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Abstract 

Through the concept of longing, this study aims to explore non-binary embodiment and 

becoming, with a focus on examining how non-binary embodiment makes and is made 

possible. The study takes it departure in Karen Barads theories and concepts such as intra-

action, and it is also from Barad the concept of longing is inspired. Longing is understood as 

the drive that is and makes possible life and the livable life. Longing is not reserved for 

humans but is rather tangent a posthuman understanding of matters agency, where matter is 

understood as an active agent in its own creation. The study is based on a combination of go-

along interviews and semistructured interviews with six non-binary people.  

The study can be understood as an effort to make possible new or other ways to understand 

sex/gender, embodiment and becoming. Ways that is not based on a framework of 

understanding that in its foundational structure reduces the non-binary as something 

unintelligible. In the study longing is used as a means to create order and direction in the 

analysis of the participants stories. Longing has the benefit of being in constant movement 

and change, as such it contributes as a way of understanding that do not limit the participants 

stories of sex/gender, embodiment and becoming.    
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Inledning  

[D]et känns konstigt i kroppen typ. Det känns som att en blir typ osynliggjord. Typ som att 

en inte existerar, som ett en inte får existera, för att en inte får finnas som en är nu typ. (E)  

Den här studien fokuserar på icke-binär materialitet och tillblivelse. Studien tar sin utgång 

från transstudier vilket är ett akademiskt fält som bidrar med att öppna upp för en kritisk 

förståelse av hur kroppar har tvingats att rätta sig efter normer kring kön/genus, men som 

även ämnar att öppna upp för hur människor har och kan utmana och kringgå dessa normer 

(Stryker & Aizura, 2016). En svårighet som uppstår är dock kompatibiliteten av å ena sidan 

behovet att legitimeras och å andra sidan behovet att förbi disruptiv, som att inte låta sig 

reduceras till en förenklad och mer legitim version. Det kan exempelvis handla om att den 

transsexuella transitionen kan legitimeras av den rådande ordningen för att det antas att den i 

slutändan kommer att anpassas in i en heterosexuell begärstruktur (Edenheim, 2005:237). 

I den här studien använder jag mig av en nymaterialistisk och posthumanistisk teoribildning 

för att bemöta den här problematiken. De här teoribildningarna erbjuder en annan förståelse 

av kroppslighet och tillblivelse, det är teoribildningar som ger materia agens, teoribildningar 

som arbetar för att komma bort från antropocentriska föreställningar. Det är framförallt 

genom Karen Barads teorier, hennes begrepp intra-aktivitet och även genom begreppet 

längtan som jag försöker förstå icke-binäritet som en kroppslig tillblivelse. Begreppet längtan 

handlar om det driv eller det sökande som skapar, är och möjliggör liv och det levbara livet. 

Då jag undersöker längtan är inte fokus på när eller på det som skaver. Även om smärta och 

obehag etc. inte går att separera från längtan, så kan studien förklaras i termer av att fokus på 

kroppens längtan i världen och inte på kroppens reaktion på världen. Detta är en viktig 

distinktion då längtan i världen möjliggör kroppen som en del av världen, som en handlande 

agent snarare än som en passiv respondent. 

Genom att göra go-along intervjuer och semistrukturerade intervjuer med sex icke-binära 

personer ämnar jag att undersöka andra sätt som kroppen kan förstås på. Att ge kroppen agens 

och genom denna egens försöka bidra med en förståelse av kroppens tillblivelse. Studien är 

också ett försök att bidra med ett annat sätt att förstå vår tillblivelse, ett sätt som inte 

begränsas eller reduceras till en negation i den rådande symboliska ordningen, alltså en 

förståelse som möjliggör icke-binäritet som mer än ett icke-varande. 
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Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att undersöka längtan och sökande i relation till kroppslighet. Jag undrar 

hur icke-binär1 kroppslighet blir till, gör sig möjlig och möjliggörs. Jag vill göra längtan till 

något aktivt, något som gör sig själv, men som även görs möjligt.  

För att underlätta arbetet med att komma åt längtan kommer jag röra mig i gränslandet mellan 

det bekväma och det obekväma, att söka efter hur längtan görs och gör sig möjlig och hur 

materialiseringsprocesser kan se ut. Studien tar således sin utgångspunkt i kroppen och dess 

rörelser ut i världen, men även världens rörelser in i kroppen. Kroppen bör här inte förstås 

som en enhet med en tydlig gräns, utan som en rörelse utan mittpunkt med multipla gränser. 

