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Abstract 

Denna uppsats är en studie av bisexuella kvinnors erfarenheter av att bedriva politik i vardagslivet och 

på mer kollektivt organiserad nivå. Vi har undersökt hur respondenterna uppfattar det egna politiska 

handlingsutrymmet och hur de ser på möjligheterna att i en olikkönad relation bedriva sexualpolitik.  

Syftet har varit att undersöka hur kvinnorna går tillväga för att hävda ett politiskt engagemang i olika 

kontexter. Sju öppna samtalsintervjuer och en mailintervju har genomförts med kvinnor som har 

bisexuella praktiker eller begär och/eller identifierar sig som bisexuella.  Vi har undersökt kring vad de 

formar en politisk identitet samt hur de använder handlingsstrategier som uttryck för en kritisk, 

politisk position. Analysen har gjorts med hjälp av olika queer- och genusteorier som ger skilda 

infallsvinklar på vårt problemområde. Vår studie belyser att normtänjande politik kan bedrivas på 

olika sätt och med skilda syften samt att kvinnorna ofta bedriver politik på vardagsnivå och inte främst 

genom att ingå i en större sexualpolitisk rörelse.  

 

Nyckelord: bisexualitet, subversivitet, politisk organisering, sexualpolitik, identitetspolitik  

 

 

This dissertation is a study of bisexual women’s experiences of pursuing politics in their everyday life 

and on a more collectively organised level. We examine how the respondents apprehend their potential 

to political action and furthermore what possibilities an opposite-sex relationship impose on a sexual 

political commitment.  The purpose is to investigate how the women uphold a political commitment in 

different contexts. Our result is based on seven dialogue interviews and one e-mail interview carried 

out with women identifying themselves as bisexual and/or women who have desire and practise within 

the frame of bisexuality. Moreover, we have investigated what they suggest constitute their political 

identity and how they use strategies of action to express a critical, political position. The analysis is 

based on predominant Queer and Gender Theory, which impose different perspective to our area of 

study. The result of our study elucidates the fact that norm breaking politics can be realised in different 

ways and with a diversity of purposes. Nevertheless, the study shows that the investigated women 

often pursue politics on an everyday level and not necessarily as a part of a large-scale sexual political 

movement. 

Keywords: bisexuality, subversity, political organisation, sexual politics, identity politics 
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1 En inledande problembeskrivning 

I vår uppsats studerar vi hur föreställningar om biidentiteter och bisexuella praktiker skapas, omformas 

och verkar utestängande eller inkluderande. Beroende på vilka praktiker individen är involverad i så 

finns det ramar för accepterat sexuellt begär och sexuella praktiker vilka i stor utsträckning förhåller 

sig till den dikotomiska uppdelningen mellan hetero- och homosexualitet. Praktiker och begär värderas 

utifrån en hierarkisk uppdelning där heteronormen är dominerande och där homosexualitet utpekas 

som dess motpol, det avvikande och defekta (Rubin,1993:14). Samtidigt är heteronormen beroende av 

homosexualitetens existens för att kunna etablera ett normalt beteende som står i kontrast till det 

onormala och avvikande (Ambjörnsson, 2006:67). Förhållandet mellan homo- och heterosexualiteten 

skapar en stark polarisering där indelningen i sexualitetskategorier ofta utgår ifrån de aktuella 

praktikernas utformning i relation till kön (Rosenberg, 2005:10). Resultatet blir att ett tvåkönat begär 

ofta intvingas i någon av kategorierna beroende på vilka praktiker subjektet har för tillfället.  

 Ramarna som kringgärdar och styr vilka sexuella uttryck och begär som anses accepterade är 

uttryck för normerande ordningar som i många fall utgår ifrån heteronormativa värderingar och delas 

av kategorierna men som på vissa områden skiljer sig mellan homo- och heterosexualitet (Ambjörns-

son, 2006:61).  I visst avseende skapas en form av anti-norm inom den sexuellt avvikande gruppen där 

det liksom inom heteronormen skapas ideal för begär och praktiker som kan verka exkluderande eller 

osynliggörande av vissa icke-heterosexuella subjektiviteter. Det bisexuella subjektet måste förhålla sig 

till att det dels aldrig riktigt kan passa in i eller helt kan leva upp till idealen inom kategorierna samti-

digt som det kanske varken är önskvärt eller möjligt att forma ytterligare en, mellanliggande kategori 

(Hemmings, 2002:4ff.).  

Vi undersöker hur kvinnorna i studien upplever att det egna politiska handlingsutrymmet 

påverkas beroende på vilka sexuella praktiker de är involverade i. Vi intresserar oss för vilken roll 

kontexten och omgivningens inställning gällande praktikerna spelar i kvinnornas förståelse av den 

egna positionens subversiva potential, och vilken inverkan det får på självbilden och uppfattningen om 

den egna identiteten. Vi önskar genom intervjuerna ta del av kvinnornas syn på de egna sexuella begä-

rens politiskt subversiva potential, dels i allmänhet och dels relaterat till specifika kontexter.  

Det är för oss inte avgörande att kvinnorna definierar sig som bisexuella utan vi undersöker hur 

de uppfattar de egna sexuella begärens politiska och subversiva potential i relation till föreställningar 

om de sexuella praktiker de är involverade i. Vi undersöker också asymmetrin i olika sexuella 

praktiker samt studerar hur olika sexuella subjektspositioner medför olika stort handlingsutrymme i 

skilda sexualpolitiska diskurser. Erfarenheten av olikkönade praktiker och/eller relationer studeras i 

förhållande till normtänjande och utmanande av statiska kategorier där vi studerar hur kvinnorna 

upplever det egna politiska handlingsutrymmet samt i vilken utsträckning de uppfattar bisexualitet 
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som subversivt.  I studien belyses i vilka situationer och på vilka nivåer som kvinnorna uppfattar 

bisexualiteten som normtänjande genom att se hur de kopplar ideal om normutmanande med 

vardagslivet och eventuell politisk agenda. Med subversivitet menas här det teoretiska antagande om 

att synliggörande av normers instabilitet kan utmana och tänja på dem. Bisexualitetens subversiva 

potential ligger i att dubbelkönat begär utmanar idén om könsbundet begär (Hemmings, 2002:110) och 

det är olika teoretiska och praktiska uttryck för denna form av kategori- och dikotomikritik som vi 

studerat.  

Tidigare forskare har visat på hur bisexuella kan uppleva ett visst motstånd från homorörelsen 

där bisexualitet ibland uppfattas som upplösande av den politiskt slagkraftiga kategori som 

homosexualitet kan utgöra (Rust,1995:101, Jefferys: 1999:277), och där specifik olikkönade praktiker 

kan tolkas som att de drar nytta av de heteronormativa förmånerna (Jefferys, 1999: 283). Vi lyfter 

fram bisexuellas uppfattningar om detta och visar på olika konkreta handlingar och metoder som man 

kan använda för att förhålla sig till dessa föreställningar.  Utgångspunkten är att handlingsstrategierna 

som kan ses vara uttryck för en kritisk och politisk position, där gränserna för sexualitet, kön och 

genus kan omförhandlas och utmanas, är varierande och samtidigt kontrollerade av normativa 

föreställningar om kategoriernas stabilitet. Vårt syfte är att undersöka hur man som ”bisexuell” kan, 

utifrån att leva i en olikkönad relation hävda sitt sexualpolitiska engagemang, vilka strategier är 

tillgängliga och vilka upplevs som användbara och effektiva. I uppsatsen ämnar vi även besvara 

följande frågeställningar: 

• Hur kan bisexuella kvinnor se på existensen av en bisexuell identitet, och 

hur om alls, kan den användas i politiska syften? 

• Hur förhåller de sig till att bli betraktade som heterosexuella? 

• Hur ser de på de egna möjligheterna att tänja på normer och bedriva politik 

i vardagslivet och genom organiserandet av relationer? 

• Hur ser de på betydelsen av sexualpolitisk aktivism och kollektivt 

engagemang för att skapa ett större offentligt handlingsutrymme? 

• Hur ser de på praktikernas och det egna begärets politiskt subversiva 

potential i teori och praktik? 
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2 Metod och Material 

Vi har intervjuat kvinnor som har erfarenheter av både olikkönade och samkönade sexuella praktiker. I 

vår studie utgår vi ifrån att berättelser kan ge en situerad kunskap om hur maktrelationer formar vissa 

erfarenheter vilket får kroppsliga konsekvenser. Narrativen kan också belysa hur diskurser om sexua-

litet och kön förhandlas och konstitueras som normerande. Vi strävar efter att vårt bidrag ska bli ett 

ifrågasättande av normalitet och ett klarläggande av tolkningar som olika former av agerande 

genererar. Karin Widerberg menar att kvalitativa intervjuer där respondenternas föreställningar, upp-

fattningar och erfarenheter hamnar i fokus kan ge en komplexitet och en variationsrikedom i materialet 

som belyser vikten av att studera olika individer och situationer eftersom de kan utveckla en 

mångskiftande och specifik kunskap där och då (Widerberg, 2002:30). Eftersom vi vill få fram per-

sonliga berättelser om ett visst fenomen för att erhålla djupare förståelse för företeelsen kommer vi att 

använda oss av kvalitativa intervjuer (Davies, 2005:195, Widerberg, 2002:17).  

Med uppsatsen avser vi att dels lyfta fram berättelser som kan skapa fler perspektiv på 

sexualitet, på hur normativa antaganden skapas och omförhandlas för att visa på komplexiteten och det 

oordnade i diskurser om kön och sexualitet, samt dels vidga kunskapen om bisexualitet genom att lyfta 

fram ”nya” berättelser om kön, begär och sexuella praktiker.  

De kvalitativa intervjuerna med bisexuella kan förhoppningsvis belysa tolkningar och 

berättelser om hur utestängningsmekanismer och normerande föreställningar får kroppsliga och 

politiska konsekvenser. Vi utgick i intervjuerna ifrån ett frågeformulär som vi hade formulerat på 

förhand och som användes för att konversationen skulle länkas till de övergripande ämnesramarna. 

Trots frågorna ville vi att intervjusituationen skulle influeras av flexibilitet där respondenterna skulle 

ha möjlighet att utveckla och påverka samtalets inriktning vilket kan generera oväntade infallsvinklar 

på det undersökta fenomenet (Reinhartz, 1992: 18-21). Den övergripande målsättningen är att erhålla 

ett material som håller sig inom ramarna för fenomenet vi vill studera men ändå är brett, spretigt och 

där skilda tolkningar och föreställningar kan lyftas fram och analyseras (Widerberg, 2002:66-67).  

2.1 Material 

Nedan presenterar hur vi gjort vårt materialurval genom att diskutera empirin och mer konkret 

beskriva hur vi gått tillväga vid materialinsamlingen. Detta för att skapa en genomskinlighet och 

inblick i de val vi gjort samt vilka begränsningar och möjligheter som finns med vårt material. Vi tar 

även upp och kort reflekterar kring några etiska överväganden vi gjort. 
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2.1.1 Urvalsgrunder 

Vi belyser fenomenet från många olika infallsvinklar och genom djupare tolkningar där berättelserna 

helst skall vara relativt varierande med olika perspektiv och infallsvinklar. En bred spridning på 

respondenterna vad gällande ålder, ras/etnicitet och kanske även klass kan vara både eftersträvansvärt 

och ge fler perspektiv som kan öppna upp för en mer intersektionell analys (May, 2001: 40-41). Då 

tidsramarna var relativt begränsade, och så även urvalsmetoderna hade vi inte möjligheten att göra ett 

urval som var representativt på så vis att det gick att se förekomsten eller frånvaron av mönster 

beroende av etnisk eller klasstillhörighet. 

Fem av de åtta kvinnor vi har intervjuat kom vi i kontakt med via internetcommunityt Qruiser. 

För att hitta personer som uppfyllde urvalskriterierna använde vi oss av communityts sökfunktion där 

man kan pricka för vissa egenskaper man vill att en person ska ha. Vi sökte på bisexuella 

tjejer/kvinnor i Malmö som var mellan 20 och 35 år gamla och fick fram 305 träffar. Ett privat med-

delande skickades sedan ut till ca 180 av dessa, och vi erhöll ett förstasvar från ett tjugotal. Efter att vi 

förklarat vårt syfte med studien, våra tidsbegränsningar samt att vi ville träffas för en personlig inter-

vju genomförde vi fem stycken intervjuer. De tre andra kvinnorna fann vi genom snöbollsmetoden, där 

vi hörde oss för i bekantskapskretsen om det kunde finnas några lämpliga intervjupersoner. 

Ursprungligen hade vi tänkt oss ett antal respondenter på mellan fem och tio kvinnor. Vi ville ha 

åtminstone fem för att vara säkra på att kunna samla in ett någorlunda brett och komplext material, och 

med tanke på tidsramarna och att intervjuerna skulle transkriberas såg vi att tio var en lämplig max-

gräns. Kvinnornas ålder varierade från 21 till 35. Alla var bosatta i Malmö utom en, som var bosatt i 

Lund. Det var en stor spridning på respondenterna vad gällande såväl tidigare akademiska erfarenheter 

och nuvarande syssla, som erfarenheter av politiskt engagemang i olika rörelser och organisationer, 

vilket var något vi efterstävade i urvalet.  

Anledningen till att vi inte riktade oss till sexualpolitiska rörelser eller organisationer som 

RFSL för att få tag på respondenter var att vi inte endast ville erhålla en grupp kvinnor där alla var 

aktiva i organiserad och kollektivistisk identitetspolitik. Vi har strävat efter att hitta kvinnor som 

medvetet eller spontant bedriver sexualpolitik i någon form, antingen genom att aktiv delta i utåtriktad 

verksamhet, att ägna sig åt någon mer sluten verksamhet eller att genom vardagliga praktiker tänja på 

normer. 

Att alla våra informanter är relativt unga och kommer från en storstad samt att vi inte aktivt 

arbetat för att få en spridning vad gällande exempelvis etnicitet eller klasstillhörighet medför att 

respondenterna i vissa avseenden är tämligen homogena.  Även om en mer heterogen grupp eventuellt 

skulle ge andra infallsvinklar, andra erfarenheter och forma analysen på ett annat sätt behöver det dock 

inte vara ett problem med välavgränsade och distinkta röster om man anpassar intervjumetoden för att 

få de partiella och specifika perspektiven (Letherby, 2003:102,105-106). Att respondenterna är enhet-
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liga i vissa avseenden behöver i vår undersökning inte innebära att erfarenheterna av inkludering och 

utestängning inom homorörelsen inte kan skilja sig eller att narrativen inte kan vara fyllda av 

motsägelser och instabila resonemang som kan ligga till grund för en intressant analys om 

normbrytande.  

Definitioner och språkliga begränsningar kan också ha stor inverkan på vilka som anser sig 

passa in i studiens undersökningsområde. Att exempelvis använda bisexualitet oproblematiserat som 

urvalsgrund innebär att många av dem som inte vill definiera sig som tillhörande kategorin men som 

har ett begär eller är involverade i praktiker som vi eftersöker till studien antagligen inte kommer att 

anmäla intresse. För att få ett mångskiftande material var vi flexibla både vad gällande 

respondenternas nuvarande praktiker (att materialet inte som vi ursprungligen tänkt endast skulle 

utgöra berättelser om att för tillfället leva i en olikkönad relation) och vad beträffande om de själva 

definierar sig som bisexuella eller ej.  

Vi valde att endast utgå ifrån kvinnliga respondenters berättelser i analysen. Detta gjorde vi 

delvis för att kön är ett så påtagligt och ordnande maktförhållande som medför att praktiker och 

normer för sexualpolitiskt engagemang och tillträde till homorörelsen i praktiken skiljer sig åt mellan 

könen på grund av den rådande strukturerande uppdelningen mellan kvinnor och män. Vi menar att det 

inte går att bortse från de olika maktstrukturer som påverkar manligt och kvinnligt bisexuellt beteende 

på skilda sätt. Sheila Jefferys skriver i sin artikel Bisexual politics: A superior form of Feminism? att 

strävan efter normtänjande och utarbetandet av sexualpolitiska syften inte är något utmärkande för 

icke-heterosexuella kvinnor eller feminister men att den ojämna maktfördelningen mellan könen med-

för skilda strategier med fokus på andra maktfaktorer. Beroende på maskulinitetens maktposition är de 

bisexuella männen kanske inte lika drivna att utarbeta politiska strategier för att motarbeta och syn-

liggöra genusordningen och heterosexualitetens maktutövande genusidentiteter. Fokus kanske istället 

ligger på att utvidga ramarna för sexuellt beteende och utmana en begränsande sexualnorm (Jefferys, 

1999: 273-276). Vi intresserar oss för de politiska strategierna i relation till hur man förhandlar vad det 

innebär att ”vara” kvinna därför att vi tror att det kan ge olika infallsvinklar på normernas inbördes 

påverkan och framhålla varierade maktanalyser. Maktrelationerna kopplas till olika föreställning om 

hur och varför normer skall tänjas vilket återspeglas i strategiernas utformning. Då vi specifikt studerar 

hur ett bisexuellt subjekt utarbetar strategier för normöverskridande i olikkönade relationer menar vi 

på att kön kan komma att ha betydelse för hur individernas motstånd mot heteronormen tar sig uttryck 

samt i vilken utsträckning det sexualpolitiska engagemanget uttrycks i vardagslivet. Betydelsen av att 

motsätta sig ett heteroideal kanske blir påtagligare för kvinnor då en ”heterosexuell” kvinna 

strukturellt inte besitter samma utmärkande maktposition som en ”heterosexuell” man. Sullivan menar 

att man liksom Adrienne Rich kan se den ”obligatoriska heterosexualiteten” som ett uttryck för 

implementeringen av manlig dominans vilket fungerar upprätthållande av patriarkala värderingar. För 

kvinnor blir effekten att de fästs vid de förtryckande processerna genom att tvingas leva heterosexuellt 
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och i enlighet med rådande genusnormer (Sullivan, 2003:120) vilket gör att kvinnors motstånd mot 

detta kan ses som en större politisk utmaning än om en man ifrågasätter den obligatoriska 

heterosexualiteten.  