Gränser som i sig är rörliga, de kan uppstå och upplösas, de kan bli tydliga eller vara 

permeabla, och de kan vara varaktiga eller kortvariga. 

Frågorna jag ämnar svara på är: 

 (Hur) framstår/materialiseras längtan i deltagarnas liv?  

 (Hur) skapar längtan möjligheter och utrymmen? Och i så fall vilka möjligheter och 

utrymmen?   

 Hur blir kroppen till, hur materialiseras kroppen i längtan?  

  

                                                 
1 Med icke-binär syftar jag inte på identitet, utan på kön/genus som på något sätt korsar, ställer sig utanför eller 

på tvären gentemot rådande tvåkönsnormer. 
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Teoretiska förutsättningar  

Hur vi förstår oss själva, hur vi förstår vad vi är, påverkas av hur vi har byggt upp vår 

världsförståelse. Den här uppsatsen övergripande mål kan sägas vara att bidra till förståelsen 

av mänsklig ontologi. Det är ett försök att genom begreppet längtan bidra till förståelsen av 

hur kroppen blir till. Genom att utgå från längtan i analysen av intervjuer hoppas jag kunna 

bidra till en förståelse av kroppens levda erfarenheter. 

Min förhoppning är även att den här uppsatsen kan bidra med en ”förståelseram”, eller 

erbjuda en del till uppbyggnaden av en ”förståelseram” som kan underlätta framförallt icke-

binära individers självförståelse utan att behöva göra avkall på det komplex av rörlighet en 

individ är. Med andra ord, att bidra till en ”förståelseram” som inte avgränsas av just en 

statisk och stabil ram. Min övertygelse är att teori och filosofi kan underlätta vardagen för de 

som lever det ”omöjliga” livet (och även för dem som förstås som ”möjliga”), genom att bidra 

med en teoretisering som gör den egna (”omöjliga”) kroppen konceptuellt möjlig.  

Teoretisk bakgrund 

Texten som följer är uppdelad i fyra delar: Den första delen, Trans, beskriver de olika 

kön/genus-relaterade begreppen, däribland trans och icke-binäritet; i den andra delen, 

Västerländsk filosofi och mänskans ontologi, lyfts uppsatsens mest centrala 

utgångspunkter som har varit en viktig del i formulerandet av uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Här ges ett exempel på hur västerländsk filosofi bygger på misogyna 

idéer, där den vita, heterosexuella (cis-)mannen förstås som den mänskliga arketypen. 

Den tredje delen, Omöjliga liv, ges en beskrivning av hur några liv kan uteslutas från det 

möjliga och även det mänskliga. Den fjärde delen, Posthumanism och nymaterialism: en 

introduktion, ges en introduktion av posthumanismen och nymaterialismen, och hur de 

bidrar med en skiftning i förståelsen av världens ontologi. 

Trans: en introduktion 

I den här studien har jag valt att använda ordet kön utan att separera kön från genus, detta med 

anledningen att jag vill försöka undvika idéer där det ena föregår det andra.2 När jag skriver 

om kön syftar jag på något som är föränderligt och ofta svårdefinierat – men likväl som något 

i allra högsta grad centralt och determinerande för vår tillblivelse. Även om jag använder kön 

på ett mer öppet och flytande sätt så har det i en mer vardaglig kontext en tydlig könsbinär 

förankring. Könsbinäritet syftar på den binära uppdelningen mellan man/maskulinitet och 

                                                 
2 För en diskussion kring användandet av performativitetsbegreppet inom svensk genusforskning, där i även 

kön/genus uppdelningen ingår, se: Edenheim (2009). 



   

 

4 

 

kvinna/femininitet.3 Man/maskulinitet och kvinna/femininitet är två dikotoma normvärden 

som inkluderar ett flertal saker som: kroppsligmorfologi, utseende på yttre/inre könsorgan, 

typ av könsceller, hormonnivåer, rörelsemönster, sociala egenskaper, intressen, etc. Med 

normvärden menas att det handlar om olika skalor. Det finns med andra ord inte ett specifikt 

sätt som till exempel yttre könsorgan ska se ut eller precisa värden testosteron en person ska 

ha för att klassas som man, utan det är en skala. Således utesluts vissa kroppar från hur 

människokroppen förväntas se ut, exempelvis personer med intersex4. Binärt kön handlar 

således om normerande och/eller normerade skalor. Viktigt att tillägga här är att i en normativ 

förståelse av kön – alltså i en binär förståelse av kön – så ska alla normvärdena inom vardera 

kategorien överensstämma med antingen man/maskulinitet eller kvinna/femininitet, de ska 

således inte korsa på något sätt. Med icke-normativt kön syftar jag i princip på allt som inte 

faller inom den normativa förståelsen av kön. 