2.1.2 Intervjuernas genomförande och etiska överväganden 

 

Vi informerade respondenterna innan intervjun om vårt syfte med uppsatsen samt skickade ut det 

frågeformulär vi utgick ifrån i intervjun i förväg, om de medverkande önskade det, för att de skulle få 

möjlighet att förbereda sig. Intervjuerna bokades och hölls antingen på café banjo, café glassfabriken 

eller hemma hos någon av oss.  Vi spelade in alla intervjuer på band mycket för att skapa ett ledig och 

löpande samtal samt minska risken att missa viktiga detaljer (Repstad, 1999: 70). Inspelningar är även 

att föredra eftersom det möjliggör att man kan välja ut citat i efterhand samt återgå till det insamlade 

materialet för att granska och göra nya urval (Esaiasson et al. 2005: 293-294).  Vi frågade alla respon-

denterna innan samtalen började om de hade några invändningar mot en inspelning av samtalen men 

ingen av de vi genomförde personliga intervjuer med tyckte att det var ett problem. Transkriberingen 

skedda snarast möjligt efter intervjuerna och eftersom vi ville ha en överblick och lätt kunna hitta i 

materialet transkriberades alla samtalen i sin helhet. Vi har efter transkriberingen gjort flera 

genomläsningar av materialet för att utläsa strukturer och mönster i samtalsintervjuerna.  

Av de tre kvinnor som vi fick kontakt med genom snöbollsmetoden, kände vi två lite sen 

tidigare vilket kan innebära både för- och nackdelar i en intervjusituation. Det kan å ena sidan skapa 

ett mer avslappnat, personligt och förtroligt samtal och undersökaren kan erhålla viss information som 

annars inte skulle ha kommit fram, men å andra sidan kan det vara svårt att upprätthålla en 

vetenskaplig distans till en person man redan känner (Reinharz, 1992:26-27).   

Vi genomförde personliga intervjuer med alla utom en av respondenterna som besvarade 

frågorna i formuläret genom mail då det var svårt att hitta en tid för att träffas. Intervjuerna var oftast 

ungefär en timme långa och efter varje intervju tillfrågades respondenterna om de ville ta del av 

uppsatsen innan den publicerades på Internet för att då ha chansen att ge kommentarer eller avbryta sin 

medverkan. De informerades också om att de skulle anonymiseras och fick om de önskade välja ett 

eget fingerat namn och i annat fall har vi valt ett alias. Även namn på bekanta eller partners som de 

nämnt i intervjun har ändrats och alltför personliga detaljer som eventuellt skulle kunna länkas till 

individen har tagits bort. 
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2.2 Personlig reflexivitet 

Att lokalisera sig själv i en social struktur, att se sig i ett större maktstrukturellt sammanhang och i för-

hållande till andras erfarenheter är ett viktigt led i ansatsen att försöka omforma hierarkier och reflek-

tera över maktförhållanden och ansvar i forskningssituationen (Letherby, 2003:8,83). Enligt 

Widerberg är ett problematiserande av forskarens roll och forskningsrelationen avgörande för om kva-

litativ forskning kan ses som tillförlitlig och överhuvudtaget påstås ha ett kunskapsanspråk 

(Widerberg, 2002:30). 

Att de egna upplevelserna kan verka ledande för exempelvis ämnesval blir tydligt då våra 

erfarenheter, av att sexuella praktiker speciellt i politiska sammanhang spelar roll för den egna och 

andras uppfattningar om vilken funktion man bör ha i den politiska kampen för homo- och bisexuellas 

rättigheter, styrde varför vi intresserade oss för ämnet. Vår erfarenhet är att man riskerar att uppfattas 

som avhoppare och som anpassad till normen om man lever i en relation med en individ av motsatt 

kön medan man i en samkönad relation dels tillåter sig själv större handlingsutrymme och dels medges 

det av andra. Våra erfarenheter ger en förförståelse som kan innebära en viss inblick i problematiken, 

men det kan även försvåra för oss att göra objektiva och kritiska iakttagelser och analyser. Vi försöker 

dock att hålla en vetenskaplig distans till vårt material och har därför reflekterat och diskuterat vad 

våra erfarenheter av bisexuella praktiker har för betydelse och hur vi ska undvika att låta våra 

erfarenheter färga studiens slutsatser utan att detta i så fall lyfts fram och problematiseras.  

Överensstämmelser mellan respondenterna och undersökarnas erfarenhet påverkar intervjun och 

att synliggöra den egna positioneringen endast i det färdiga materialet eller att även vara ”öppen” i 

relationen till respondenterna får konsekvenser. Att ta upp våra erfarenheter i en intervju kan skapa 

gemenskap och kanske ett öppnare diskussionsklimat men riskerar samtidigt att skapa föreställningar 

om att det skulle innebära överensstämmelse i uppfattningar, och åsikter (Letherby,2003:131). Gayle 

Letherby menar dock på att så länge man är medveten om, tar hänsyn till vad som tas för givet under 

intervjun samt problematiserar identifikation med respondenterna så är det inget problem, istället kan 

den egna identifikationen ofta användas för att visa på hur olika tolkningar och erfarenheter av samma 

fenomen kan vara och därigenom praktiskt visa på att identiteterna alltid är multipla och mångsidiga 

(Letherby, 2003: 135ff). Det är dock viktigt som Widerberg påpekar att problematisera en 

positionering genom att visa på hur situationen formar och ligger till grund för erfarenheten och hur 

fragmentariskt, osammanhängande ”jaget” är (Widerberg, 2005:182,185).  Efter diskussioner kom vi 

fram till att vi inte direkt skulle berätta om våra erfarenheter eller egen sexuell läggning men att vi 

skulle svara öppet på personliga frågor som respondenterna ställde.  

Relationen till respondenten präglas av många metodologiska ställningstaganden som härrör 

från diskussioner om respondentens roll, om makt över forskningsprocessen, kontroll över tolkning, 

kunskapsgenererande och objektivitet (Widerberg, 2002, Letherby, 2003: 83, Eldén, 2005:66 ). Trots 
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att vi strävade efter en informell och icke-hierarkisk intervjusituation var vi dock medvetna om att 

relationen aldrig kommer att helt jämlik samt att vi i praktiken kommer att göra våra tolkningar av 

materialet även om vi försöker få respondenterna att vara med och ge synpunkter (Letherby, 

2003:109). Det viktiga menar Shulamit Reinharz är att belysa och klargöra för läsaren vilka olika 

röster som formar och utgör undersökningen och i vilket sammanhang (Reinharz, 1992: 140). 

2.3 Analytisk metod 

Vår analys av intervjumaterialet bygger på de teoretiska verktygen, materialets inriktningar och upp-

delningen i olika teman samt på de vetenskapsteoretiska ramarna som ligger till grund för vår 

förståelse av fenomenet. Vi utgår ifrån att vi kan använda berättelser för att undersöka hur bisexuella 

kvinnor reflekterar över bisexualitetens ambivalens och se vilka effekter heteronormen och normerna 

inom den sexualpolitiska rörelsen får för individernas liv och för det politiska engagemanget. Vi för-

söker förhålla oss till den vetenskapsteoretiska paradoxen att det delvis är nödvändigt att lyfta fram er-

farenheter och ibland kategorisera för att peka på strukturer men att detta samtidigt medför 

reproduktion av statiska indelningsgrupper vilket skapar vissa ”verkliga” subjektspositioner (Eldén, 

2005:60-61). Även om vi tittar på berättelser ser vi dock aldrig dessa som formade i ett vakuum utan 

de är alltid en del av omgivande diskurser som begränsar och möjliggör olika subjektspositioner, erfa-

renheter och handlingar. Trots detta menar vi liksom Sara Eldén att diskursiva kamper ständigt pågår i 

vilka det kan uppkomma glapp och motsättningar vilket kan leda till förändring av den rådande 

hegemoniska ordningen. Här kan individens tolkningar och erfarenheter av diskursen och av 

förändring ge nya infallsvinklar på hur diskurser kan förskjutas (Eldén, 2005:63,67,73-74).  

För att problematisera de rådande normerna som omsluter bisexuella praktiker och begär måste 

man sträva efter att förstå fenomenet från nya riktningar och synliggöra de perspektiv som 

osynliggjorts. Kerstin Sandell påpekar hur Donna Haraway uppmanar forskaren att utgå ifrån 

berättelser som på olika sätt kan problematisera och visa på komplexiteten hos ett fenomen samtidigt 

som man tydliggör varifrån, från vem i vilket sammanhang, de partiella perspektiven är framställda 

(Sandell, 2005:8,89). Att se verkligheten som fragmenterad påverkar vårt sätt att se på vårt material 

och på hur motsägelser och skiftningar i det bör tolkas (Widerberg, 2002:151-152). Motsägelser och 

spretande, ologiska meningar kan exempelvis användas för att visa på hur flytande och instabila 

betydelserna av vad som är normala sexuella praktiker är (Sandell, 2005:84). Berättelserna kan på så 

vis användas för att problematisera den självklara och rådande dikotomiska uppdelningen i hetero- och 

homosexualitet.  

För att med våra teoretiska utgångspunkter kunna hävda att vår uppsats kommer att kunna ha 

någon form av kunskapsbetydelse är det viktigt att poängtera att narrativen ger partiella perspektiv, 

situerade i tid och rum, på det undersökta fenomenet (Sandell, 2005:78-79) samt att erfarenheterna inte 
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bör ses som representativa eller generaliserbara för en större grupp men att berättelserna samtidigt kan 

belysa tolkningar av strukturer, diskurser och förändring (Lundqvist, 2005:110).  

3 Teoretiska utgångspunkter 

Vi använder oss av teorier som hjälper oss att sätta kvinnornas berättelser i ett kunskapsteoretiskt 

sammanhang där teorierna används för att belysa och problematisera normativa föreställningar som 

verkar inskränkande och begränsande för den politiska handlingsfriheten men som även utgör en 

utgångspunkt för kritiskt politiskt utmanande. Detta synliggör ramar för politiskt handlande och 

normativa diskurser som respondenterna ofta önskar ta avstånd från men fortfarande ändå måste 

förhålla sig till. Teorierna vi använder behandlar sexualpolitisk organisering, subversivitet och hur 

bisexualitetens normbrytande potential framställs teoretiskt. Övergripande använder vi dessa teorier 

kring politisk organisering och subversivitet för att forma en förståelseram utifrån vilken vi gör analy-

sen. Vi utgår ifrån teorier som problematiserar normer för sexualitet och kön, teorier som ifrågasätter 

heteronormativitet och som visar på komplexiteten med sexuella praktiker och begär samt visualiserar 

att det inte finns endast en sorts bisexualitet. I detta kapitel studerar vi även några av de teoretiska 

begrepp och idéer som har utvecklats för att förklara och tolka bisexualitet som fenomen.  

I synnerhet utgår vi ifrån Judith Butlers teorier om performativitet och subversivitet (Butler, 

2005) och Gayle Rubins teori om sexuell värdehierarki används för att problematisera förenklade 

kategoriseringar och dikotoma indelningar (Rubin, 1993:4ff.). Med utgångspunkt i vårt problemom-

råde synliggör dessa teorier vilken position bisexualitet har politiskt i skilda kontexter och i vilket 

politiskt sammanhang de bisexuella agerar. 

3.1 Organisering och politiskt inflytande  

Vi presenterar nedan några av de argument som framförts i debatten kring hur man bäst skall uppnå 

sexualpolitiska framgångar samt ta upp för- och nackdelar med politisk organisering som utgår ifrån 

identitetskategorier. Teorierna berör också hur inomorganisatoriska hierarkier och normer påverkar 

vilka som i praktiken har tillträde till rörelserna. Detta kan hjälpa till att belysa hur 

uteslutningsmekanismer verkar samt hur föreställningar om vilka sexuella praktiker som berörs av den 

homopolitiska rörelsen påverkar vilka subjektiviteter och praktiker som lyfts fram och representeras i 

rörelsen.  

I artikeln The political Power of Lesbians, Gays and Bisexuals skriver Kenneth Sherrill om de 

hinder som gör det svårt att erhålla politisk makt och inflytande. Han menar på att politisk makt för-

utom att vara beroende av tillgången till viktiga maktresurser, även är avhängigt om man lyckas ut-
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forma ett politiskt community med åtminstone till viss del gemensam agenda. Även om man utgår 

ifrån en syn på demokrati som uppdelad och utspridd, där de flesta intressegrupper har någon form av 

förfogande över resurser samt där resurserna ofta är fördelade så att tillgång till vissa är ofördelaktiga 

för möjlighet att utnyttja andra, så kan idén utmanas då orättvisor och ojämlikheter tilltar.  Homo- och 

bisexuella riskerar enligt Sherill att berövas sina rättigheter just på grund av den ständigt omgivande 

homofobin och styrande heteronormen där homopolitiska rörelser ofta måste inta en försvarsposition 

för att värna säkerhet och lika rättigheter istället för att initiera förslag som skulle stärka homo- och 

bisexuellas ställning. För att skapa en politisk medvetenhet menar han att det krävs en utveckling av en 

gemensam syn på villkoren och oförrätterna samt på agerande, något som även försvåras med 

anledning av individernas utspridda fördelning geografiskt samt medvetenheten om att det är multipla 

och ibland motstående krafter som opererar vid skapandet av ett politiskt community (Sherrill, 

1996:469-473).  

Även om det kan finnas ett värde och en politisk slagkraft i att samlas runt en kollektiv identitet 

för att med etablering av en enad politisk front få igenom en samhällsförändring så innebär det alltid 

att ramar och maktstrukturer skapas eller reproduceras. För Butler är identitetskategorisering alltid ett 

redskap för makter att ordna och reglera oavsett om det handlar om att forma normaliserade och ute-

stängande kategorier eller om det är en gemensam identitet som antas för att kritisera normerande 

strukturer och motsäga sig utanförskap (Butler, 2005:59).  

3.2 Politisering av olikkönade praktiker 

Nikki Sullivan menar att feministisk och lesbisk organisering och separatistiska grupperingar har av 

andra vågens feminister, som Adrienne Rich, setts som det främsta sättet att stå emot heteronormativa 

och patriarkala krafter och kontroll genom att skapa egna transkulturella forum för praktiskt och 

politiskt stöd (Sullivan, 2003:121). Jefferys menar att användningen av bi- och queer som beteckning 

och som teori är problematisk för att det osynliggör maktrelationer genom att politiken inte framhäver 

hierarkier eller de lesbiskas utsatthet inom en mixad sexualpolitisk rörelse. Detta riskerar att allt det 

som lesbiska feminister fått igenom och arbetat hårt för döljs eller raseras genom att det abstrakta, 

flytande och kategorikritiska ges tolkningsföreträde framför en analys av de politiskt konstruerade 

maktmekanismer som verkar i samhället (Jeffery:1999: 275-277).  

Den främsta kritiken mot detta synsätt är dels att vissa identitetskategorier ses som givet norm-

brytande och politiskt radikala medan andra identiteter fråntas deras handlingsutrymme och dels att det 

befäster essensialistiska kategorier. Istället borde maktregimer utmanas genom att vi försöker överge 

och lösa upp rådande kategorier där motstånd och subversiv potential separeras från specifika 

identitetskategorier och istället se skiftningar och brott mot dessa. Detta öppnar även upp för att pro-

blematisera och politisera ”heterosexuella” identiteter och visa på pluralism och varierande uttryck 
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vilket illustrerar den socialtkonstruerade och förhandlingsbara heterosexualiteten. Hierarkier och 

maktförhållanden är heller inte essensialistiska eller givna vilket öppnar upp gränserna för vad/vem 

som är passiv eller aktiv, objekt eller subjekt (Sullivan, 2003:130-132). Formandet av de kroppsliga 

betydelserna och de sexuella praktikerna kan återinstallera maktrelationer som naturaliserar över- och 

underordning men också, medvetet eller omedvetet, utmana polaritet och privilegier (Blasius, 2001:7 

ff). Detta innebär att normer för sexualitet och genus aldrig är stabila utan påverkar alla praktiker och 

sociala relationer på ett komplext och varierande sätt (Sullivan, 2003:130-132). 

3.3 Sexuell värdehierarki 

I bisexualiteten ingår heterosexuella praktiker, och det faktum att man även kan inta en heterosexuell 

position kan skapa möjligheter för att kritisera och bryta ner normen inifrån. Vi kopplar i vår studie 

teorin om sexuell värdehierarki till hur kvinnorna vi intervjuat förhåller sig till och utmanar 

heteronormen i teori och praktik. Tanken om en värdehierarki utgår ifrån att sexuella handlingar har 

olika ställningar i den omgivande samhällskontexten vilket medför att de placeras i ett rankingsystem 

där vissa praktiker konstrueras som normala och eftersträvansvärda medan andra utmålas som onatur-

liga och förkastliga. Vilka handlingar som anses önskvärda är beroende av sammanhanget och hierar-

kin är inte givet statisk eller oföränderlig men monogam, tvåkönad och reproduktiv sexualitet har 

länge i en västerländsk kontext framställts som självklar och erhållit hög status (Rubin, 1993:12).  

Normerna för sexualiteten måste förstås menar Rubin som ett komplicerat makt- och statussystem där 

en uppdelning i heterosexualitet som privilegierad och normal och homosexualitet som det förkastade 

ger en alldeles för förenklad bild. Vilka sexuella praktiker individen ingår i, hur många partners indi-

viden har och graden av sexuell öppenhet kan exempelvis vara parametrar som spelar in. Detta medför 

att det verkligen inte bara finns ett sätt att vara heterosexuell på eller att det bara är vissa heterosexu-

ella handlingar och uttryck som anses riktiga och naturliga samt att de handlingar vilka inkluderas i 

heteronormen är starkt kringgärdade. Heteronormativitet är således begränsande även för hur 

heterosexualitet skall ageras (Ambjörnsson, 2006:85-87). Om ”heterosexuellt” sex inte behöver vara 

heteronormativt kan ett politiserande av heterosex vara ett sätt att lösa upp gränserna för sexualitetens 

och genus betydelse för identitetskonstruktionen (Sullivan, 2003:134). 

Tiina Rosenberg påpekar det problematiska med att heterosexualitet ofta inte problematiseras 

eller studeras som splittrad och mångfacetterad kategori. Istället döljs ofta att exempelvis 

transpersoner och bisexuella kan vara en del av den heterosexuella sfären. Genom att studera 

erfarenheter av att leva utanför den önskvärda och fördelaktiga heterosexualiteten menar Rosenberg att 

man kanske kan förskjuta tillsynes låsta heterosexuella förståelseramar samt synliggöra den 

heterokulturella dominansen (Rosenberg, 2006). Enligt Hanna Bertilsdotter kan kanske studier av 
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bisexuellas berättelser i viss mån göra just detta genom att visa på mångfalden av ”heterosexuella” 

praktiker och för vad som anses vara normativt inom normen (Bertilsdotter, 2007:14,17). 

3.4 Subversivitet och performativitet 

Nedanstående teoretiska antaganden om subversivitet ligger till grund för vår analys av hur de 

kontextuella ramar som våra respondenter förhåller sig till, formar deras värdering av politiska 

strategier. De kan användas för att analysera på vilket sätt sexuell praktik alltid tolkas i en kontext där 

föreställningar påverkar förhandlingen och bedömningen av den politiska agendan. Teorierna ger oss 

verktyg för att problematisera politiskt handlande samt visar på hur man kan rucka på genus- och 

sexualitetsnormer.  

Caterine Andersson menar i sin uppsats Subversivitet och autonomi att inom biforskningen 

dominerar tanken om att bisexualitet och biteori innebär ett hot mot heteronormen och att de 

därigenom kan förändra vetenskaplig forskning och det omgivande samhället. Inom 

forskningsområdet skiljer sig dock uppfattningarna om i vilken utsträckning biteori är sammankopplat 

med bisexuella individer. Antingen uppfattar man ingen skillnad mellan de teoretiska begreppens 

tillämpning och individernas bisexualitet vad gällande strävan efter gränsupplösande eller så ser man 

en diskrepans mellan utmaningarna av normen på ett individuellt och teorietiskt plan där man kan 

hävda att teorin och individens praktik kan utgöra hot och verka upplösande av normer på skilda sätt 

(Andersson, 2003:21-22).  

Butler påpekar att även om det inte existerar något ”jag” utanför eller bortom diskursen utan att 

det formas genom att subjektet framkallas och benämns språkligt så är det inte möjligt att helt inta den 

identitet som betecknats utan formeringen av jaget är ständigt ofullbordad. Dessutom sker 

beteckningen genom språkliga handlingar som ständigt citerar tidigare talhandlingar där upprepningen 

installerar och befäster de sociala identiteterna. Samtidigt möjliggör detta förändring genom 

potentialen att förskjuta och denaturalisera imitationen (Butler, 2005: 104 ff.). När individen avsiktligt 

eller oavsiktligt inte lyckas förkroppsliga det sociala identitetsidealet fullt ut synliggörs således det 

osäkra i den tvångsmässiga produktionen av ”jaget”. En handlings kritiska potential ligger i att syn-

liggöra istället för att replikera styrande maktregimer och att visa på hur det heterosexuella originalet 

är konstruerat. Genom handlingen visualiseras således att idealen aldrig helt kan kontrolleras. 

Obestämbarheten som är styrd av heterosexistiska begränsningar men som aldrig helt kan reduceras 

till dem möjliggör en kritik där idén om en naturlig heterosexuell genusordning ifrågasätts (Butler, 

2005:114,119).   

För Butler går dock aldrig en handlings subversiva potential helt att beräkna eller kontrollera. 

Detta eftersom oförutsägbarheten med handlingarnas effekter som möjliggör en utmaning av 
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normativa identitetskategorier samtidigt innebär att betydelsen med en politisk handling aldrig kan 

fastställas eller helt förutses (Butler, 2005: 98,126).  

I A Critical Introduction to Queer Theory lyfter Sullivan fram kritik mot Butler där det 

diskuteras att man visst kan förutse vissa effekter av en handling i förväg och även om tolkningar och 

betydelser aldrig helt kan fastställas så går det att beräkna effekter som möjliggör avvägning och 

värdering av handlingars politiska värde. Det går att se vissa tendenser i hur olika politiska handlingar 

kan komma att läsas men det kräver även att man ser till sammanhanget för att titta på hur tid och plats 

alltid formar våra tolkningar av handlingar (Sullivan, 2003:91-92).  

Det som utmärker bisexualitetens subversiva potential är menar Clare Hemmings, 

ifrågasättandet och förhandlingen av det heteronormativa system där kön är avgörande för 

sexualiteten. Genom flyktigheten och osäkerheten i kategorin kan bisexualitet i vissa fall verka 

utmanande, störande och hotande av normer. Hemmings menar att Butler bortser från bisexualitetens 

möjligheter att parodiera och synliggöra den heterosexuella matrisens konstruktion. Hemmings menar 

att många queerteoretiker begränsas av att de utgår ifrån att rekonstruktionen av heterosexualitet, detta 

fiktiva original, kan utmanas och parodieras främst av homosexuella subjekt genom genusperformance 

som utgår ifrån att skifta genusbestämt begär vilket synliggör de konstituerande processerna. Detta 

synsätt missar även att bisexuellt subjekt begär både homosexuella och heterosexuella objekt och 

handlingarna uppfattas istället som antingen homo eller heterosexuella (Hemmings, 2002:9-10). 

Malena Gustavson menar att vi måste dekonstruera den dikotomiska uppdelningen i hetero- och 

homosexualitet. Vi måste problematisera faktumet att genusparodi alltid ses i förhållande till 

heteronormen där de grundläggande villkoren för att heterosexualiteten ska uppfattas som original inte 

ändras utan mer ses som en representation av ordningen där homosexualitet representerar motstånd 

och den normbrytande kategorin. Vi bör inte, menar hon, se det som att genuspositioner i en 

parodierande performance är låsta vid vissa kategorier eller lägen utan att de framträder i förhållande 

till komplicerade maktrelationer. I en genusperformance skulle bisexualitet då kunna ifrågasätta 

betydelsen av hetero/ homo dikotomin och visa på kategoriernas onaturlighet (Gustavsson, 2006:44). 

Hemmings menar att bisexualitet kan verka normbrytande och utmanande genom att inte forma 

en tydlig identitet. Istället kan obestämbarheten motverka upprätthållandet och återskapandet av 

dikotomier och snäva kategoriseringar genom att bisexualiteten varken inkluderar eller utesluter 

bestämda identiteter. Samtidigt går det inte att bortse från att ett sådant förhållningssätt skapar hinder 

för att bedriva praktisk politik med enad front.  Att verka normtänjande tillsammans och forma en 

biaktivistisk rörelse försvåras när det inte finns någon enhetligt identitet (Hemmings, 2002:3,88). 

Risken blir att oviljan till att fastställa en bisexuell identitet osynliggör och stigmatiserar individer i 

olika situationer. För den enskilde individen som definierar sig som bisexuell kan splittringen och det 

flytande i identiteten innebära att det blir svårt att förhålla sig till någon överensstämmande identitet 

eller grupptillhörighet (Hemmings, 2002:88-90). För att ändå lyfta fram det politiska värdet i det 
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ombytliga och skapa någon form av bipolitisk agenda är lösningen kanske att forma tillfälliga och 

obestämbara indelningar i kategorier i skilda sammanhang och kombinationer.  

3.5 Identitet 

Vare sig kvinnorna benämner sig som bisexuella eller inte, måste de förhålla sig till en bisexuell 

identitet, och även en mer övergripande identitet som icke-heterosexuell. Inom den gaypolitiska 

rörelsen har den homosexuella identiteten blivit dominerande, och det har till stor del handlat om 

identitetspolitik. I och med att den bisexuella positionen kan ha så pass skiftande betydelser, och inne-

bära att man identifierar sig helt olika, har man helt olika relationer till homorörelsen. Det är även av-

görande om man ser sexualiteten som en betydande del av ens identitet. Utifrån detta menar vi att en 

queerteoretisk syn på identitet kan underlätta förståelsen för hur kvinnorna ser på och iscensätter sin 

identitet. 

Sue George påpekar att ett av problemen med att identifiera sig som bisexuell är bristen på en 

överenskommen betydelse av ordet. Hon konstaterar att den vanligast förekommande 

ordlistebetydelsen som säger att bisexuell betyder sexuellt attraherad av personer av båda könen trots 

allt inte är så okomplicerad som det kanske verkar, och exemplifierar det med bland annat hur det är 

för en person som känner sig sexuellt dragen till personer av båda könen men kanske är övervägande 

mer intresserade av personer av det ena. Är man bisexuell då? (George, 1999:102). Rosenberg talar om 

hur den kollektiva sociala identiteten ofta är resultatet av att en kategori människor har blivit 

marginaliserad ur en majoritetsgrupp. De uteslutna kommer så småningom att själva betrakta sig som 

en grupp, och den kollektiva identiteten blir viktig för känslan av samhörighet och möjligheten till 

positiv självidentifikation (Rosenberg, 2002:52-54). 

Queerteorins kritiska inställning till identitetspolitik bygger på att identitetskategorierna alltid 

innebär att något måste uteslutas och att användandet oundvikligen blir generaliserande, kritiken har 

också berört att man trots de socialkonstruktivistiska tankarna har en idé om att individen i grunden 

har någon form av autentiskt kön eller autentisk sexualitet.  

Pia Lundahl hämtar sitt resonemang kring identitet delvis från Michel Foucault, som talar om 

identiteten som en form av disciplinering där man låser individer vid fixerade och enhetliga kategorier. 

Hon hänvisar även till sociologen Steven Epstein. Han ser betydelsen av identiteter som tvådelad, då 

de tillåter människor att bli aktiva subjekt genom att definiera vem de är i förhållande till 

omgivningen, samtidigt som identiteterna subjektiverar individerna genom att de måste foga sig efter 

den kontrollerande makten, så som den uttrycks i tillgängliga identitetskategorier.(Lundahl 

1998:16,18-19) 

Rosenberg tar i L-ordet upp hur queer i en svensk aktivistisk kontext har kommit att bli 

identitetspolitik trots att det från början egentligen var ett anti-identitetsprojekt, och att det 
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sammanhänger med ett behov att formulera identitetpolitiska frågor på ett annat sätt. (Rosenberg 

2006:77ff). Även om man kan se stora förtjänster med att ifrågasätta en essentialistisk uppfattning om 

sexualitet, eller andra identitetskategorier för den delen, så blir frågan hur det ska benämnas om inte 

som just delar av ens identitet. För som Rosenberg menar i L-ordet, om inte icke-heterosexuella 

kvinnor väljer att benämna sig själva så kommer någon annan att göra det åt dem. Man identifierar inte 

bara sig själv utan definieras också av andra (Rosenberg, 2006). 

4 Tidigare forskning  

Eftersom de språkliga och kulturella förutsättningarna som bisexuella subjekt har att förhålla sig till 

blir specifika för en svensk kontext ämnar vi i detta kapitel endast presentera det svenska forsknings-

läget. Då vi använder oss av bisexualitet som analysverktyg utgår vi framför allt ifrån studier som 

behandlar bisexualitet ur ett genusvetenskapligt perspektiv där det främst är två forskare som varit 

mest framträdande och som producerat de mest aktuella vetenskapliga arbetena på detta område i en 

svensk kontext. Dessa är dels Malena Gustavsons avhandling Blandade Känslor – bisexuella kvinnors 

praktik & politik som utgår från kvinnors egna erfarenheter och berättelser om bisexuella begär och 

praktiker, men även relationer. Dels Hanna Bertilsdotters Lagom lika, lagom olika som är en 

diskursanalytisk studie av tal kring manlig bisexualitet, vilka föreställningar som finns och hur 

subjektet förhåller sig till dem. Vi utgår i diskussionen om vad som behandlats tidigare på det 

biteoretiska området även ifrån två uppsatser som använder bisexualitet som teoretiskt begrepp eller på 

något sätt har bisexualitet i fokus. Uppsatserna är: Linda-Sara Isakssons ”Men är du homosexuell är 

du ju helt galen liksom!” – En kvalitativ studie om sexualitet, normalitet och heteronormativitet och 

Mikaela Selmers Idag håller jag en man i handen och om två år en kvinna...: Kvinnors upplevelse av 

sitt bisexuella mellanområde. 

4.1 En öppen kategori? 

Vad som definierar bisexualitet eller vad som utgör ett bisexuellt subjekt är omdiskuterat och det finns 

oftast en strävan hos biforskare att hålla begreppet öppet med obegränsade tolkningsmöjligheter sam-

tidigt som viljan att visa på bisexualitetens existens och förekomsten av begären och praktikerna är 

framträdande.  

Bertilsdotters avhandling är en diskursanalys av tal kring manlig bisexualitet, vilka föreställ-

ningar som finns och hur subjektet förhåller sig till dem. Hon använder sig av två olika material, en 

intervjustudie och en mediastudie, för att visa på betydelsen av retorisk kontext för konstruktionen av 

subjektiviteter. Bertilsdotter finner att man i båda materialen använder sig av flera olika definitioner av 

http://www.uppsatser.se/uppsats/ee0f7e50c2/
http://www.uppsatser.se/uppsats/ee0f7e50c2/
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bisexualitet och förståelser för vad som konstituerar ett bisexuellt subjekt (Bertilsdotter 2007:309-

310). Definitioner har betydelse för möjligheten att tala om sig själv som bisexuell och användandet av 

olika definitioner skapar skillnader mellan olika subjekt. Det handlar i slutänden om 

tolkningsföreträde, och rätten att erkännas som ett legitimt subjekt. Om konstruktionen av 

subjektspositioner, där de som konstrueras som autentiska görs till legitima subjekt och ickeautentiska 

blir illegitima (Bertilsdotter 2007:325). 

Gustavson problematiserar dilemmat med att studera bisexualitet men samtidigt försöka hålla 

begreppet öppet och undvika att subjektiviteterna, kategorierna, och praktikerna ses som statiska eller 

essensialistiska (Gustavson, 2006:30). Sexualiteten är för Gustavson endast en tolkning av handlingar 

och erfarenhet men hon menar ändå att det finns en idé med att betona den bisexuella subjektiviteten i 

ett kunskapsgenererande och därigenom politiskt sammanhang (Gustavson, 2006:31). Detta eftersom 

erfarenheter ofta inte stämmer överens med de tolkningar av och idéer om sexuell njutning och om 

kroppar som fasta kategorier erbjuder (Gustavson, 2006:267).  

Selmers examensuppsats behandlar intervjuer med kvinnor och diskuterar bland annat 

kvinnornas funderingar kring vilket utrymme bisexualiteten kommer få i deras liv och identitet. Flera 

av de kvinnor som levde i förhållande med män upplevde det som problematiskt att tvingas ingå i ett 

heteronormativt sammanhang och definieras utifrån detta. De upplever att samhället lägger vissa 

värderingar i detta som de inte riktigt delar, värderingar som handlar om mer än bara sexualitet. Det 

handlar om hela den identitet som kvinna som heteronormativiteten tillhandahåller. Hon tar i sin 

avslutande diskussion upp hur funderingar om identitet och bisexualitet hanteras när kvinnorna möter 

den de uppfattar som sin livspartner, vilken plats bisexualiteten ska få i den delvis nya identiteten man 

formar i relationen. Hon konstaterar att det sätt vilket varje enskild kvinna väljer att lösa problemet 

med bibehållandet av bisexualiteten ”har mindre med hennes sexuella läggning att göra och mer med 

hela hennes personlighet och situation att göra”, men att tills en tillfredsställande lösning är funnen 

kan detta vara en källa till oro och ångest (Selmer 2006:45, 50-51). 

4.2 Biteori och bisexualitet som analytiskt verktyg 

Biteorin och bisexualiteten som ett analytiskt begrepp har utvecklats från slutet av 90-talet och har nu 

börjat etableras som ett delvis eget teoretiskt fält även om samhörigheten och den nära kopplingen 

med genus- och feministisk teori samt queerteori kvarstår (Bertilsdotter, 2003:244). Det biteoretiska 

perspektivet har liksom queerteorin också nära anknytning till aktivism och politiska rörelser vilket 

säkert bidragit till att bisexualitetens eventuella kategoridekonstruerade och normutmanande potential 

har en central roll i biteoretiska diskussioner (Hemmings, 2002:3).  

Gustavson menar på att hennes avhandling fyller en kunskapslucka genom att synliggöra bristen 

på ett bisexualitetsperspektiv i mycket av den akademiska forskningen och genom viljan att 
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problematisera och utveckla de teoretiska resonemangen. Hon går i dialog med tidigare sexualitets- 

och genusteorietiker och menar att bisexualitet tidigare ofta förbisetts som analytisk kategori och att 

biteoretiska perspektiv kan öppna upp områden som normaliserats eller dikotomiserats av tidigare 

genus- och queerforskare (Gustavson, 2006:12,104). Frånvaron av tal om bisexualitet innebär att 

osynligheten reproduceras, en utveckling som Gustavson menar kan brytas genom etableringen av ett 

kunskapsfält där bisexuellas situerade berättelser och partiella perspektiv lyfts fram (Gustavson, 

2006:18). 

I Bertilsdotters intervjumaterial uttrycker ett flertal av personerna bisexuella subjektiviteter som 

inte präglas av ideal av bekännelseöppenhet, så som inom en bisexuell politisk rörelse till exempel. 

Detta, menar Bertilsdotter, skiljer dem ifrån intervjupersonerna i Gustavsons studie, men även tidigare 

svenska studier med fokus på bisexuella subjekt. Hon ser därför behov av en vissa självkritisk distans 

inom biforskningen, och avsikten är att synliggöra hur vissa typer av bisexuella subjektiviteter 

binormaliseras genom att biförfrämliga vissa typer av Andra. Med det vill hon uppmana till, att istället 

för att begränsa biforskningen till subjekt som identifierar sig som bisexuell eller passar in i en viss 

biteoretisk eller bipolitisk dagordning, även studera berättelser om ”obekväma Andra subjekt” i det 

egna närområdet (Bertilsdotter 2007:322-323). 

4.3 Bisexualitet som normbrytande och upplösande av 

dikotomier 

Enligt Merl Storr i Bisexuality: a critical reader går åsikterna isär vad gällande bisexualitetens relation 

till kategorier och dikotomier, där vissa menar att bisexualitet utmanar kategorierna medan andra 

menar att bisexualitet som alternativ osynliggör heterogeniteten inom kategorierna homo- och hetero-

sexualitet och därmed snarare stabiliserar dikotomin (Storr, 1999:8-9). Men även om det biteoretiska 

perspektivet problematiserar och anmärker på bisexualitetens normutmanande potentialer så dominerar 

tanken om att bisexualiteten ändå kan förändra genom att visa på och dekonstruera den ombytliga 

uppdelningen i hetero- och homosexualitet. 

Gustavson undersöker gränser som ofta framställs som dikotoma som skiljelinjen mellan 

hetero- och homosexualitet, mellan mono- och polyförhållanden eller mellan manligt och kvinnligt 

och menar att dikotomierna inte alls är solida och givna utan att bisexualitet markerar ”att den 

avgrunden är instabil, maktrelationerna inte är vattentäta, och det bisexuella mellanrummet upprättas 

därmed inom en hegemonisk konstruktion som upprätthåller avgrunden” (Gustavson, 2006: 38). 