Begreppet trans använder jag som en förkortning på begreppet transperson. Transperson, 

eller trans, är ett paraplybegrepp för olika icke-normativa könsidentiteter.5 Det krävs även 

någon typ av aktiv medvetenhet hos de personer som definierar sig inom transspektrumet. 

Således är en person inte trans enbart för att den inte uppfyller alla kriterier för normativt kön. 

Exempelvis behöver inte en person med intersex eller en person som inte väljer könstypiska 

kläder vara trans. Icke-binäritet eller icke-binärt kön kan beteckna ett flertal sätt att vara trans 

på, som har det gemensamma att de primärt handlar om ett avståndstagande från binärt kön. 

Hur avståndstagandet ter sig skiljer sig dock. Jag vill göra tydligt att jag använder icke-binär 

för att beteckna ett avståndstagande från det binära, eller kanske snarare för en obekvämhet 

med det normativt könsbinära. Anledningen till att jag vill förtydliga det är att icke-binäritet 

även är ett sätt att identifiera sig själv, en identitet. Det kan med andra ord förstås som en typ 

av intellektuell egenkategorisering, som ett rationellt beslut över vad en vill och inte vill 

tillhöra eller associeras med eller liknande. Följaktligen kan en icke-binär identitet eller 

transidentitet medföra vissa krav eller påtryckningar gällande exempelvis (köns)uttryck 

(Straube, 2014:27). Det finns således mer eller mindre legitima sätt att vara icke-binär på, 

både inom icke-binära sammanhang och inom mer könsnormativa sammanhang. Poängen jag 

                                                 
3 För en kort introduktion av kön, genus och tvåkönsnormen, se: Runyan och Peterson (2014:2ff). 
4 Intersex eller intersexualism är ett samlingsnamn för flera olika medicinska tillstånd som handlar om kroppar 

om inte följer könsbinära normerna kring hur kroppar förväntas se ut. Intersex skiljer sig från exempelvis 

transsexuell i att det handlar om en egenskap som härrör från den anatomiska, gonadala och/eller den 

kromosonella kroppen. 
5 För mer information gällande begrepp, historia, kön och könsbekräftandevård i relation till trans, se: RFSL & 

RFSL Ungdom (2019), http://www.transformering.se/vad-ar-trans. 

http://www.transformering.se/vad-ar-trans
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vill göra är att jag inte vill låsa fast intervjudeltagarna eller analysen vid något sammanhang 

eller liknande. 

Västerländsk filosofi och människans ontologi 

Filosofen Nancy Tuana (1992) tar upp några av de viktigaste filosoferna inom västerländsk 

filosofi och visar hur förståelsen av kvinnan positionerar henne som sekundär i människans 

skapelse, som en sämre version av mannen. Det hon argumenterar för är att misogyna idéer 

inte bara kan plockas bort från filosofierna utan att bilden av kvinnan som sekundär är 

avgörande för dessa filosofier.6 Med andra ord, att misogyna idéer är en central del i flertalet 

av de filosofier som har byggt upp det västerländska tänkandet. Tuana fokuserar som sagt på 

förståelsen av kvinnan, det jag vill lyfta i hennes argumentation är dock hur detta hierarkiska 

tänkande även får vidare konsekvenser. Hur vi tänker handlar bland annat om hur vi värderar 

saker, vilka egenskaper som anses viktiga för mänskligheten, och på vilket sätt de anses 

viktiga. Det här får konsekvenser såtillvida att vissa egenskaper förstås som direkta hot mot 

det som anses vara det mänskliga, vilket lägger grunden för logiker som menar att dessa 

egenskaper bör raderas.7 En annan konsekvens blir att vissa människor inte kan inkluderas i 

det mänskliga – de blir således ”omöjliga” – vilket resulterar i att vissa liv görs dödbara, det 

har med andra ord konsekvenser för hur livet kan och tillåts levas.8  

Omöjliga liv 

I relation till trans och intersex och genom Michel Foucaults maktteori skriver Judith Butler 

att det inte går att skilja på makt och kunskap, utan att de arbetar tillsammans (2008:46). Hon 

menar att det är viktigt att beskriva sambandet mellan de två koncepten, då detta låter oss 