Möjligheter för subjektet att i viss mån frångå tilldelade kategoriseringar och roller lyfts ofta 

fram i biforskningen där tillvägagångssätt för att uppnå det kategoriutmanande målet tecknas. Hur man 

som bisexuell förhåller sig till mellangrundet och vad gränserna mellan kategorierna får för betydelse 
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är, menar Gustavson, beroende av kontexten där man antingen kan återupprätta och anpassa en 

bisexuell identitet till placeringen mellan hetero- och homosexualitet eller så motsätta sig positionen 

och istället försöka skapa ett autonomt utrymme oberoende av normerande diskurser (Gustavson, 

2006:260-261). Som politisk taktik definierar sig antingen kvinnorna som bisexuella och försöker 

utforma en bipolitisk agenda eller så slopas prefixet för att undvika kategorisering. Problemet med bi-

prefixet är att det är osäkert om det utmanar eller riskerar att befästa dikotomier medan ett 

kategorislopande riskerar att bli betydelselös och osynliggöra hur maktrelationer alltid formar 

subjektet (Gustavson, 2006:211). Att ifrågasätta dikotoma uppdelningar eller visa på splittringar och 

motsägelser hos identitetskategorier kan även vara motarbetade eftersom många i gayrörelsen utgår 

ifrån identitetskategorier som de samlas runt för att forma en grupp och dessa kategorier skapas alltid i 

förhållande till de andra som exkluderas samt genom att intern instabilitet ignoreras (Gustavsson, 

2006:73, 219 ff.). 

Isaksons uppsats är en intervjustudie med icke-heterosexuellt identifierade kvinnor där hon 

undersöker hur heteronormativitet diskuteras i respondenternas berättelser och hur skilda sexualiteter 

kan hota och utmana heteronormen. Isakson kommer fram till att många upplever heterosexualitet som 

påtvingad och framställd som självklar. Försök till avheterosexualisering genom exempelvis brott mot 

den kvinnliga könsrollen blir för vissa av kvinnorna en metod för att ständigt slippa behöva komma ut. 

Kvinnorna i studien ansåg även att omgivningens förväntningar skiljer sig beroende på om de 

definierar sig som heterosexuell eller homo-/bisexuell. Föreställningarna om ett heterosexuellt 

förhållande och praktiker är att det representerar trygghet och normalitet men också att de är väldigt 

inrutade och bestämda. För de som definierade sig som bisexuella var uppfattningen att bisexualitet 

utmanar såväl föreställningar om fasta identitetskategorier som idén om att man måste välja (Isakson, 

2007:7,54-58).    

4.4 Vår studie i förhållande till tidigare studier 

Vi vill undersöka och utveckla kunskap om vad det innebär att kroppsligt vara en del av en utmaning 

mot heteronormen men också titta på hur man från en viss position, här främst en politisk position som 

definieras av en olikkönad relation, uppfattar sina möjligheter att anpassa sig efter eller motsätta sig 

det utrymme som diskursivt utgör ett mellanrum. Eftersom vi vill studera hindren och möjligheterna 

för att genom vardagslivets praktiker utmana och omförhandla normer ämnar vi studera individernas 

politiska engagemang och strävan att utveckla motståndsstrategier. Tidigare forskning har utmålat 

bisexualitet som potentiellt normbrytande och upplösande genom att den kan lösgöra sexualitet från 

fixerade dikotomier (läs främst Gustavson, 2006). Vi vill utveckla förståelsen för hur/om bisexuella 

kvinnor identifierar sig med teorin om bisexualitetens normbrytande karaktär och om tankar kring 

bisexualitetens subversivitet på ett teoretiskt, ideologiskt plan har någon betydelse för politik på en 
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lägre handlingsinriktad aktionsnivå.  Vi går vidare och söker se om bisexualitets normutmanande 

diskurs ses som frånkopplat det privata vardagslivet eller om det integreras i självbilden och 

därigenom påverkar synen på värdet av politiskt agerande.  

Gustavson synliggör i sin avhandling hur bisexualitetens politiska organisering är avgränsad 

och problematiserad vilket gör att det inte finns någon tydlig identitetspolitisk birörelse (Gustavsson, 

2006:73). Här vill vi fördjupa hur och varför det fortfarande kan vara viktigt för individen att skapa en 

politisk självbild. Genom att lyfta fram hur förutsättningarna för och tolkningarna av individens norm-

politiska engagemang och subversiva potential förändras och skiftar bland annat beroende på om man 

lever i en samkönad eller olikkönad relation vill vi tydligare fokusera på hur/om man kan förhandla 

och kompensera detta genom handlingar och strategier. Vi vill specifikt titta på vad individens identi-

fiering med det dubbla begäret har för betydelse för det politiska agerandet när man av omgivningen 

uppfattas som ”heterosexuell”. Men även motsatt om politiska ställningstaganden kan ha en inverkan 

på hur kvinnorna använder och definierar den egna identiteten. Bertilsdotters diskussioner kring 

legitimitet, att tala om sig själv som bisexuell i relation till olika situationer kan vara användbart för 

vår förståelse av hur intervjupersonerna förhåller sig till diskurser. 

Selmers studie har för avsikt att öka förståelsen för psykologiska problem gällande just sexua-

litet och hur kvinnorna upplever det att som icke-heterosexuell leva i en olikkönad relation utifrån en 

idé om välmående. Vad vi gör är istället att titta främst på den politiska agendan som icke-

heterosexuella kvinnor har och på hur de förhandlar ett olikkönat leverne med ett ideal om 

normtänjande. Vi riktar även in oss på att studera vilka praktiska strategier kvinnorna tar till för att nå 

en lösning, och vad de anser om strategiernas effektivitet.  

5 Analys 

Vi utgår i analysen ifrån kvinnornas berättelser för att diskutera och problematisera bisexualitetens 

förändringspotential och olika politiska tillvägagångssätt för att utmana normer kring sexualitet och 

kön. Analysen är uppdelad i två huvudteman där politisk handling och teori skildras på olika sätt och 

där vi vill lyfta fram på vilket vis bisexualitetens politiska potential ständigt omförhandlas och 

förskjuts.  

5.1 Är det personliga politiskt? 

I den här delen presenterar vi först hur kvinnorna förhåller sig till en bisexuell identitet och i vilken 

utsträckning de kopplar biidentiteten till normbrytande politik.  Därefter följer ett avsnitt som tar upp 

hur kvinnorna uppfattar omgivningens attityd gällande deras begär och praktik där fokus ligger på att 
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se till vad det innebär för kvinnorna att ibland uppfattas som heterosexuella. Vi undersöker hur de 

aktivt agerar för att undvika att tolkas som heteronormativa. De två sista avsnitten tar upp 

vardagspolitik och hur man genom att ordna sitt liv kan trotsa eller tänja på normer samt erhålla större 

individuellt handlingsutrymme. Dels betonas hur kvinnorna använder genus- och könsuttryck för att 

utmana och dels lyfts relationer och kritik mot tvåsamhetsnormen fram som en plattform för politiskt 

agerande. 

5.1.1 En politisk identitet 

De flesta av kvinnorna skulle inte spontant använda termen politisk när de talar om vardagliga 

praktiker som de använder sig av för att förhandla kring sin identitet. Normbrytande är däremot en 

term som de känner är lättare att applicera på identiteten, och utifrån det kan även vissa handlingar 

identifieras som just politiska. Identiteten kan betraktas som politisk på olika vis. Det kan handla om 

att identifiera sig med en politisk rörelse, och på så sätt föra identitetspolitik, det kan också betyda att 

politik och normbrytande praktiker är så viktiga för individen att man förstår sin identitet som politisk. 

Bland de kvinnor vi talat med finns det ett antal som mer eller mindre identifierar sig med HBT-

rörelsen eller delar av den och betraktar den som en resurs och ett stöd även när man för 

vardagspolitik. Andra har uppfattat att rörelsen är alldeles för exkluderande och med för snäva normer 

och anser inte att de har någon plats i den, men ser fortfarande att det finns möjlighet att föra 

normtänjande politik från den position de innehar.  

Judith talar om ”queerbubblan” som hon levt i när hon fortfarande bodde i Stockholm, och hur 

tryggt det känns att fortfarande ha de sammanhangen kvar trots att hon flyttat till Malmö och fått en 

viss distans till det hela.  

[J]ag tror att det är både och för att… även om det kanske känns fånigt så är det så här… en ganska stark 
identitet som icke-heterosexuell och det är lite viktigt för mig att inte bli sedd som… en heterotjej och det 
är väl fånigt att jag lägger en jävla massa värderingar i liksom… men sen så tycker jag att det finns 
liksom ett politiskt värde i att inte låta folk komma med invändningar (Judith). 
 
Men jag känner att kopplingen till någon slags hbt-politisk rörelse är viktig för mig för att visa på att det 
finns… det är inte bara jag liksom… det är inte bara att jag vill att ni ska acceptera mig som jag är utan 
det handlar om att såhär allt… det finns ju tusen andra former också. (Judith). 

 

För Judith blir det viktigt med den kollektiva identiteten som grupptillhörigheten innebär, den har en 

avgörande betydelse när det handlar om att hävda, inte bara sin egen, utan hela gruppens rätt att själva 

välja hur de ska leva. Men det är inte en enhetlig grupp, Judith påpekar att det handlar om att det finns 

tusen andra former också. Hon diskuterar inte att det skulle vara ett exkluderande sammanhang. 

Kanske är det för att hon ingår i ett queersammanhang och att hon huvudsakligen identifierar sig som 

icke-heterosexuell istället för homosexuell, och intar en icke-normativ position snarare än en specifik 

gayposition. 
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När Jenny var i sextonårsåldern började hon identifiera sig som gay, och kom in i det hon kallar 

gayvärlden. 

Eh, nej men det kändes så bra, det var så roligt, jag hade nyss kommit in i hela gayvärlden, jag var på 
happy gay-camp, som är ett läger, det är sant, det heter så, det var ett läger som RFSL Ungdom ordnade 
som var jätteroligt. Där lärde jag känna så många, som jag fortfarande umgås med, såhär jättemånga 
bögar och flator som var såhär lika gamla som jag och det var såhär jättepositiv stämning. Det kändes så 
rätt att bara vara gay (Jenny). 

 

Både Jenny och Judith har tidigare identifierat sig som lesbiska/gay, vilket troligtvis har bidragit till att 

de från första början har känt sig bekväma med att ingå i ett identitetpolitiskt sammanhang, ingen av 

dem har heller förlorat kontakten med respektive sammanhang efter att ha omdefinierat sin sexualitet. 

Under den tiden såg båda sexualiteten som en viktig del av identiteten även om Jenny numera anser att 

en gayidentitet kan vara problematisk, främst i förhållande till den ”heterosexuella världen”. 

Anledningen till att Judith inte har haft samma ”brott” i sin identitet, kan ha att göra med att hon iden-

tifierar sig med ett queert kollektiv, och trots att hon tidigare kallat sig lesbisk, har det inte inneburit 

någon större förändring att gå över till termen bisexuell, för att inom det sociala sammanhang som hon 

ingår i samlas man snarare kring en identitet som avvikande, som icke-heterosexuell, än en specifik 

identitet som homosexuell. Detta kan kopplas till Rosenbergs resonemang kring hur queer i Sverige 

har blivit en ny form av identitetspolitik, där den främsta skillnaden mot tidigare former tycks vara att 

man har ett större urval av benämningar och ”godkända” praktiker, samtidigt som det verkar vara svårt 

för många att ta till sig eftersom begreppet används på så många olika sätt (Rosenberg, 2006:77). 

Signe anser sig inte ha den sortens koppling till den offentliga ”HBT-scenen”, men ser inte 

heller sexualiteten som en framträdande del av identiteten, istället handlar det om andra uttryck. 

Inte för mig, för mig så ligger det mer som i den kulturen som jag rör mig det är som musikstil och sådant 
det [sitter] på ett annat sätt på det, det är något man själv har valt. Sexualitet är inget man väljer, det är 
bara något som händer för min del. Och alltså det andra har man valt det är en del som man tagit till sig 
och valt att göra till en del av sig själv som man då väver in i sin identitet på ett helt annat sätt (Signe). 

 

Sexualitet ses inte som ett direkt användbart politiskt verktyg för att bryta mot normerna, istället är det 

den subkulturella hemvisten och dess uttryck som används i subversiva syften. Eftersom att det, till 

skillnad från sexualiteten, är något man väljer att ta till sig, förstås det också som något man lättare 

kan styra och göra till en motståndshandling. Trots att det inte är ett klassiskt politiskt sammanhang 

det handlar om, kan den subkulturella gemenskapen och den identitet som hör till den tolkas som en 

position ur vilken man kan utmana normer, och alltså subversiv och på sätt och vis också politisk.  

I Gabbes/Gabriells fall är inte heller sexualiteten den främsta politiska frågan, hon ser det som 

bredare än så.   

Men det är ju såhär, jag gillar inte hela industrialiseringen av allt, det är där det inte funkar, och det känns 
mer som vi bara stöper folk i såhär… gör dem dummare och dummare hela tiden[...] allstå det är små 
mycket småbitar hela tiden som är så jävla viktiga, jo politiskt engagemang är viktigt, man måste 
någonstans tänka på vad fan man håller på med, ja eller inte, lyckligt lottade kanske går igenom hela livet 
och bara är jätteglada. Jag vet inte, jag är hellre lite deprimerad och vet vad jag håller på med än att inte… 
(Gabbe/Gabriell). 
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Hon identifierar ett helt tvingande system utav normer. Trots att hon varit engagerad inom RFSL 

Ungdom verkar hon inte se att sexualpolitiken skulle kunna skiljas ut och bli en egen agenda. Det 

handlar inte bara om att det är fel att man inte ska kunna leva som icke-heterosexuell på samma villkor 

som heterosexuella, utan att de normer som reglerar allt är tvingande och vi måste öka vår 

medvetenhet i allmänhet.  

En specifik bisexuell identitetspolitik verkar ingen av kvinnorna vara involverad i. Agnes ser 

sig själv som bisexuell men menar att det inte finns samma möjlighet, eller nödvändighet för 

bisexuella att bygga en kollektiv identitet.  

Ja, det är en bra fråga, jag har väl känslan av att bisexuella… alltså det är en successiv process att bli 
accepterad som bisexuell och det handlar inte så mycket om att komma ut och säga ”Hej här är jag” och 
göra en jättestor grej, det är mer ifall man är bög eller flata så man behöver inte ta så jäkla stor plats 
liksom […]man vet om att man inte är helt förtappad, man vet om att man ändå kan hitta en kille liksom, 
eller man har inte samma behov av att hitta fränder som bisexuell som homosexuell. Man identifierar sig 
inte med sin sexualitet så där himla mycket som man kanske gör som gay. Jag tror mer att avsaknaden av 
läggningen beror på att man inte har några bestämda sexuella preferenser vilket gör att man funkar lite 
överallt på ett annat sätt (Agnes). 

 

Agnes menar, precis som George, att problemet med en bisexuell identitet kan ha att göra med bristen 

på en mer allmän överenskommelse om ordets betydelse, och vilka subjekt som räknas in i kategorin. 

Utifrån vad man bedömer att en (bi)sexuell subjektivitet grundar sig på kommer man fram till olika 

slutsatser (George, 1999:102). Om man till exempel, som några av kvinnorna i studien, utgår från 

vilka personer man kan se sig leva ihop med och vara emotionellt involverade med, är det möjligt att 

betrakta sig antingen som homo- eller heterosexuell även om man har ett dubbelkönat sexuellt begär. 

Och även om man kan tänka sig att leva både i en samkönad eller olikkönad relation så kommer de 

förhållandepraktiker man är engagerad i för tillfället förmodligen ha betydelse för den bisexuella legi-

timiteten.  

Frida uppfattar att det är svårt att komma in i ett homopolitiskt sammanhang på grund av 

bisexualiteten. Även om hon har befunnit sig en del i sådana kretsar har det aldrig blivit att hon har 

stannat kvar och aktiverat sig. Men hon har även kopplingar till fetischvärlden och ser att det går att 

bedriva politik genom detta också.  

Ja det är det nog egentligen, att hitta där man själv finns någonstans liksom, hitta där man själv är, hitta 
dina egna preferenser, bryt ner hämningarna och se var man hamnar, bara för att man bryter ner, bara för 
att man frigör sin sexualitet behöver det ju inte innebära att man blir extrem åt alla håll, att man ska göra 
allt liksom. Det kan ju hända att man upptäcker något där ute som man faktiskt tycker om och jag tror att 
sexualpolitik är så mycket mer än preferens på människa det finns alla de här, pan eller vad man nu, 
fetischerna eller andra saker man tycker om att leka med liksom… sen är det även poly, polygamigrejen 
att folk frigör sig på det sättet att man öppnar sina relationer där finns också, i varje aspekt finns det ju ett 
spektrum som är, som bär ju på nån sorts normalfördelning så jag tycker att det är jättesvårt att sätta in i 
nått fack, någon, jag tycker att varje individ måste hitta sina egna utryck och inte behöva vara som alla 
andra. (Frida) 
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Hon uppfattar att ett engagemang i fetischvärlden som mer radikalt och normbrytande än bisexualite-

ten. Trots att Frida inte ser sig som självklart inkluderad i homorörelse så identifierar hon sig som en 

del av ett sexuellt frisinnat sammanhang. Enligt Rubin finns det även heterosexuella praktiker som, be-

roende på kontexten, kan innebär ett ifrågasättande av heteronormativiteten (Rubin,1993:12). 

Fetischism och sadomasochism kan trots att de i vissa kontexter utövas av heterosexuella ses, precis 

som av Frida, som mer normutmanande.  

Något som blir framträdande i flera av respondenternas berättelser är att normbrytande och 

ifrågasättande av vad som anses normalt kan ske på en mängd varierande sätt där den politiska 

identiteten formas runt en mångfald av förtrycksgrunder och inte endast har sexualitet som 

utgångspunkt för den politiska agendan. Gemenskap och politisk plattform kan sökas i grupper som på 

olika grunder inte passar in i normen och flera olika hierarkier kopplas samman vilket leder till en mer 

övergripande normkritik. Detta kan tolkas som ett uttryck för ett mer intersektionellt perspektiv där ett 

sexualpolitiskt engagemang och handlande kopplas ihop med andra uteslutningsmekanismer samt där 

den politiska självbilden formas genom att politiska val görs på skilda områden. Någon uppfattar att 

identifiering kan skapas kring ”onormalitet” där det viktiga blir att bryta mot normerna, inte hur det 

görs eller vilka uttryck utmanandet tar (Signe).  

Synen på en mångsidig och sammankopplad politisk identifiering som formas av aktiva val kan 

kopplas till queerteoretiska resonemang om att politisk förändring bäst sker genom att vi frångår en 

specifik politisk identitetskategori. Här finns det utrymme för att den politiska identiteten inte främst 

definieras utifrån sexualiteten eller kön/genus utan snarare framställs som varierande, uppdelad på 

skilda områden och med ett mer övergripande normtänjande ideal (Sullivan, 2003:130-132). Man kan 

tycka att den ovilja som flera av respondenterna känner inför att låta sexualiteten ta en allt för stor 

plats i identitetsformeringen, skulle fungera bra ihop med detta resonemang, men av kvinnorna är det 

bara Judith som använder sig av queerbegreppet. Detta kan förstås bero på att begreppet är så pass 

svårbestämt att man inte känner sig bekväm med att använda det. 

5.1.2 Att uppfattas som heterosexuell 

Respondenterna uttrycker att de både kan se fördelar och nackdelar med att ibland automatiskt bli 

tagen för att vara heterosexuell. Det kan vara skönt att ibland slippa känna sig som ett ”statement”, att 

kunna tala från en annan position och på så vis göra andra politiska poänger (Agnes, Jenny). Å andra 

sidan kan det vara jobbigt i sådana situationer, där man känner att man låtit någon tro något alldeles 

för länge, och man sedan måste bryta de förväntningar som folk har bara för att det har antagit saker 

(Judith, Doris). Det kan även vara rent tröttsamt och knäckande för självbilden när den inte speglas av 

andra. 
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Flera utav kvinnorna ser det inte som något större problem att omgivningen uppfattar dem som 

heterosexuella, varken när de befinner sig i en relation med en man eller i allmänhet. Agnes är en av 

dem. 

Nej, det stör mig inte, jag vill inte ha en sådan relation där de måste reflektera över det, när en 
konfrontation väl kommer får man ta det då men jag tycker inte det ska ta så stort utrymme det gör man 
inte i en heterosexuell relation heller. Sen är det tråkigt att alla tar för givet att man är heterosexuell men 
jag gör inte en stor grej av att jag är bisexuell. (Agnes) 

 

Förvisso tycker hon att det är tråkigt att heterosexualiteten tas för given, men hon vill inte använda sin 

sexualitet som ett politiskt slagträ. Uppfattningen tycks vara att sexualitet i allmänhet inte bör ha 

någon större betydelse i formeringen av identiteten, och en avvikande sexualitet ska inte behöva 

representeras eller förklaras mer än heterosexualiteten. Istället verkar det handla om att uppträda så 

neutralt som möjligt, men att vara öppen med sin avvikande position om någon är intresserad. Som 

Rosenberg påpekar döljs ofta variationer inom den heterosexuella sfären, det faktum att bisexuella och 

transpersoner ingår i den ignoreras (Rosenberg, 2006). Vi kan tycka att det hade varit förtjänstfullt att 

utifrån den ”heterosexuella trovärdigheten” ifrågasätta och problematisera dikotomin och 

heterosexualitetens privilegierade position men å andra sidan så är det svårt att beräkna 

konsekvenserna av ett sådant handlande för om man är för explicit i sina politiska uttryck riskerar man 

kanske att mista den trovärdighet som heterosexuella åtnjuter.  

Gabbe/Gabriell ser inte heller något problem med just den heterosexuella representationen, 

däremot är positionen som kvinna mer problematisk: 

Det är inget problem. Alltså jag vet ju om att jag inte är heterosexuell så liksom för jag har ju fortfarande 
min jävla transperson och jag är ju ändå inte typiskt normhetero ändå, så det kvittar väl ifall jag blir 
tillsammans med en kille eller en tjej, alltså lite sådär, det kvittar väl ifall jag blir tillsammans med en 
kille, jag skulle ju ändå se mig som mig. Sen hur andra betraktar mig det är ju alltid ett jävla dilemma och 
fan, det är väl det som har gjort det såhär svårt, för jag har inte velat bli betraktad som en kvinna kvinna 
kvinna någonsin, och det var väl därför jag påbörjade den här transutredningen för att det tog verkligen 
emot att bli betraktad som kvinna ett tag, eller ett tag, alltid, hela livet har jag haft väldigt svårt för att bli 
betraktad som kvinna så att, men inget problem med att bli betraktad som heterosexuell sådär. 
(Gabbe/Gabriell) 

 

Gabbe/Gabriell är inte så förtjust i den klassiska feminina positionen. Under en period var hon inställd 

på att byta kön för att komma undan den. Fokus ligger alltså på kön/genus och normativitet kring det, 

istället för sexualitet. Eftersom den egna självförståelsen innebär att hon inte är typiskt normhetero, 

och så länge inte omgivningen ger henne en traditionell kvinnoposition, så har hon inget egentligt 

problem med att bli betraktad som heterosexuell. Eftersom att det förväntas att en individ av 

kvinnokön ska vara feminin och åtrå en man, och att ett avvikande begär speglas i avvikande 

genusuttryck, så kan det vara lika subversivt att bara avvika i ett hänseende. Att inte inta den feminina 

positionen i förhållande till sitt kvinnliga kön och sitt begär gentemot män, kan vara minst lika 

provocerande som att ha ett begär riktat mot kvinnor. Frågan är om det kan betraktas, rent 

definitionsmässigt, som ett heterosexuellt begär, då det bygger på en uppdelning i dikotomier där 
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begäret skall vara riktat mot den andra polen. I och med att Gabbe/Gabriell dessutom har en 

transidentitet blir det ännu svårare att göra en uppdelning och kategorisera. 

Jenny talar om varför hon på senare tid valt att inte komma ut, att inte utanför den närmsta 

kretsen explicit benämna sin sexualitet: 

Kanske främst lathet och feghet, och också… eller det började som lathet och feghet. Absolut att jag 
tyckte såhär, jag blev så jävla trött på att komma ut, det blev såhär, nej men jobbigt liksom och att, sen är 
jag ju, jag är fortfarande skitförbannad att människor alltid, och det gör ju jag också, jag tänker att alla jag 
träffar alltid är hetero, det gör jag ju. Men alltså jag blir så sjukt trött på också att det hela tiden, att alla 
tror att jag är hetero, så jag har verkligen verkligen helt och hållet slutat att säga att jag skulle vara något 
annat. Vilket är jättedumt (Jenny).  
 

Även om hon blir förbannad på att människor automatiskt heterokategoriserar, förstår hon inte varför 

folk måste känna till att hon inte är heterosexuell. Hon uppfattar dock en konflikt mellan det ”politiskt 

vettiga” i att komma ut och att anta en identitetspolitisk position, och bekvämligheten i att undvika att 

definiera sig för att slippa undan de förväntningar som kommer med en viss kategori när man 

introduceras för nya människor. Logiken är den omvända när det kommer till att föra fram en politik 

som bygger på de socialkonstruktivistiska tankar hon har utvecklat på senare tid, i förhållande till de 

förväntningar som finns på henne som gay i tidigare etablerade sociala sammanhang. Resultatet blir att 

hon känner sig låst från två håll, och inte ser möjligheten att bedriva varken en gay eller en queer 

politik. Identifikation med den gaypolitiska rörelsen, och att Jenny har betraktat gay som en del av sin 

identitet och framför allt ser att omgivningen gör det, har inneburit att det blivit svårt att öppet ifråga-

sätta stabiliteten i identiteten. 

För Judith är det viktigt att inte bli betraktad som heterosexuell, både för sin egen skull, men 

hon ser också ett politiskt värde i att inte låta folk komma med invändningar.  

[J]ag tänker det att till skillnad från nu när jag har kille och folk utgår ifrån att man är hetero så när jag, 
jag folk utgick ifrån att jag var flata för att jag hade flickvän så lät jag det gärna vara så alltså då hade jag 
inget behov av att säga ”jag ligger faktiskt med killar också!” alltså det kändes ju helt och jag liksom… 
men så, medan som sagt var, nu så ”jag ligger faktiskt med tjejer också” ja men det känns mycket mer 
relevant att det inte blir automatiskt heterokategoriserad liksom. (Judith) 

 

Det handlar alltså inte om att hitta en term som till fullo speglar den egna självbilden, eller att folk 

måste få en uppfattning som omfattar alla omständigheter, utan om att inta en position som inte utgår 

från det normativa, att markera att man har andra praktiker än de som normen föreskriver. Sedan 

vilken position det handlar om verkar inte vara lika viktigt, då de kan ses som subversiva, bara på 

olika vis.  

Trots att kvinnorna är mer eller mindre benägna att vara explicita med sin sexualitet ser de 

flesta ändå den politiska betydelsen med att vara öppen och ute för att synliggöra existensen av icke-

normativ sexualitet och att det kan representeras på många olika vis. 

[S]en så är det ju dels också att jag vill gärna att samhället ska bli lite öppnare, och det känns som att om 
jag vågar vara öppen med min, för jag har ändå tillräckligt mycket skinn på näsan för att ta konflikter om 
de kommer så kanske någon annan vågar det sen. Det finns ju alltid någon som inte vågar idag. Det får 
ändå bli någonting, att om man känner sig så pass stark så får man hjälpa de andra. (Signe) 
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Doris talar om hur ett förhållande med en man innebär en förlust av en subversiv position, och att hon 

kan sakna det: 

Faktiskt lite, men sen har det varit svårt att förklara det, för det blir ju lite det här; saknar du den 
uppmärksamheten? Att man kan få den lite från det hållet, men man måste tänka är det det eller? Jag 
tycker just, att på något vis kan tycka att det är synd att jag har träffat en kille istället för en tjej, för man 
tappar lite en funktion då, alltså rent politiskt att kunna vara med i den alltså samhällsförändringen, att det 
blir mer och mer accepterat. (Doris) 

 

Även om det finns olika uppfattningar om utifall det är problematiskt eller inte att bli betraktad som 

heterosexuell, så verkar det inte finnas något behov av att bli definierad som bisexuell, eller att det 

direkt ska framgå att man har ett dubbelkönat begär.  

5.1.3 Genus- och könsuttryck 

Våra respondenter använder genus- och könsuttryck för att på olika sätt och med skilda strategier för-

öka utmana gränserna för manligt och kvinnligt. Medan vissa använder och parodierar feminina ut-

tryck och attribut försöker andra att alltid hålla sig flytande och obestämbara mellan ändpunkterna i 

genusdikotomin.  

Två av kvinnorna har en politisk agenda där de på lite olika sätt nyttjar en utmärkande 

femininitet för att dels ifrågasätta könsordningen och dels synliggöra och omforma föreställningar om 

vilka genusuttryck som är utmärkande för hetero- respektive homosexuella kvinnor. Jenny har för av-

sikt att uppvärdera det feminina och menar att det inte är det feminina som främst bör problematiseras 

och degraderas:  

[J]ag gillar allting som är så här typiskt tjejigt, och jag tycker det känns ofta som att, som feminist så, eller 
så här, jag ser inget som helst vinnande i att försöka vara manlig eller kille för att jag tycker [att] allt som 
är såhär typiskt tjejigt, som så här ödmjukhet och att vara trevligt och sådana grejer […]det är så himla 
mycket bättre. Så jag behöver inte ifrågasätta det, men sexualitet finns det mer poäng i att ifrågasätta, så 
därför så gjorde jag det (Jenny).  

 

Judith har en stil där hon använder femme-uttryck för att utmana normer och utmärka sig. Ett 

förhållningssätt som det finns ett visst politiskt syfte med.   

[J]ag har en viss typ av så här, image när jag går ut, nej men så här en stil som, som liksom inte är gjord 
för att liksom inte synas, eller smälta in. […] Om man pratar till exempel ickemonogama förhållanden 
och man praktiserar det mer eller mindre flitigt så är liksom det ganska tydligt om jag går ut med någon 
annan i klänning och tiara, man kommer liksom inte undan med någonting. Alltså så utan, det är inte 
heller meningen att jag försöker komma undan med någonting men. Det jag försöker komma fram till här 
någonstans är ju att det finns en tanke med… det finns liksom en substans någonstans bakom i hur jag 
kanske beter mig (Judith).  

 

Judith uttrycker här att de utmärkande genusattributen även synliggör för omgivningen kritiken mot 

tvåsamheten och mot monogama förhållanden. Hon menar att det finns en mening bakom hennes val 

av genusuttryck och att de kan utgöra en normkritik på skilda nivåer. Däremot verkar det vara svårt att 

uttrycka i ord vad den här substansen hon talar om verkligen består av och vad som är den egentliga 
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tanken med just hennes val av genusattribut. Detta har förmodligen att göra med att konsekvenserna av 

att en särskild representation är så gott som omöjliga att fastställa, men man kan fortfarande ha en 

känsla av att det finns en subversiv potential i att använda sig av de uttrycken. Att känna sig bekväm 

och fri att uttrycka sig med vilka genusattribut som helst på den offentliga HBT-scenen, på uteställen 

och evenemang, är dock ingen självklarhet utan det finns ofta normer även i dessa sammanhang. 

[N]är man börjar röra sig liksom och eh… och är ny känner inte så mycket folk och liksom är på 
klubbarna och eh vill ragga och flörta som tjej med andra tjejer så gick jag inte ut första gången på klubb i 
sådana kläder som jag kanske skulle ha klätt mig i någon annanstans, det tog ju liksom ett par år säkert, 
tror jag att hitta sitt utrymme liksom, använda vilka genusuttryck [man ville] utan att känna sig obekväm 
och överhuvudtaget… ehm… ändå liksom bli tagen för den man är. Du har ju såna grejer som att komma 
på bögklubb i Marilyn Monroe- utstyrsel, det kommer bögarna att älska men du kommer fan inte att 
funka om man går ut för att ragga… och ja… ni förstår (Judith). 

 

Doris tar upp hur hennes attribut har skiftat, från att ha varit likgiltig inför att uppvisa någon 

femininitet eller maskulinitet när hon hade pojkvän i gymnasiet, till att bli mer feminin när hon 

skaffade flickvän. Hon tar även upp att hon ofta ansåg detta att vara bisexuell och ”flickig” som 

problematiskt: 

Men om jag tänker tillbaka så vet jag att när jag gick på gymnasiet så var jag tillsammans med en kille 
ganska länge, under min straighta tid då, och han var, efteråt kommer jag ihåg det var så roligt, för då var 
jag väldigt så obrydd om man tänker så, sminkade mig inte, tror inte jag rakade benen, i alla fall inte i 
perioder, men såhär, jag var nog väldigt naturligt och väldigt bekväm i den, men jag kommer ihåg att han 
fällde en sån kommentar någon gång, alltså mest på skämt, men det är så roligt nu i efterhand, att han 
bara; men det hade varit kul om du såhär piffade till dig någonting, måste du se så lesbisk ut. Och det blev 
ju extra roligt sen när jag träffade en tjej då, eftersom jag hade ju inte tänkt i de banorna då. Men jag 
kommer ihåg att när jag träffade min första tjej så blev jag, då slog det snarare över åt andra hållet, och då 
blev jag extremt kvinnlig under en period. […] Men jag kommer ihåg att det var extrem uppförsbacke, att 
bli tagen på allvar. Jag vet inte om det hade varit lättare, alltså idag, om de här sex åren, hur stor skillnad 
det hade gjort (Doris). 

 

 

Att flera talar om att de uppfattar att det finns starka normer för hur man ska agera och vilka 

genusattribut och -uttryck som lättast antas i HBT- sammanhang tyder på att det fortfarande är aktuellt 

att försöka ompröva stereotyper kring vilken ”typ” av kvinnor som har en icke-heterosexuell identitet. 

Vi kan som Gustavson påpekar inte endast se genuspositioner som fixerade vid heterosexualiteten utan 

vi måste söka urskilja en mer mångdimensionell bild av hur maktrelationer verkar för att även se hur 

styrande normer skapas i alla kategorier som bygger på fasta identiteter (Gustavsson, 2006:44). Här 

kan bisexualiteten genom det dubbla begäret kanske möjliggöra för en öppnare syn på begärets kopp-

ling till specifika genusuttryck och därmed ifrågasätta normerna. 

För Gabbe/Gabriell handlar det främst om att inte bli betraktad som kvinna och hon använder 

genusuttryck för att komma ifrån att uppfattas och tolkas som kvinnlig. Hennes inställning handlar om 

att leka med könsrollerna: 

 

[M]an får väl leka med rollerna istället, alltså just så att jag gillar manligt och kvinnligt, men jag vet inte, 
men som transperson så har jag ju ändå gått ut och festat och typ såhär lindat brösten och du vet, klistrat 
på mustasch och grejer och verkligen såhär… leka med könsrollerna är skitkul[…]. I min värld finns inte 
de där könsrollerna så jävla mycket just för att jag umgås med de folk som jag umgås med, där är det inte 
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så jävla typiskt kvinnligt och manligt. Jag har väldigt svårt för kvinnor kvinnor, jag har väldigt svårt för 
män män. Så att, jag vet inte, jag ser till att inte umgås med sådana, det är en väldigt såhär udda värld för 
mig (Gabbe/Gabriell). 

 

Att aktivt genom agerande blanda maskulina och feminina attribut kan vara ett uttryck för att genom 

uppvisande av variation och kategoriernas obestämbarhet forma en utgångspunkt för politiskt 

normtänjande men det kan också vara ett sätt att som i Gabbes fall skapa en frizon med andra uttryck 

än de dominerande. Det kan uppfattas som ett strukturerande av egna sammanhang där nya 

genusuttryck kombineras, och indelas eller formas till andra tillfälliga kategorier än de traditionella för 

att subjektet sedan kan byta och omforma genus- och könsuttrycken på nytt.  

Språket och ordval blir också betydelsefullt för vilket kön och genus som Gabbe/Gabriell 

uttrycker och vad det i förlängningen förmedlar. I intervjun görs detta explicit genom att hon ständigt 

växlar mellan maskulina och feminina benämningar på sig själv. Från att i en mening refererat till sig 

själv som ”klädbög” till att en kort stund senare hänvisa till att hon vill bli en ”rich bitch”. Att kalla sig 

både Gabbe och Gabriell blir också viktigt för henne just för att ett namn så tydligt synliggör 

könsnormerna och den statiska uppdelningen i tjej- och killnamn. Att använda namnen på ”fel” sätt 

eller växla mellan ett feminint och ett maskulint kan enligt henne ifrågasätta och gå emot normerna. 

Frågor som ”men är inte du tjej?” när hon presenterar sig som Gabbe kan väcka eftertanke och för 

henne är blandningen av kvinnligt och manligt ett sätt ”bråka med världen” och ”fucka med folks 

fördomar” genom att vara ”Bruden Gabbe - ifrågasätt inte vad jag heter”.  