förstå det system som gör vissa saker godtagbara. Det godtagbara är dock inte ett låst system 

utan det som exkluderades, det omöjliga, besitter även en potential att förändra vad som 

inkluderas i det godtagbara. Det omöjliga kan således göra anspråk på sin egen verklighet, på 

sig själv som verklig. Här är det även viktigt att ta upp skillnaden på det som förkastas och 

det som utesluts från systemet. Det uteslutna kan inte definieras i termer av normalt eller 

avvikande, det uteslutna utgör snarare det otänkbara, det är något som helt exkluderats från 

den symboliska ordningen (Edenheim, 2005:52f). Detta är således något mer än att förtryckas, 

                                                 
6 Med ett undantag av John Locke vars liberala filosofi inte bygger direkt på kvinnans underordning, kvinnans 

underordning snarare en konfliktpunkt i Lockes filosofi (Tuana, 1992:88-98). 
7 För en historisk granskning om hur brott mot sociala konventioner förstås som galenskap, och hur detta i sin tur 

kopplas samman med mänsklig degradation, se: Carlson (2001). 
8 För en granskning av abortpraktiker i relation till bland annat Down syndrom, se: Asch (1999). För en 

diskussion om rasism kopplat till genetisk optimering, se: Roberts (2009). För en diskussion kring bland annat 

eugenik och kopplingen mellan eugeniskt tänkande och abortpraktiker, se: Kulawik (2014). 
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förtryck innebär att det finns något att förtrycka, den förtryckta är synlig, den utgör ett möjligt 

subjekt. Det uteslutna, eller det otänkbara, handlar istället om att vara fundamentalt 

obegriplig, att inte ha tillgång till det mänskliga (Butler, 2008:48). Butler skriver om att 

upptäcka att en är fundamentalt obegriplig: 

Att upptäcka att du är fundamentalt obegriplig (ja, att kulturen och språkets lagar finner dig 

vara en omöjlighet) det är att upptäcka att du ännu inte fått tillträde till det mänskliga, att 

du talar enbart och alltid som om du vore mänsklig (Butler, 2008:48) 

Det är dock viktigt att göra tydligt att förändring är möjlig. Butler menar att de overkliga kan 

rucka på normerna, på det vetbara. Att de som inte kan förstås inte enbart behöver nöja sig 

med att assimileras in i normerna, utan att det även finns en möjlighet att störa normerna, att 

visa på deras instabilitet och öppna upp för betydelseförändringar (Butler, 2008:46). Denna 

vetskapen om möjligheten att störa normerna, möjligheten till förändring är en av 

grundförutsättningarna i den här studien. Även om jag finner Butlers resonemang givande 

grundas hennes teoribildning, hennes ontologi, på vissa premisser som jag finner 

begränsande, framförallt i frågor som rör ett möjliggörande av de omöjliga liven. Jag kommer 

gå mer in på detta i nästa avsnitt. 

Posthumanism och nymaterialism: en introduktion 

Posthumanism och nymaterialism9 kan sägas vara flera olika försök att svara på behovet av en 

teoribildning som kan tillmötesgå en tilltrasslad värld, en värld som är mer likt en trickster än 

ett kausalt och linjärt organiserat system. Tricktern är en symbol som kommer från 

ursprungsbefolkningen i sydvästra Amerika. Donna Haraway (1988:593f) beskriver den som 

en symbol för situationen då vi erkänner världens agens, där vi ger upp vår egen mästerlighet, 

men likväl fortsätter söka efter sanning – även om vi vet att vi i slutänden aldrig kommer att 

nå någon absolut sådan. Det handlar med andra ord om att söka kunskap och sanning utan att 

falla in i tron om att vi kan bemästra det vi söker. Tankesättet kan förstås som en 

forskningsetik, en etik om hur vi förhåller oss till kunskap; om hur vi förhåller oss till det vi 

tror oss kunna skapa kunskap kring; och även om hur vi förstår oss själva i processen.  