De flesta menar att deras genusuttryck är relativt konturslösa och obestämbara och att de 

ständigt utnyttjar både feminina och maskulina uttryckssätt. Vissa formulerar att de inte direkt 

medvetet eller alltid med avsikten att rucka på normer använder svårlästa eller blandade genusuttryck, 

medan andra ser normbrytandet som en viktig orsak till det varierande handlande. För Signe handlar 

det om att använda det komplexa i en personlighet för att visa på att individens personlighet kan 

variera mellan kvinnlig och manlig, feminin och maskulin. På frågan om hon mixar och ibland, 

använder uttrycker feminina utryck svarar hon:  

Jag är ganska mycket så i mig själv, jag tycker om att gå på hårdrockspartyn, men jag tycker om att stå 
hemma och baka muffins också, så. Det bara är så (Signe).  

 

Signe menar att hon uppfattar det som lättast att inte utmärka sig åt nått håll utan vill var mer 

obestämbar: 

Alltså jag ligger någonstans mittemellan. Det är ju… dels så känns det nästan fel att uttrycka sig för 
feminint för då börjar folk direkt tänka men hon är inte… hon kan inte vara bisexuell, men herregud är 
det verkligen du, de ska ju vara maskulina. Jag har lagt mig någonstans mittemellan av bekvämlighetsskäl 
helt enkelt, men så har jag lite speciell stil och umgås med folk med kanske alternativstilar och så, så det 

blir ju ändå inte samma norm (Signe).  
 
Jag nästintill brukar spegla mig. När jag är med en tjej som är feminin så brukar jag bli mer feminin. Jag 
brukar faktiskt ta lite samma uttryck, är jag med en kille som är mycket maskulin och vi ska ha kul, så 
sticker vi iväg och är borta i tre dygn det är inget som spelar någon roll (Signe).  
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Signes sätt att anpassa sig efter sin partner är intressant, det går emot den traditionella modellen där 

det handlar om att man attraheras av det motsatta, grunden för den heterosexuella matrisen. Även om 

det i Signes fall är möjligt att det bara handlar om att man blir som man umgås, kan man se att det får 

genuskritiska konsekvenser eftersom det är just sådana uttryck hon ändrar på.  

Frida anser också att hon ligger någonstans på mitten och att hon är bekväm med sin position. 

[J]ag tror att jag har hittat något slags mellanting. Eller så där, jag har hittat min, min nivå på den där 
”man-kvinna-skalan”[…]. Det hoppas jag att de flesta ska kunna göra egentligen men det är inte lätt i den 
här världen kanske (Frida). 
 

Agnes har ingen direkt politisk agenda med att ligga mittemellan och hon menar att hon oftast inte 

använder genusuttryck för att göra motstånd eller opponera sig även om det finns vissa undantag, som 

när hon som enda tjej kom till studentbalen i kostym. Det mest intressanta är för Agnes inte att för-

medla något utan snarare att få folk att reflektera över varför de tolkar något på ett visst sätt: 

Det är ju så att människor tolkar… jag använder väl det [yttre attribut som markör] mer som ett uttryck 
för hur dumma människor är när de tolkar saker, mer än att det är skäl att tolka något på ett visst sätt. Jag 
tycker inte att yttre attribut säger något om hur en person är men hur människor tolkar attributen säger 
mycket om tolkaren. Men egentligen tycket jag inte att det har betydelse, för min egen skull gör det aldrig 
det (Agnes). 

 

Simone tror inte att man kommer undan att alla ens handlingar kommer att tolkas som uttryck för ett 

visst genus: 

Jag försöker medvetet tänka på att mina handlingar representerar olika genusuttryck som jag ser det är allt 
genusuttryck. Men jag överdriver inte manliga eller kvinnliga genusuttryck för att passa in i sammanhang 
eller vara normbrytande (Simone). 

 

För Doris blir yttre attribut ett sätt att enkelt synliggöra hur omgivningens uppfattningar och tolkningar 

skiljer sig också beroende på en så vardaglig sak som vilka kläder hon har på sig.  

Jag har nog rätt mycket av både och, det är just det här hur andra ser på det beroende på vad man har för 
kläder, att man får en helt annan respons. Jag menar även om jag har t-shirt och stora brallor och jag säger 
att jag är flata så bara; ja, men det kan man ändå tänka sig. Har jag andra kläder på mig och säger samma 
sak så; alltså det hade jag aldrig kunnat tänka mig. Och det är fortfarande jag, och det är fortfarande min 
garderob, det är inte så att jag har lånat någon annans och gjort någon form av experiment, så jag har 
märkt att det är jättestor skillnad, att jag kan påverka, just attributen får så stor betydelse för andra 
(Doris). 

 

Flera av kvinnorna vi intervjuat utgår i viss mån ifrån att verka normutmanade när de ordnar sina 

genusuttryck och eller ikläder sig vissa genusattribut. Men även om de har till syfte att förändra är det 

inte säkert att handlingarna tolkas på det tänkta sättet eller att effekten av att försöka utvidga och om-

forma kategorier och dikotomier blir den man räknat med. Hur omgivningen uppfattar en handling 

eller vad följden blir kan aldrig helt föreskrivas och en aktion kan tolkas på en mängd varierande sätt 

utifrån vitt skilda utgångspunkter (Butler, 2005: 98,126). Berättelserna synliggör dock en variation av 

genusuttryck som inte är direkt bundna till ett visst könat begär eller en viss sexualitetskategori vilket 

kan öppna upp för möjligheten att parodiera och utmana heteronormen. Som Hemmings uttrycker det 

kan det finnas ett värde i bisexualitetens flyktighet och mångfald av uttryck eftersom det kan 
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synliggöra kategoriernas fiktiva konstruktion (Hemmings, 2002:9-10). Genom att bisexuella varierar 

såväl genusuttryck och -attribut som könade begär och praktiker går det eventuellt att syliggöra hur det 

inte finns något original samt att kategorisering alltid innebär en förenkling. 

5.1.4 Ordnande relationer  

Flera av kvinnorna i studien talar om förväntningar vad gällande familjebildning, giftermål och barn 

och det blir tydligt att det kan vara en arena för normtänjande och utmanande, men samtidigt är det ett 

område som skapar oro och osäkerhet. Signe uttrycker att brott mot heteronormen genom ett 

avståndstagande från idén om den traditionella kärnfamiljen kan uppfattas som mer stötande och ut-

märkande än ett bisexuellt begär eller praktik:  

Det[bisexualitet] är accepterat på ett annat sätt, de anser mig ändå vara, jag är ändå en av tjejerna och 
sådant, men vad gäller barn och sådant, då är jag inte en av tjejerna längre. Helt plötsligt går jag emot 
allting som deras biologiska klockor säger åt dem. Det går djupare på något sätt. (Signe) 

 

När vi talar om konkreta strategier som man kan ta till i vardagslivet för att gå emot heteronormen 

kommer Judith in på hur man kan organisera en familj på alternativa sätt: 

[J]ag är inte jättesugen på att göra det så här mamma, pappa, barn eller mamma, mamma, barn så här 
kärnfamiljsstuket. Utan jag tänker att så här det ska se ut på nått annat sätt hur det nu blir helt enkelt. Så 
jag och min nuvarande sambo och mitt ex diskuterar ju till exempel eventuellt att hon ska flytta ner hit 
och så skaffar vi barn vi tre. Det är ganska lösa planer som ligger på is till framtiden, men som jag ändå 
kan tänka mig att det skulle kännas som ett reellt alternativ till familjebildning om man nu ska skaffa barn 
(Judith). 

 

Judith pratar om att hon har en öppen relation där de ”träffar andra” men, påpekar hon, att det inte 

betyder att det är så hon egentligen ser på det. Olika relationer har olika betydelse men ingen ses 

egentligen som viktigare, att hon talar så är för att underlätta förståelsen och att just sambon talas om 

som primär har att göra med allt det praktiska som inbegrips i den relationen. 

Homosexualiteten kan i vissa avseende räknas in i det heterosexuella, och kan i vissa 

sammanhang, om det är organiserat efter en monogam tvåsamhetsmodell, vara mer accepterat än 

heterosexuella beteenden som inte organiserats efter denna. Jenny förklarar varför hon är absolut 

motståndare till parrelationer: 

Ja… alltså jag har lite komplex att snacka om det för jag blir alltid hippieförklarad, […] speciellt av många 
killar, att det är 70-talet och det är att alla ska ligga med alla, att det är hippie och make love… och det är 
inte alls det de grundar sig i utan den främsta anledningen till att jag är så kritisk mot parförhållanden är 
därför att jag är så jävla irriterad på att parförhållanden värderas högre på många sätt än vänskapsrelationer, 
[…] jag fattar inte varför jag inte får ta med mig till exempel Kim på släktmiddagar när min kusin får ta 
med sig sin pojkvän. Vad är det som gör honom till familj och inte henne till familj? Jag tycker att det finns 
en poäng även om det är skitsvårt för att man är så himla inbakad i alla normer men jag tycker att man kan 
försöka utveckla relationerna inte dela in dem i så här pojkvän, flickvän bekant, kompis, vän nära vän 
istället låta utan personen ta det rum, ta sitt egna rum liksom… och sen tycker jag hela grejen med att ha 
barn[…] tanken är väll oftast att man ska ha det med nån man är passionerat förälskad i och man ska va en 
lycklig så kärnfamilj men grejen är att det är så mycket vettigare att ha det med en vän för att vänner… man 
kan bli kär i nån som tycker så jävla dumma saker, alltså och vänner de tycker inte dumma saker de är ofta 
ganska smarta och liksom så vettiga och det är så mycket bättre och ha barn med vänner. Å, det blev ett 
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sånt ramaskri på jobbet när jag uttryckte det, oj, oj oj […] det var värsta anklagelserna från alla tanterna  
(Jenny). 

 

Eftersom ett sådant ordnande av relationer är så pass svårurskiljbart menar Jenny att det bästa sättet att 

undvika att folk definierar ens relationer åt en är att prata om det, hon tror att en diskussion även skulle 

kunna öppna upp för människor att se det positiva med ett kritiskt förhållningssätt till parrelationer.  

Det gäller väl egentligen att komma ut ganska tidigt och säga att man är så här motståndare, att prata om 
det tidigt att man är så motståndare till det, att definiera relationer, eller så här snacka om det för jag tror, 
för jag tror ändå att ganska många människor tycker att det är ganska vettigt om man så tänker igenom 
det, men så att parförhållande och hur man definierar relationer, det är så extremt inarbetat att det inte ens 
är något man reflekterar över det finns i alla filmer liksom, överallt, i alla veckotidningar i allting nästan. 
(Jenny) 
 

Problemen hon ser med parförhållanden är, förutom att de värderas över vänskaprelationer, att det 

föder svartsjuka och att man tar sig, och även ges, rätten till en annan människa på ett sätt som inte 

görs i en vänskapsrelation, vilket oundvikligen innebär att makt kommer in på ett annat sätt. Det 

heterosexuella idealet, som har det högst värdet i Rubins värdehierarki, innebär en monogam 

tvåsamhet, som tydligt avgränsar sexuella relationer ifrån vänskapsrelationer (Rubin,1993:12). Att 

vägra definiera sina relationer utifrån sådan uppdelning innebär ett brott med traditionella sätt att 

förstå relationer över huvud taget. Att involvera sig sexuellt med fler personer under en och samma 

period ruckar på ordningen likaväl som att involvera sig i samkönade sexuella praktiker gör det. 

Gabbe/Gabriell uppfattar att hon hade tur som var tillsammans med en kille som även han var 

bisexuell, vilket innebar möjligheter att ändå inte leva i ”typiskt heterosexuellt” förhållande. 

Alltså, jag hade ju jävligt tur i och med att jag och min kille Joel alltså, vi var ju båda liksom bisexuella, 
så vi hade ju ändå lite roligt med våra trekanter och grejer såhär, så det var ju ändå såhär, det var ju 
väldigt trevligt, det var ju väldig roligt. Det var ju ändå väldigt kul, för jag menar när vi var ute 
tillsammans på krogen så fick ju jag ragga upp tjejerna, det var ju inte han som gjorde det. Alltså då var 
det, då sa ju han till mig, då var det mer såhär, frågan man såhär, ah ska vi hitta på något kul ikväll, så 
bara ja det kan vi väl gör. Så va det såhär; alright, så fick jag gå upp och ragga upp en brud, så då var det 
ju ändå såhär, då har vi ju ett heterosexuellt förhållande fast inte alls ett typiskt heterosexuellt förhållande, 
om det ändå är jag som ska gå och ragga upp bruden, det är inte så att han vill gå och ragga upp en ny 
brud, utan det är ändå jag som får göra det. Så det är lite roligt. (Gabbe/Gabriell) 

 

Även om det inte handlar om att strukturera själva relationen på ett sätt som blir en uppenbar kritik av 

det heterosexuella tvåsamhetsidealet, så finns det inslag i relationen som gör att Gabbe/Gabriell själv 

uppfattar att hon inte levde i ett heteronormativtförhållande.  

När det gäller organisering av relationer har informanterna olika idéer om den politiska 

potentialen i detta. De flesta ser alternativ till hur relationer skulle kunna ordnas för att vara 

subversiva, men det är bara en del som ser att det är applicerbart på den egna situationen. Det kan även 

göras från olika utgångspunkter, antingen att man utgår från sig själv och sina behov, och sedan 

identifierar praktikerna som normbrytande, eller att man från först början har en idé om hur man anser 

att relationer ska organiseras och utgår därifrån. 
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5.2 Individen i en politisk kontext  

Här nedan kopplar vi respondenternas uttalanden kring politik till större sammanhang och belyser hur 

de resonerar kring individens förhållande till kollektivet samt hur de förhåller sig till biteoretiska 

diskurser om organiserig och politisk förändringspotential.  Den första delen går främst ut på att belysa 

hur kvinnorna ser på utåtriktad sexualpolitik där olika former av aktivism och kollektivistisk 

organisering används för att forma ett större samhälleligt handlingsutrymme. I den andra delen ser vi 

till hur respondenterna förhandlar teoretiska reflexioner och ideal med deras handlande och undersöker 

hur kvinnorna ser på möjligheterna att utmana normer såväl i praktiken som i teorin.  

5.2.1 Skapa politiska utrymmen i det offentliga  

 

Diskussioner om att genom handlingar och normtänjande förändra i ett större offentligt sammanhang 

är framträdande i utsagorna och vikten av att forma ett mer inkluderande och icke-heteronormativt 

samhälle betonas. Samtidigt utrycker flera av respondenterna att det är invecklat med utåtriktat poli-

tiskt handlande och aktivism och många känner att de inte är direkt engagerade eller i vart fall inte 

involverad i en bredare kollektiv rörelse. Vilka metoder man som enskild individ använder sig av för 

att informera och påverka omgivningen varierar mycket mellan respondenterna. De skiljer sig bland 

annat åt vad gällande synen på förändring och på vilka sätt det kan åstadkommas. De allra flesta menar 

att interaktion med omgivningen är det mest centrala politiskt utåtriktade agerandet. Att genom dialog 

skapa och förmedla andra perspektiv på sexualitet och kön och därigenom försöka förändra 

omgivningens uppfattningar är det huvudsakliga tillvägagångssättet de använder för att utmana och 

förhandla det offentliga utrymmet.  

Flera uttrycker ett öppenhetsideal där uppriktighet och en avsikt att ta diskussioner uppfattas 

vara ett sätt att utmana folks fördomar och sprida information på. Respondenterna försöker på olika 

områden reformera genom att visa på alternativa sätt att ordna relationer, problematisera 

könsdikotomin eller synliggöra varierande sexuella praktiker. Gabbe/Gabriell som har varit RFSL-

informatör betonar vikten av att belysa och diskutera såväl variationer av sexualuttryck som frågor om 

trans:  

[J]ag tycker inte det är jobbigt att svara på frågor för någon måste som, alltså när jag gick i högstadiet då 
hade jag velat att det skulle finnas minst en person jag hade kunnat fråga om transfrågor, men det fanns 
det ju inte i min värld då, så jag gick ju bara omkring och var jävligt förvirrad. Så att finns det någon som 
vill ställa en fråga så svarar jag ju gladeligen och öppenhjärtat på […] då blir det ju en automatisk 
informationsspridning för då är det ju någon annan som får vet hur någon annan tänker […] och man lär 
sig hur fler folk tänker. (Gabbe/Gabriell).  
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Frida driver en sexualpolitisk agenda med målet att få utrymme att betona och vidga acceptansen på 

ett flertal områden samt öppna upp för en mer frihetlig syn på sex överlag vilket skulle synliggöra 

variationen av sexuella praktiker och problemen med att dela in i fack och kategorier. Hon uppfattar 

det som att det ofta anses mer normbrytande och kontroversiellt att tala öppet om fetischer, om sado-

masochism än om att man har ett begär till både kvinnor och män. 

[J]ag ser det nog på nått sätt som att jag har en agenda och utnyttjar det nog ibland för att väcka folks 
tankar om saker och ting, för att visa att även vanliga människor kan finnas i den världen [fetischs och 
s/m sammanhang] och jag berättar gärna om det för att informera och därför är jag nog ganska glad för att 
prata om det, om jag träffar människor som jag känner kan ta emot budskapet på nått sätt och kanske 
behöver det, då kan jag vara för att prata om det, det ger min bild av det hela (Frida). 

 

Det framkommer i dessa utsagor en vilja att skapa fler alternativ och detta kan på skilda sätt påstås 

utmana gränserna för den sexuella värdehierarkin genom att visa att det är möjligt att leva på andra sätt 

än de heteronormen föreskrivit (jmf Rubin, 1993). Genom att vara öppen med hur de ordnar sina var-

dagsliv eller förhandlar könsdikotomin kan individen illustrera och ifrågasätta det vi uppfattar som 

normalt och därigenom eventuellt omforma gränser och privilegier. Att kvinnorna fokuserar på så 

olika sexualpolitiska frågor är intressant eftersom det visar på en bredd och mångfald av politiska 

uttryck och förhållningssätt. Det handlar inte endast eller ens främst om att skapa ett utrymme för bi-

sexualiteten eller synliggöra ett dubbelt begär utan mer att specifikt utmana normer för tvåsamhet, 

uppdelningen av man och kvinna eller sexuella praktiker.  

Även om det inte främst är bisexualiteten som kvinnorna utgår ifrån för att vidga ramarna för 

sexuella uttryck så är icke-heteronormativitet framträdande i berättelserna om förhandlingen av 

offentligt utrymme. Att Judith exempelvis lever i en relation med en man behöver för henne inte inne-

bära att hon lever i enlighet med heteronormativa värderingar, utan för henne är det en viktig politisk 

poäng att offentligt lyfta fram att hon lever i ett öppet förhållande:  

[N]är vi var officiellt tillsammans liksom då insåg jag att han tänker på det här som att ”aha, så vi får 
träffa andra hur vi vill” men som att man gör det lite diskret. Medan för mig finns det en poäng i att det 
inte är diskret, det är liksom inget som är fult eller ”hysch-hysch”, konstigt.[…] En av poängerna är ju 
någonstans att folk omkring ska veta att det är så och tänka ”jaha, kan man göra så?”.  Förstår ni hur jag 
menar poängen är ett ifrågasättande liksom och att folk ska sluta ta saker för givet. ”Ja vi är ihop, vi bor 
ihop, ja jag får ligga med dig” (skratt) (Judith).  