”Tveklöst kräver posthumanistiska studier ett ställningstagande för bredare, nyfiknare och 

öppnare, och samtidigt mer hänsynsfulla, vetenskapliga förhållningsätt” skriver Cecilia 

                                                 
9 Både posthumanism och nymaterialism arbetar för att positionera det mänskliga bland det icke-mänskliga, att 

arbeta bort från särskiljandet av det mänskliga. Skillnaden mellan posthumanism och nymaterialism är främst att 

nymaterialismen lägger sitt fokus på det materiella och posthumansilm på att kritisera förståelsen av det 

mänskliga. 
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Åsberg, Martin Hultman och Francis Lee i sin introduktion till posthumanism (2012:26). En 

av viktig fråga och kritik som posthumanismen och nymaterialismen lyfter är genmetemot 

socialkonstruktionismen för dess reducerande av allt till mänsklig socialitet (Åsberg, Hultman 

& Lee, 2012:30). Det handlar om en kritik av förståelsen av materia som händelsefri, där 

materia reduceras till enbart bakgrunden för kulturen och det sociala. Det posthumanismen 

och nymaterialismen menar är att kropp och natur har agens. Det handlar om att lyfta 

materians – eller kroppens och naturens – diskursiva förmåga. Detta fokus på materias agens 

handlar dock inte om en återgång till essentialism, snarare handlar det om att lyfta analysen 

bortom antropocentriska föreställningar (Åsberg, Hultman & Lee, 2012:31f). 

Vicki Kirby (2011) är en av de teoretiker som kritiserar antropocentriska föreställningar, 

bland annat genom att problematisera natur/kultur-dikotomin. Problematiken hon lyfter är 

förståelsen av språket som en mänsklig uppfinning, något som innebär att språk görs 

synonymt med kultur (Kirby, 2011:33ff). Kirby menar att den här förståelsen av språk 

grundas på en separation mellan världen och språket – och mellan världen och människan. 

Detta innebär att världen, eller naturen, förblir onåbar då den alltid är bakom språket. Språk 

och kultur reduceras i en sådan förståelse till ett stängt system – ”language is the world’s 

reproduction of itself through the womb of its own encryption.” (Kirby, 2011:72, 37). Med 

andra ord, det är genom deras separation, genom att naturen förstås som icke-kultur som vi 

kan identifiera kulturen och oss själva. Kirby menar således att språk är en del av livet, 

snarare än något som är begränsat till enskilda arter (2011:41). Hon menar att språket inte är 

unikt för människan, utan snarare en del av världen. Kirby (2011:87) skriver att vi behöver 

våga riskera hur vi förstår mänsklighet – vad mänsklighet ”är” – och istället börja fråga vad 

mänsklighet faktiskt innefattar. En sådan fråga kan handla om vad vi faktiskt menar när vi 

pratar om agens. En av de teoretiker som avråder från att ta en sådan risk är just Judith Butler 

– som jag nämnde i det föregående avsnittet (Kirby, 2008:229). Det bland annat Butler 

befarar är risken i att reducera kultur och det mänskliga till ”blott” ett program eller ett 

system. Att vi såldes reducerar det mänskliga till något preskriptivt, att vi reduceras till natur 

(Kriby, 2011:87f). Med andra ord, risken somliga ser är att vi skulle förstå det mänskliga som 

vi förstår natur, som ett system utan agens. Det Kirby föreslår är att vi istället bör förstå natur 

med samma komplexitet som vi förstår kultur och således radikalt förändra hur vi förstår 

natur. 
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But what is a program that can rewrite itself? Certainly not pre-scriptive? Surely, the point 

isn’t to take away the complexity that culture seems to bring to nature but to radically 

reconceptualize nature “altogether.” (Kirby, 2011:88) 

Teoretiska utgångsplatser 

Texten som följer är uppdelat i två delar som redogör för teorierna som lägger grunden 

för förståelsen och analysen av uppsatsens material: Den första delen, Agentiell realism 

och längtan, ger en ingång till agentiell realism och en redogörelse för begrepp som 

intra-aktivitet, och beskriver vad som menas med längtan; den andra delen, Kroppar, 

Skillnad och Gränsdragningar, ger en djupare beskrivning av vad som menas med kropp, 

skillnad och gränser. 

Agentiell realism och längtan 

Jag tar min utgångspunkt i Karen Barads (2007:136f) agentiella realism vilket bidrar med 

teoribildning där materia ges agens. Materia har enligt Barad inga fasta inneboende gränser 

och besitter därför inga fasta, givna egenskaper. Materia förstås istället som en process av 

blivande och skillnadsskapande, Barad kallar dessa processer för intra-aktion. Till skillnad 

från interaktion förutsätter intra-aktioner inte några sedan tidigare givna gränser, snarare 

skapas ”saker” genom varandra. Barad beskriver att intra-aktioner ”signifies the mutual 

constitution of entangled agencies” (2007:33). Distinkta agenter (eller agerande saker) föregår 

med andra ord inte intra-aktionerna, utan sakerna blir till och blir distinkta – de får gränser 

som markerar dem som enheter – genom intra-aktioner. Saker är alltså inte absoluta utan de 

blir det i sin ömsesidiga trasslighet. Begreppet intra-aktion förändrar således radikalt den mer 

traditionella förståelsen av kausalitet, av orsakssamband (Barad, 2007:33). Det som blir 

viktigt är vilka gränser som får betydelse, men också hur de blir betydande. För att försöka 

möta eller svara på dessa frågor använder jag mig av begreppet längtan. 

Min förståelse av längtan är till stor del är inspirerad av Karen Barads (2015) experimentella 

artikel ”Transmeterialities: Trans*/Matter/Realities and Queer Political Imaginings”. Jag 

använder längtan för att beteckna det driv som skapar, eller till och med blir/är liv. Längtan 

kan även förstås som ett typ av sökande, men ett sökande utan mål, en ständig process av 

längtan eller trånande efter liv eller det levbara livet. Begreppet längtan hjälper mig att förstå 

deltagarna och deras berättelser som en process, en ständig rörelse. Det hjälper mig att inte 

fastna i enkla orsak-verkan samband, där deltagarnas ”möte med världen” lätt kan reduceras 

till enbart reaktioner. Längtan tillåter med andra ord en förståelse av deltagarna som aktivt 

sökande, där de aktivt testar olika vägar. Det tillåter även möjligheten att analysera 

materialiseringsprocesser. Genom att längtan är en process, genom att det är en rörelse – i alla 
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dess bemärkelser – tillåter det inte en förståelse av kroppen som låst till en fast enhet. 

Kroppen kan med andra ord aldrig säkert placeras, lokaliseras eller fastställas. Längtan saknar 

gränser, det har potentialen att vara skiftande och flyktig både i tid och rum. Det innebär att i 

förståelsen av – och i samtalet med – deltagarna behöver vi inte följa en linjär tidsförståelse 

eller vara rumsligt förankrade, eftersom längtan är framtiden, nuet och dåtiden samtidigt. 

Längtan är således en ”förståelseram” som tillåter agens i en bredare bemärkelse, som tillåter 

aktion och inte bara reaktion.  

Det Barad gör är att lyfta fram ”matter’s experiential nature” (2015:387), det vill säga 

materians testande av olika o/möjliga och o/tänkbara vägar. Enkelt förklarat handlar det om 

att materias natur är att söka och testa olika vägar. För att förklara sin (inte så linjära) 

tankebana hänvisar Barad till diverse fenomen som blixtar, bioelektricitet, queer självfödelse, 

grodor och kvantvacuum. Själv väljer jag att fokusera på blixtar, främst för att det bidrar med 

en tydlig bild av längtan, rörelse och riktning. Blixten är intressant i många avseenden. Det 

jag vill fokusera på här är så kallade ledarblixtar. I beskrivningen av blixtarna refererar Barad 

till ett videoklipp10 som en är del av ett Discovery Channel-program, där tittaren får möta 

fysikern Geoff McHarg på US Air Force Atmospheric Research Center i Colorado Springs. I 

videon visas skapelsen av en blixt genom linsen av en super-slow-motion kamera. Det som 

visas är en ledarblixt som bryter sig ut ur molnet och stegvis rör sig fram och tillbaka, 

blixtrande (flashing) fram och tillbaka, ned mot marken, men även stundtals upp mot himlen 

igen (jag rekommenderar läsaren att se klippet). Barad menar att det som visas i klippet inte är 

blixtens skapelse eller födelse utan en ”embryonic electrical stirrings before any part of a 

lightning bolt begins to manifest” (2015:408). Med andra ord, det som visas är den ännu-inte-

skapade blixten. För att förtydliga: det är inte blixten och inte heller födelsen av blixten vi ser, 

utan det är den inte-ännu-födda blixtens potentiella utseende. Den inte-ännu-födda blixtens 

diskontinuerliga utforskande, dess sökande eller testande av olika möjliga vägar och 

riktningar. Varför den rör sig på det här sättet säger McHarg att man inte vet, men han säger: 

”More likely, the leader (ledarblixten) just doesn’t know exactly where it wants to go […]” (i 