 

Möjligheterna att tänja på uppfattningar om sexualitet och genus som formande av identitet och 

sociala relationer sker här dels genom uppvisandet och tänjandet av gränserna för ”heterosexuellt” 

agerande och dels genom att det i ett öppet förhållande finns möjligheter att visa på hur begär inte 

givet är kopplat till könsidentitet genom att både ha olik- och samkönade sexuella praktiker. Potentiellt 

kan då både inskränkningar av hur heterosexualiteten ska ageras och begränsningar i den dikotoma 

uppdelningen i hetero- och homosexualitet ifrågasättas och omförhandlas (Ambjörnsson, 2006:85-87, 

Sullivan, 2003:134).   

Även om de främst talar om informationsspridning genom vardagliga samtal och möten så finns 

det vissa som använder andra strategier och medel för att skapa möjligheter för gränsöverskridande. 
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Gabbe/Gabriell vill starta ett eget företag för att sälja unisex-kläder som provocerar könsrollsuttryck 

och därigenom skapa materiella förutsättningar för att bedriva politik och stödja organisationer. Idén 

är att undersöka om det går att arbeta inifrån samhällssystemet och hon vill visa på en variation av 

utåtriktade politiska uttryck samt på att materiella tillgångar kan generera andra politiska möjligheter 

(Gabbe/Gabriell). Denna målsättning är mer inriktad på att forma politisk makt genom ekononomiska 

maktresurser vilket kan ses som ett tecken på att det trots allt finns, från somliga, ett visst anspråk om 

en mer planerad och avsiktlig politisk kamp för rättigheter och jämlikhet (jmf Sherrill,1996).  

Det finns dock även de som uttrycker att de i viss mån även arbetar med mer kollektivistisk 

politisering av det offentliga där offentliga platser och sammanhang används för att vidga och queera 

det offentliga utrymmet. Frida arbetar med att arrangera Combustion, en queerclub vars mål är att ”alla 

ska känna sig hemma, oavsett sexuell hemvist eller vad man definierar sig som” (Frida): 

[J]ag har väl lite aktiverat mig i de här nätverken också lite grann, att jag är med och arrangerar lite fester. 
Jag har varit med och jobbat på lite musikarrangemang som combustion och så. Jag vet inte om det blir 
liksom politiskt så, jag tycker det är, deras agenda tycker jag är ganska fräck för de vill ju verkligen, de 
vill ju att den klubben ska vara queer liksom, de jobbade med att sista gången att de skulle få dit mer 
killar till exempel. (Frida).   
 

  

Även om vissa försök att utvidga det offentliga utrymmet genom utåtriktat kollektivt agerande inträf-

far på olika nivåer och med skiftande utgångspunkter och tillvägagångssätt är den politiska 

utgångspunkten i utsagorna fortfarande främst att individen i sig kan ses som en politisk varelse och 

att politik främst bedrivs genom individuellt handlande.  

Många av respondenterna uttrycker också att de uppfattar det som problematiskt och svårt med 

utåtriktad sexualpolitik och med att ta plats i det offentliga åtminstone i förhållande till sexualpolitiska 

organisationer och rörelser. Kvinnorna uppfattar att många sexualpolitiska organisationer och rörelser 

ofta utgår ifrån identitetskategorier och gemensamma sexuell preferenser något som är svårt att förena 

med en strävan efter att inte låsa sig vid vissa definitioner eller roller (Agnes, Frida). Som Sherrill på-

pekar kan det vara svårt att skapa en enad rörelse eller communitys utan gemensam agenda (Sherrill, 

1996: 469). Då bisexualiteten i kanske ännu större utsträckning än homosexualiteten uppfattas sakna 

förenande identifikationer och beröringspunkter blir det svårare att fastlägga en konkret politisk 

agenda med faktiska handlingsplaner eller forma större grupper.  

På frågan om varför hon inte vill engagera sig i den sexualpolitiska rörelsen och varför hon har 

uppfattningen om att det är väldigt mycket stereotyper och grupperingar inom HBT-rörelsen, svarar 

Signe: 

Vi har ju de som verkligen vill uppfylla stereotyperna, som, de som går i sina fotriktiga skor, så har vi 
naturligtvis de som älskar schlager och sådant, sen så finns det ju vi andra som inte passar in i de där 
gamla grupperingarna, som bildar en enda stor klunga som blir ganska rolig. Mycket roligare att tillhöra 
den gruppen (Signe). 
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Signe tror inte på uttalad organisering i stora grupper eftersom det ofta innebär att de har en bestämd 

politisk agenda där det är lätt att hamna utanför eller där man känner sig tvungen att anpassa sig efter 

gruppnormen. Istället menar hon att fastän det är viktigt att ändra och tänja på omgivningens 

uppfattningar om bisexualitet så görs det nog bäst genom:  

att bara vara, sen så vänjer sig folk efter ett tag vid mig, och så tänker de det är ju inte så farligt 
egentligen. Det får bli lite mer på en gräsrotsnivå för min del (Signe). 

 

Flera uttrycker att även om det till viss del är av bekvämlighetsskäl så upplevs en politik som riktar in 

sig på den närliggande omgivningen där personlig kontakt kan skapa ömsesidig förståelse, som mer 

effektiv. Många kopplar samman offentligt riktad politik med individuellt normbrytande och de 

trycker på att man genom att göra livsval och bryta mot föreställningar om vad som anses normalt kan 

rikta sig utåt och lyfta fram alternativen och därigenom skapa debatt och reflektion i en större 

samhällelig kontext. Doris argumenterar för varför det ibland kan vara  mer verkningsfullt att bedriva 

samhällsförändrande politik på en individuell nivå: 

Att vara väldigt provocerande och gå väldigt långt ifrån normen väcker ju såklart mycket mer 
uppmärksamhet, mer medial uppmärksamhet, och siktar man högt så kan man kanske åtminstone komma 
en bit. Så där finns det ju absolut en viktig poäng, men samtidigt så tappar man ju lite av den här 
identifieringen, alltså att få med fler, jag tror att det är väldigt många som har lite svårt att ta till sig, alltså 
när glappet blir för stort. Då blir det någonting man läser om i tidningen, så tycker man såhär, lite som att 
någon står och skriker så är det nästan lättare att inte lyssna, än om du ser det hela tiden så blir det mer en 
del. Båda delarna är så himla viktiga, men om jag till exempel ser på mitt jobb så är det väldigt många 
som är såhär runt 30- 35 med två små barn och hus och en man.. Och de, för det vet jag att vi har pratat 
lite om, om de går förbi till exempel ett demonstrationståg, känner de inte alls någon connection till det, 
de tar inte till sig, de bara; ah, va de verkar arga, och skojar bort det, istället för att ta till sig av budskapet. 
Däremot så vet jag då att när vi såhär pratar och det bara blir en sådan skillnad att man väljer att leva med 
en kvinna istället men att man lever ett liv som de kan identifiera sig med så är det ju en helt annan sak, 
de bara; ah, men vem vet, man kanske hade kunna bli kär i en tjej. Då kan de liksom spinna vidare på det 
själva, så jag tror att det är extremt viktigt att alla de dimensionerna är med om man vill få med, till en 
förändring, alltså att man jobbar på alla plan (Doris).  

 

Även om hon betonar vikten av organisering på många plan så lyfts här det personliga och privata 

fram som något man kan använda för att genom identifikation på vissa punkter skapa en insikt om att 

vi inte är så olika ändå och att vissa praktiker och begär därför inte borde uteslutas eller värderas lägre. 

Risken med denna typ av politik är dock att igenkännandet kanske främst sker med de individer som 

till stor del är anpassade efter normen vilket kan medföra att fler inkluderas i normen men att 

heteronormens ledande ställning inte ifrågasätts eller rubbas (Rosenberg, 2002:102, Sullivan 

2003:30,123).  

Det kan också vara påfrestande att det finns erkända uppfattningar om att icke-heterosexuella 

skall vara offentligt politiska och aktivt arbeta för att utmana normer. Agnes uttrycker en motvilja mot 

att alltför tydligt vara utagerande politisk och menar på att det inte ska krävas eftersom det känns så 

självklart att alla oavsett sexualitet borde ha samma rättigheter och att det inte är något som hon borde 

hela tiden kämpa för eller ständigt bekräfta när heterosexuella undgår det (Agnes). Här uttrycks ett 

motstånd mot att alltid behöva påminnas om att man inte tillhör normen och att utanförskapet ständigt 
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ska vara en del av ens självbild. Istället används en annan taktik där hon kompromisslöst kräver 

samma förutsättningar och rättigheter och vägrar att låta normen definiera det politiska agerandet. 

Resonemanget kan i viss mån kopplas till att Agnes utgår ifrån att man inte kan styra över sexualiteten 

eftersom den åtminstone till viss del ses som inneboende. Om man inte kan hjälpa att man är bisexuell 

ska man inte behöva kämpa för det eftersom det uppfattas som så självklart att alla borde ha samma 

rättigheter.   

Också Jenny som tidigare har varit mycket engagerad i RFSL och i gayrörelsen, tycket att det är 

problematiskt att ständigt uppfattas som politiskt agerande av omgivningen och sig själv. Hennes 

identitet som lesbisk kringgärdades av en mängd olika föreställningarna om hur hon skulle leva och 

vem hon skulle attraheras av, och hon valde därför att sluta definiera sig eller kalla sig bisexuell för att 

inte bli lika statiskt kategoriserad och begränsad: 

För några år sen så slutade jag helt att komma ut, för att jag behöver… alltså jag vet inte varför och jag 
vet att många… det är ju inte en särskilt politiskt vettig grej att göra, att inte komma ut. Men jag bestämde 
mig typ för att sluta göra det, för att om man kommer ut då får man så många krav att leva upp till 
(Jenny).  
 
Egentligen är väl mitt mål att bli, att föra en så här sexualpolitisk kamp i vardagen genom att vara 
odefinierad, men just nu känner jag mig så, så hämmad av, fortfarande av alla, av gaystämpeln, alltså 
faktiskt, så jag våg, jag vågar inte. [skratt] (Jenny). 
 

 

Jenny uppfattar det som att vara odefinerad egentligen kan vara mer politiskt och tänjande av till synes 

oföränderliga definitioner men att människor i hennes omgivning inte skulle tolka det som en politisk 

handling och som normkritik utan snarare som att hon insett att homosexualitet endast varit en fas. Att 

inte tydligt definiera sig kan ses som en normkritik och som ett sätt att tydligt kritisera den dikotoma 

uppdelningen i hetero- homosexualitet (Ambjörnsson, 2006:27) i teorin men det kan fortfarande vara 

problematiskt när omgivningens tolkningar inte uppfattar en mer splittrad och flytande identifiering 

som motstånd utan snarare en anpassning.   Detta kan kopplas till Rosenbergs tankar om att trots att 

avsikten med identitetspolitik i första början oftast är identitetskritisk så kommer omgivningen alltid 

att definiera icke-heterosexuella och att man aldrig endast identifierar sig själv utan alltid även 

definieras av andra (Rosenberg 2006:77ff).  

5.2.2 Bisexualiteten som normbrytande i teori och praktik  

Något som återkommer i några av intervjuerna är uppfattningen om att även om sexualiteten och köns-

rollerna till stora delar går att omförhandla och tänja på så finns det något biologiskt eller instinktivt 

som gör att vi agerar efter vissa mönster och att detta ligger utanför ramarna för det socialt 

konstituerade. För Agnes medför de biologiska faktorerna att det blir svårt att förändra och helt undan-

röja könsdikotomin och på grund av skillnaden blir det komplicerat att komma ifrån att förväntningar 

om heteronormativitet och könsrollernas stabilitet återskapas.   
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Flera av dem uppfattar också att det är viktigt att värna och följa det inre ”jaget”, och de hänvi-

sar till att man inte skall ”gå emot vem man egentligen är” (Signe) eller att en viktig politisk poäng är 

att man skall få vara den man är (Gabbe/Gabriell). En utgångspunkt blir att man kan vara sig själv om 

man ges möjlighet av omgivningen och personligen vågar samt att det är den individuella friheten att 

vara sann mot sig själv som blir en politisk målsättning. Motiveringen till varför bisexualitet skall 

erkännas och inte uppfattas som avvikande eller obefintligt blir här för att det dubbla begäret i viss 

mån är bundet till individen och att det därför bör ses som ett alternativ och som skilt från homo/hetero 

dikotomin. Här uppfattas bisexualitet som normbrytande bland annat eftersom den visar på 

förenklingen av uppdelningen i hetero- och homosexualitet och det viktiga är inte alltid att vara utåt-

agerande eftersom att definiera sig som bisexuell i sig blir utmanande av dikotomin.   

Som redan nämnt är normbrytandet för många av våra respondenter absolut inte begränsat till 

de ”bisexuella” praktikerna eller begären, och det är inte heller det man i alla lägen ser som mest sub-

versivt. För att kunna behålla en bild av den egna identiteten som normtänjande finns det flertalet olika 

strategier av vilka många inte har någon koppling till sexualiteten, eller ens könsidentiteten. 

Gabbe/Gabriell svarar på om hon tycker det är viktigt med politiskt engagemang: 

Någonstans är ju det jätteviktigt i och med att jag aldrig kan sluta engagera mig, så någonstans är ju det 
viktigt, i och med att jag verkligen vill krossa alla normer som finns egentligen, känns det som. Så jo det 
är väl viktigt, det är väl viktigt som fan, alltså man kan ju inte bara sluta bry sig,[…] alltså jag fattar inte 
hur de som inte är aktiva tänker eller brist på tänker. […]Alltså det är ju jätteviktigt att man tänker på vad 
man gör, konsekvenser på sitt handlande och så vidare och så vidare, för mig är det ganska obvious att 
man måste engagera sig, alltså (Gabbe/Gabriell). 
 

Att flera av respondenterna ser ett samband mellan olika förtryck kan kopplas till teoretiseringen kring 

intersektionalitet där vikten av politik som inte riktar in sig endast på en fråga utan som förhåller sig 

till fler dimensioner betonas (Blasius, 2001:12). En politisk identitetskoalition underlättas kanske av 

att kvinnorna vi intervjuat oftast inte ser ”bisexualiteten” som en fast och stabil grund utifrån vilken 

man kan forma en enhetlig politisk identitet utan att det snarare blir en kombination av olika sexuella 

uttryck, praktiker eller begär som blir grundande för en icke-heterosexuell normbrytande identitet. Att 

utmana normer är för flertalet av dem vi talar med en viktig del av deras identitet som formas genom 

både utformandet av en teoretisk plattform och genom praktisk tillämpning. Respondenterna menar att 

normbrytande agerande sker ständigt även om det inte alltid är medvetna handlingar eller statements 

som tagits på egna initiativ utan uttrycken för politiskt agerande formas till stor del av den omgivande 

kontexten. Genom att sammanhangen och kvinnornas livssituationer förändras sker oftast också en 

omförhandling av de teoretiska och praktiska förutsättningarna för att bedriva politik. Judith som 

flyttade till Malmö för några år sedan och lever i en olikkönad relation som gjort att hon inte längre 

har en lika lesbisk identitet, ser att skiftningen av det sociala sammanhanget också har påverkat de 

politiska uttrycken: 

Det känns som att jag är mycket mer medveten teoretiskt för ett par år sedan men det känns som att eh… 
mitt sätt att leva blir mer politiskt i en annan kontext än queerbubblan liksom. För att jag har blivit 
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tvungen att hantera situationen som jag bara helt enkelt har undvikit att hamna i och men det betyder 
också att så här manifestationer konstant liksom i olika sammanhang (Judith).  
 

Skiftningarna och växlingarna i positioner kan också innebära att de politiska strategier man använt 

inte längre tolkas eller bemöts likadant av omgivningen. För Doris har öppenhet om att definiera sig 

som lesbisk inneburit att hon kunnat bedriva vardagspolitik i relativt heteronormativa sammanhang 

och där ruckat på folks fördomar vilket hon inte uppfattar som verksamt på samma sätt nu när hon mer 

definierar sig som bisexuell:  

[D]et är väl alltid lite […]de här arenorna som inte möter det [icke-heterosexualitet], då tycker jag att det 
är jätteviktigt att det finns människor som kan bli det ansiktet lite, alltså som på tidigare jobb och sånt, jag 
har ju verkligen varit flatan liksom, och att man har fått flera gånger kommentarer av, att de har haft 
väldigt mycket fördomar men sen kommit fram och bara; ”ja men du är ju precis som alla andra” (Doris). 
 
[J]ag tycker att identifierar man sig som bisexuell så får man hela tiden såhär mycket mer frågor. Jaha, 
men du tror väl att du kommer träffa en kille och liksom bilda familj. Alltså det kommer hela tiden, så det 
var mycket lättare att vara politisk när jag var [homo] , jag tror det var lite, dels att man ville försvara det 
man hade att det skulle få samma status lite och att det var nog skönt för mig själv att ha bestämt sig 
(Doris). 

 

Doris tar också upp att ett exponerande av bisexualitet och en öppenhet kring det dubbla begäret 

behövs i kontexter där det finns en utmärkande homonorm för att synliggöra att det ständigt 

förekommer brott mot ofta tillsynes orubbliga homobegär och praktiker.  

[J]ag upplever ju att i stort sett alla mina tjejkompisar definierar sig som flator men det är ju ingen av de 
som inte har varit med killar, alltså men man har skalat bort lite av den dimensionen och att det är lite, jag 
upplever även att det i den subkulturen är ganska lite såhär fult att man försöker liksom såhär sopa lite det 
under mattan. Det tycker jag är synd på ett vis för då har man ju underminerat den gruppens värde på 
något vis, om man nu ser det som grupper, vilket man kanske inte behöver men, men om man nu ska dela 
upp det (Doris). 
 

I teorin kan det dubbla begäret användas, av Doris som definierat sig som lesbisk men som genom 

sexuella praktiker med män nu uppfattar sig som mer odefinierad, för att visa på en pluralism av icke-

heteronormativa identiteter. Genom att visa på föränderligheten finns möjligheten att lösa upp vissa 

fasta mönster och visa på kategoriernas komplexitet där sexualitets identiteter inte är givna (Sullivan, 

2003:85-86). Samtidigt kräver inte problematiserandet av en enhetlig ”homosexuell” identitet att 

värdet av gemenskap och trygghet som en kollektiv identifikation kan medföra ignoreras.  