Barad, 2015:408). Blixten är med andre ord elektisk spänning som söker utlopp. Blixten 

längtar och söker, men inte med ett tydligt mål. Snarare söker den riktning, den trånar efter 

något obestämt och ännu-inte-känt. Den elektriska urladdningen mot marken sker dessutom 

inte isolerat, utan marken svarar med sin egna uppåtgående signal. Signalerna liknar långa 

krokiga pilar som i sin tur sträcker sig upp mot himlen. Det är först när ledarblixten möter 

                                                 
10 Se: Discovery Channel (2007), https://www.youtube.com/watch?v=6MUYsIjTKvk  

https://www.youtube.com/watch?v=6MUYsIjTKvk
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markens signaler som blixten blir till. Blixten blir således till genom en diskontinuerlig 

kommunikation mellan marken och himlen där den ena signalerar till den andra innan 

kommunikationsvägen är skapad (Barad, 2015:409).  

Kroppar, skillnad och gränsdragningar 

För att förstå vad kroppar är och för att förstå vad vi är, eller vad någonting är, så behöver vi 

ha en förståelse för gränsdragningar. Som jag tidigare nämnt (i relation till intra-aktions-

diskussionen) så har inte saker inneboende gränser eller egenskaper, det kan liknas vid hur ord 

heller inte har någon inneboende mening (Barad, 2013:80). I relation till vår förståelse av 

kroppar innebär detta att vi inte är (och har en essens) – snarare att vi blir till i intra-aktionen 

med världen. Även om Barad menar att separation och specifika skillnadsmönster inte är 

inneboende drag i världen, innebär det inte att skillnad är en illusion, att det inte finns eller 

inte har betydelse. Hon menar snarare att det viktiga är skillnad, det viktiga är vilka 

skillnadsmönster som får betydelse (2007:136). Som nämnts är intra-aktion en process av 

skillnadsskapande, ”saker” blir alltså distinkta genom intra-aktionerna. När kroppar skapas 

genom dess intra-aktioner är de med andra ord inte absolut distinkta då deras gränser är i 

ständig rörelse. En kropp består av flera rörliga gränser på olika nivåer. Enkelt beskrivet kan 

kroppen förstås som ett kluster av skiftande delar med olika skarpa gränser och skillnader – 

som lever, muskelfibrer, hud, hudceller, syre och termoception11 – delar som skapas genom 

varandra och som skapar kroppen. Vissa delar är temporära och andra mer varaktiga, vissa är 

mer distinkta än andra, men alla kan bli betydenade på olika sätt och på olika nivåer. Med 

andra ord, kroppen har ingen tydlig beständig gräns och den saknar mittpunkt, den består 

snarare av olika skillnader – den har eller är olika skillnadsmönster. Våra kroppar är ”built 

from a mass of interacting selves . . . the self is not only corporeal but corporate” (Sagan i 

Hird, 2004:85). Mer än så bebos våra kroppar av bland annat bakterier och virus (Hird, 

2004:84). Till följd av kroppens mångsidighet kan även kroppen ha olika riktningar, gränser, 

eller skillnadsmönster, kan skapas i opposition till andra gränser.12 Ett tydligt exempel på det 

är autoimmuna sjukdomar, där kroppen attackerar sin egen vävnad. Ett annat exempel är när 

kroppen på samma gång behöver/vill sova, äta och jobba.  

  

                                                 
11 Sinnet att uppfatta värme och kyla. 
12 För en studie som tar upp hur identitet – och vad som blir betydande i identiteten – är något som skiftar och 

förändras över tid och mellan olika rum, se: Valentine (2007).  
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Tidigare forskning  

Texten som följer är uppdelad i tre delar; den första delen, Transgender studies: en 

introduktion, ger en kort introduktion till transstudiers framväxt och lyfter några 

problematiska aspekter med transstudier; Den andra delen, Att möjliggöra det omöjlig, 

går djupare in på några av de svårigheter som transstudier möter; Den tredje delen, Att 

ställa de rätta frågorna, lyfter några exempel på hur olika forskare har kringgått några 

av de tidigare nämna svårigheterna. 

Transgender studier: en introduktion 

Det fält jag tar avstamp i är transgender studies. Det är ett relativt nytt ämne som endast 

nyligen börjat etableras som ett akademiskt ämne. Tidigare har det främst behandlats som en 

specialfråga, exempelvis har tidskrifter publicerat så kallade ”special issues” på temat, det har 

således inte förståtts som en vittgående akademisk ingång (Stryker & Aizura, 2016:1). Det var 

först i och med publiceringen av The transgender studies reader år 2006 som ämnet tydligare 

började ta form. Boken är en antologi som å ena sidan fungerar som en historisk inblick i hur 

medicinska, rättsliga, sociala och kulturella diskurser har avkrävt kroppar att rätta in sig i 

kön/genus normer. Å andra sidan fungerar boken som en redogörelse över hur människor har 

utmanat och kringgått dessa normer (Stryker & Aizura, 2016:1). Susan Stryker och Aren Z. 