De flesta utgår som sagt främst ifrån de mer individuella behoven av att exempelvis leva i 

öppna relationer eller intressena för fetisch och S/M uttryck för att forma den sexualpolitiska 

identiteten. Detta bidrar till att det för kvinnorna oftast är behoven som formar praktiken vilken i sin 

tur kan länkas till politisk teori. Praktikerna uppfattas inte vara utformade i syfte att uppnå förändring 

eller tänja på gränserna utan de utgår främst från en strävan att ”följa sig själv”. Judith förklarar att 

man antingen kan utgå teori eller praktik när man ordnar öppna relationer:   

Jag tror att min poäng var mer att, det finns väldigt mycket både och det finns många som så här tänker 
sig till så här skulle jag vilja att det var och sen försöker praktisera det och lära sig hantera det liksom. 
Medan det för mig är mer så här funkar jag (skratt) eh… och eh, sen försöker jag leva efter det. Men 
också så här jag hade ju, det finns en anledning till att jag till exempel inte vill så här låtsas som att vi 
lever vårt ”Svensson-liv” och sen så häri hemlighet har diskreta träffar ehm… och anledningen till det är 
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ju att det finns en politisk poäng i att visa, visa upp att man lever annorlunda än normen liksom. Men jag 
lever inte annorlunda än normen för att det finns en politisk tanke med det om du förstår vad jag menar? 
(Judith) 

 

Även om en handling inte är medvetet eller direkt avsedd att vara politisk kan den ändå vara 

normbrytande.  De historiskt konstruerade gränserna för det offentliga och privata regleras men om-

förhandlas samtidigt ständigt i interaktion med varandra vilket skapar möjligheter för individen att 

genom motstånd mot de politiska maktrelationerna, som verkar genom sexuella relationer, tänja på 

gränserna både för det privata såväl som det offentliga. Att utforma sina sexuella relationer i 

motsättning till rådande heteronormativa ordning kan förskjuta maktrelationerna även om det inte 

främst görs direkt i syfte att göra motstånd. (Blasius, 2001:7ff.). Handlingen och omgivningens 

tolkning av den kan därför ses som viktigare än avsikten med agerandet. 

Jenny utgår mycket mer ifrån teorin och anpassar praktiken därefter och för henne representerar 

den bisexuella identiteten ett praktiskt uttryck för den socialkonstruktivistiska utgångspunkten.  

Anledningen till att jag slutade komma ut är väl också, för att försvara mig själv, inte bara lathet, utan 
också att jag någonstans, alltså jag tror ju någonstans att det inte existerar sexualitet över huvud taget. Jag 
tror ju att homosexualitet existerar lika lite som jag tror att heterosexualitet existerar. Och det var ju 
därför[…] jag valde som nittonåring att testa att ha sex med killar, för att jag om jag utvärderar mig själv 
så kunde jag se så pass, eller jag kunde se väldigt tydliga saker i min barndom och uppväxt som skulle 
göra mig gay. Och då tänkte jag såhär att, eller för jag tror inte att man är det, och därför vill jag väl inte 
heller kalla mig gay, för jag tycker också att det är konstigt att människor definierar sig själv som hetero 
liksom, och då är det ju lika dumt att definiera sig själv som gay. Och sen om man är bisexuell så behöver 
man kanske inte definiera sig själv (Jenny). 
 

Jenny vill omvandla teori om den inneboende instabiliteten i ordnandet av kön, genus och sexualitet 

till praktik genom att utåtagerande framställa de sexuella begären och praktikerna som individuella 

val. Detta kan kopplas till Lundahls resonemang om att individen har ett visst eget handlingsutrymme 

där de kan positionera sig i relation till det omgivande sammanhanget men att det fortfarande är 

begränsat av omgivande normer och maktstrukturer (Lundahl, 1998:18-19). Här uppfattas bisexualite-

ten som teoretiskt radikal för att den utgör en icke-kategori eller i vart fall en mer obestämd och osäker 

identitet.  

Jenny uppfattar att definiera sig som homosexuell som ganska odramatiskt och menar att det är 

relativt enkelt att positionera sig som gay eftersom man fortfarande har en tydlig och stabil 

identitetsgrund. Istället ser hon det som mycket mer utmanande att inte så tydligt ingå i en kategori: 

[J]ust när jag började ifrågasätta fanns det egentligen inget som helst problem med att vara gay. Alltså det 
är ju ganska lätt och ganska trevligt, och jag hade kommit ut för hela släkten, och allt sådant där, det är ju 
bara lite arbete, alltså det är ju bara lite så småpjosk, höll jag på att säga, men så här arbetskamrater och 
sådant, som egentligen inte har något intresse av det. Men jag tror att ja valde att ifrågasätta för att utmana 
mig själv, för att jag tror att det är viktigt (Jenny). 

 

Andra som exempelvis Agnes menar däremot att homosexualitet utan tvekan är mer normbrytande än 

vad bisexualitet är: 

Homosexualitet […]är en rörelse på ett helt annat sätt, man måste liksom säga det på ett annat sätt att man 
är bisexuell, man måste ha det uttalat att jag bryr mig om bisexuellas rättigheter, så det är verkligen en 
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skillnad, det är det… bisexuellas intressen och så inräknar man helt automatiskt bland homosexuella och 
det kan man väl göra i och för sig för det enda som krockar med heterosexuellas rättigheter är att vi ibland 
är homosexuella (Agnes).  

 

Agnes hänvisar till den homopolitiska rörelsen och uppfattningar om att homorörelsens politik är 

etablerad och tillgänglig. Här blir inte den normbrytande potential i teorin avgörande utan de praktiska 

handlingarna och hur dessa tolkas av omgivningen. Detta kan kopplas till Sullivans presentation av 

Rich tankar om hur en utbredd offentlig organisering och konflikthantering i praktiken kan visa på 

orättvisor och kränkningar och därigenom motsätta sig heteronormativa krafter (Sullivan, 2003:121).  

Även Simone uttrycker att bisexualitet riskerar att tolkas och uppfattas som mindre utmanade 

än homosexualiteten eftersom bisexualiteten ofta inräknas men sällan synliggörs specifikt i 

homopolitiska sammanhang.  

[I] relation till homosexualitet så anser jag inte att bisexualitet ännu är särskilt normbrytande för det stora 
hela. Detta kan låta konstigt men vad jag menar är att det fortfarande inte pratas om det på samma sätt. 
Den politiska diskussionen kring bisexualitet har för mig alltid gått hand i hand med ”homorörelsen” 
vilket gör att den inte fått sitt egna spelrum (Simone). 
 

Att bisexualiteten av omgivningen inte uppfattas som specifikt normbrytande kan ha att göra med att 

bisexuella ofta ses som antingen hetero- eller homosexuella beroende på sammanhanget och i 

praktiken riskerar därför en teoretisk bisexuell förändringspotential att undanhållas. Om bisexualiteten 

inte ses inneha en unik position blir den endast normbrytande i en homopolitisk kontext. Ett formande 

av ett självständigt rumsligt utrymme för bisexualiteten ses skapa möjligheter att utforma en egen 

politisk arena.  Frågan är då endast om ett bipolitiskt utrymme kan skapas utan att det givet måste 

medföra en enhetlig kollektiv identitet eller om det innebär uppkomsten av en standard biidentitet som 

innebär att bibegreppets komplexitet och mångfald av betydelser går förlorad.  

6 Slutsatser  

Vi presenterar i slutsatsen de tendenser och mönster som vi tycker oss urskilja i vårt intervjumaterial 

men vi vill påpeka att detta är våra tolkningar av ett mycket brett och spretigt material där det finns 

många olika perspektiv på och reflektioner kring politik och sexualitet representerade.  

Gemensamt för kvinnorna är att de känner att den bisexuella identiteten är problematisk men 

från skilda utgångspunkter. I kvinnornas berättelser om hur de ser på identitetspolitik och den 

bisexuella positionen kan vi utläsa två inriktningar där uppfattningarna om vilka konsekvenser en 

identifikation kan få varierar. Några utgår ifrån att sexualiteten inte är, eller åtminstone inte borde 

vara, direkt betydande för ens identiteten eftersom den då riskerar att tvinga in subjektet i statiska och 

förutbestämda kategorier och mönster. Eftersom sexualiteten inte ska vara en stor del av ens identitet 

så finns heller inte möjlighet att skapa en kollektiv biidentitet och man ser kanske därför inte heller 
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någon direkt samhörighet med HBT-rörelsen. Andra ser det inte som lika bekymmersamt att låta 

sexualiteten utgöra en betydande del av ens identitet utan man uppfattar det som en tillgång och resurs 

att ha anknytning till en sexualpolitisk rörelse. Det är framförallt de kvinnor som tidigare definierat sig 

som lesbiska som ser en självklar och automatisk samhörighet med rörelsen där reflektioner kring de 

normer som också existerar i en marginaliserad grupp inte förkommer eftersom man aldrig 

ifrågasattes. Något som framträder i utsagorna blir dock att detta förhållande till identitet och en 

kollektivistisk rörelse inte är statiskt eller helt förutsägbart utan överträdelser och förskjutningar sker 

ständigt.  Ändrade livsvillkor eller teoretiska insikter kan antingen göra så att en gemensam identitet 

blir viktigare eller att man börjar ifrågasätta legitimiteten hos en kollektiv identitet. 

 Även om kvinnornas inställningar till en sexualpolitisk rörelse och till identifikation med 

bisexualiteten varierar i stor utsträckning vilket skapar en mångfald av olika ”bisexuella” positioner, så 

ser vi på ett eller annat sätt en normbrytande potential i alla dessa positioner. En skillnad går 

exempelvis att se mellan de kvinnor som framförallt lever i en heterosexuell omgivning och de som 

tydligare ingår i en mer kollektivistisk sexualpolitisk gemenskap. De senare som tydligare ingår i en 

homopolitisk kontext kan utmana och synliggöra normer för ”homosexuell” identitet som dominerar 

inom rörelsen medan de som ingår i ett mer ”heterosexuell” omgivning främst verkar normtänjande 

genom att utmana gränserna för den ”heterosexuella” identiteten. Kvinnorna förhandlar ständigt 

gränserna för det specifika sammanhanget de ingår i och vi menar att deras handlingar främst blir sub-

versiva i den begränsade kontexten. Detta medför kanske att det blir svårare att se till helheten och till 

alla tillgängliga och eventuellt subversiva taktiker och strategier som en icke-definierad eller 

”bisexuell” politisk position kan medföra.   

Eftersom identiteten på något sätt alltid är en förhandling och en kompromiss mellan den egna 

uppfattningen och hur omgivningen betraktar individen så kommer det politiska handlingsutrymmet 

påverkas av hur omgivningen definierar och kategoriserar ens begär och praktiker. Detta blir tydligt 

vad gällande kvinnornas inställning till att bli betraktade som heterosexuella av sin omgivning där vi 

tycker oss se en rädsla hos de flesta att uppfattas som heteronormativa och som anpassade till 

normerna. Det handlar om att de uppfattar vardagen som reglerad av ett helt normsystem som på lika 

sätt är tvingande och likriktande vilket de försöker förhålla sig till och med skilda strategier bryta mot. 

Vilka uttryck motståndet tar och var man lägger fokus varierar och de har en insikt om att man inte 

kan lösgöra sig själv från hela normstrukturen. De uttrycker att man fortfarande måste ha vissa 

referenspunkter för att inte tappa all form av legitimitet i det omgivande samhället utan man fokuserar 

på att främst bryta mot till exempel normativa genusuttryck eller tvåsamhetsideal och att inte använda 

för många avvikande uttryck. Genom att spela på någon form av igenkännande och identifiering tolkar 

vi det som att kvinnorna ibland vill skapa en samhällelig förståelse för deras situation.  

Alla kvinnor uppmärksammar vikten av att bedriva politik genom vardagspraktiker och 

personliga möten. Även de som är eller tidigare varit engagerade i en sexualpolitisk rörelse eller orga-
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nisation menar att motstånd effektivast görs på gräsrotsnivå genom att ordna de egna relationerna eller 

framställa genusuttryck i enlighet med ett normbrytande ideal.  De som har relationer som inte är 

anpassade efter tvåsamhetsnormen och som motsätter sig ett kärnfamiljsideal anser sig genom detta 

bryta mot heteronormen och genom konkreta handlande praktiker visa att det går att leva på andra sätt. 

Något som synliggörs genom berättelserna om alternativt ordnande av relationer är att det är svårt att 

fastställa orsakssambanden mellan teori och praktik. Antingen utgår man ifrån sina behov och bygger 

teorin på det eller så har man en teoretisk övertygelse som man sedan överför i praktiskt handlande. 

Detta kan ses som ett uttryck för individens kontroll över ens livssituation samt en medvetenhet om att 

man kan påverka och forma förutsättningarna. Många är medvetna om att genusuttryck kan användas 

som en form av normutmanande där kvinnorna kombinerar femininitet och maskulinitet för att tänja 

på gränserna även om man kanske ingår i en olikkönad praktik eller har ett ”heterosexuellt” begär. Det 

finns olika sätt att förhålla sig till vad som uppfattas som subversiva genusuttryck där de flesta ut-

trycker att de befinner sig i någon form av mellanposition där man genom handlingar och attribut 

flyttar sig mellan ytterligheterna i genusdikotomin. Andra uttrycker en utstuderad femininitet antingen 

som en  parodi för att kritisera konstruerade könsroller eller som en hyllning till de egenskaper som 

länge nedvärderats inom såväl hetero- som homosammanhang. Ytterligare ett alternativ är att frånsäga 

sig det mesta som kan uppfattas som feminint och istället försöka förkroppsliga androgynitet. För 

Gabbe/Gabriell blev könsidentitet i viss mån sammankopplat med genusuttryck där könsidentiteten 

underordnades genusuttrycken då hon under en period använde genus för att omförhandla 

könstillhörigheten. För henne som har en transidentitet har kön liksom genus varit odefinierbart och 

hon har därför låtit genusuttryck varit förmedlande för könstillhörighet vilket bidrar till att begäret 

aldrig har kunnat normaliseras eftersom varken köns- eller genusdikotomin, i ett förhållande med en 

annan individ, har kunnat upprättas.  Vi anser detta vara mycket intressant då kopplingarna mellan 

kön, genus och sexualitet dels rubbas genom det dubbla begäret och dels genom könets odefinierbar-

het. Detta ger upphov till flera potentiellt subversiva positioner som individen kan inta vilket kan 

skapa förvirring och ifrågasättande på olika plan samtidigt. Den främsta politiska poängen med det 

vardagliga tänjandet av normer verkar vara att visa på variation och diversivitet genom att använda 

kroppen och handlande för att skapa ytterligare representationer.  

Många uppfattar inte kollektivt organiserande som en nödvändighet utan ser snarare ett problem 

med att behöva anpassa sig till en kollektiv identitet och en gemensam politiks agenda. Flera av 

kvinnorna verkar ha tagit till sig ett individualistiskt tankesätt där vissa paralleller kan dras till de 

queerteoretiska tankarna om problemen med att skapa fasta och statiska politiska identiteter men att 

många på samma gång ser på identiteten som till viss del baserad på essentiella grunder. 

Vi menar även att man kanske kan se tendensen att kvinnorna motsätter sig en kollektiv 

organisering som en konsekvens av ett mer liberalt samhällsklimat. Det finns fortfarande frågor som 

behöver behandlas genom en kollektiv organisering men att man idag i högre utsträckning kan rikta in 
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sig på andra politiska områden som snarare rör det privata livet och hur vardagen ordnas. Ingen av 

kvinnorna i vår studie påstår sig ha upplevt några allvarligare uttryck för homofobi och heterosexism 

vilket kan vara en orsak till att de inte sett behovet av den tryggheten det innebär att organisera sig 

kollektivt. Detta tyder på att i en svensk kontext så har de mest grundläggande rättigheterna stärkts och 

en något mer inkluderande sexualitetsdiskurs har etablerats, vilket öppnat upp för individen att i större 

utsträckning själv planera och ordna sitt liv och relationer.  

Eftersom alla utom en av kvinnorna vi intervjuat inte direkt definierade sig som bisexuella så 

uppfattade de inte heller något direkt subversivt eller utmanande med en biidentitet eller med att föra 

bipolitik. Det var snarare det odefinierbara som det dubbla begäret kan medföra som ansågs vara 

utgångspunkt för att skapa en egen politisk identitet och agenda. De flesta utgår ifrån den egna 

politiska praktiken och de egna behoven och lägger sedan till en teoretisk tolkning på de politiska ut-

trycken där vissa av handlingarna kan uppfattas som subversiva.  Det enda undantaget är Jenny som 

snarare formar en ideologisk grund utifrån vilken hon anpassar praktiken och de normutmanande 

handlingarna. För henne blir det viktigt att utmana de begränsningar som uppfattas finnas angående 

hennes begär då hon strävar efter att bevisa att begäret inte givet behöver vara könsspecifikt genom att 

ingå i sexuella praktiker med både kvinnor och män. Genom att använda socialkonstruktivistiska 

teorier för att omforma och förhandla de gränser som ändå finns för den egna sexualiteten finns 

möjligheten att man synliggör normernas konstruerade karaktär. Problemet är dock att konsekvenserna 

är svårförutsägbara och att en personlig sexualpolitisk agenda av det här slaget kräver en ganska 

explicit förklaring för att tanken bakom skall framgå.  Risken är att det kan bli svårt att bedöma om det 

finns någon egentlig politisk agenda bakom eller om det är en strategi som mest går ut på att testa hur 

fria val man kan göra. 

Vad vi främst kan se som karakteristiskt för det politiska engagemanget hos de intervjuade är 

att de har en väldigt individuell utgångspunkt där politiken bedrivs genom väldigt vardagliga praktiker 

på ett personligt plan. De känner inte att de behöver något direkt sexualpolitiskt sammanhang att 

identifiera sig med för att skapa en politisk identitet utan detta sker genom engagemang i många olika 

sociala och politiska frågor. Kvinnorna hittar sina egna utrymmen och egna vägar för att bedriva 

politik som inte är begränsade till den sexualpolitiska arenan. Vi ser att en eventuell subversiv 

potential ligger i just kvinnornas spridda engagemang där det inte går att fastställa en bisexuell politisk 

agenda eller låsa de politiska uttrycken vid vissa ramar eftersom de ständigt försöker utmana normer 

för begär, kön, genus och tvåsamhet på ett komplext och sammanlänkat sätt.  
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