Aizura menar att det i början 1990-talet skedde stora förändringar, exempelvis spridningen av 

poststrukturalistiska teorier om subjektivitet och nya sätt att inom den nyliberala 

världsordningen förvalta kroppar och befolkningar. Detta var förändringar som på olika sätt 

förde med sig nya potentialer i relation till hur det var möjligt att tala och tänka angående 

genus, identitet, förkroppsligande och sociala roller – förändringar som resulterade i nya sätt 

att förstå transfenomenenet (Stryker & Aizura, 2016:1). Resultatet blev att det öppnades upp 

nya möjligheter för transpersoner att ta en aktiv roll i konversationen kring sitt egna könsliga 

förkroppsligande, att inte enbart reduceras till objektet i kunskapsproduktionen kring dem 

(Stryker & Aizura, 2016:1). Denna möjlighet att skriva om sig själva, att skapa sig en 

subjektsposition bidrog även till att föra fram kritik mot medicinen och juridikens 

patologisering av transpersoner, samt kritisera feministiska diskurser som reducerade 

transgenderism till något bakåtsträvande (Stryker & Aizura, 2016:3). Det är viktigt att göra 

tydligt att det här handlar om möjligheter som ges på vissa premisser, det handlar således 

fortfarande om en problematisk kontroll- och disciplineringsapparat.13 

                                                 
13 För en vidare diskussion kring biopolitik, makt och disciplin, se: Foucault (2013). För en diskussion kring 

medborgarskap och kontroll, se: Kulawik (2014). 
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Transpersoners aktiva roll i kunskapsproduktionen kring sig själva bidrog även till 

motståndspraktiker i form av benämnandet av det tidigare obetecknade, nämligen cisgender. 

Cis var ett begrepp som börjande användas av transaktivister och transstudieforskare som ett 

sätt att diskutera och tydligt visa på de privilegier som personer vars kön förstås som naturligt 

och stabilt har (Nord, Bremer & Alm, 2016:4). Även om begreppet bidrog till att synliggöra 

det normativa – och är användbart på många sätt – så är det även problematiskt såtillvida att 

det skapar ännu en dikotomi.  

2014 publicerades första upplagan av tidskriften Transgender Studies Quarterly, en tidskrift 

som ämnar följa framväxten av det interdisciplinära fältet transgender-studier (Stryker & 

Currah, 2014:1). I introduktionen till första upplagan av Transgender Studies Quarterly 

framgår det att deras intention är att med begreppet trans fånga in många olika definitioner, 

att det är ett begrepp som används och förstås på många olika sätt. Trots denna öppna 

definition av trans är det viktigt att göra tydligt att detta är en tidskrift som är baserad i USA. 

Den historia som berättas i introduktionen till tidskriften – och även i introduktionen till The 

Transgender Studies Reader 2 (Stryker & Aizura, 2016) – om fältets och transfrågors 

framväxt är centrerad kring USA och till viss del även kring Europa. Exempelvis har 

begreppet transgender sitt ursprung i anglo-amerikanska gay och lesbiska sammanhang 

(Bhanji, 2012:158). Nael Bhanji menar att ett problem är att transgender används på ett sätt en 

som döljer en rasistisk och imperialistisk historia (2012:158). Bhanji menar därtill att 

transteorin misslyckats med att tillgodose skillnader gällande ras/etnicitet utan att använda sig 

av någon form av imperialistisk retorik (2012:157).  

Att möjliggöra det omöjliga 

Förutom svårigheten med transgender studies och dess anglo-amerikanska bakgrund, är en 

annan återkommande utmaning att behålla den politisk disruptiva potentialen och samtidigt 

arbeta mot ett legitimerade, att möjliggöra människors liv. Detta är en problematisk 

balansgång som tas upp av flera forskare och det finns flera exempel på hur det går att arbeta 

och/eller tänka för att förbli kritisk. Exempelvis menar Judith Butler att vi, för att göra ett 

politiskt anspråk – eller att göra ett anspråk som förstås som seriöst – måste röra oss inom det 

begripligas sfär (2002:17ff). Det innebär att vi måste föra en diskussion på ett sätt som håller 

sig inom gränsen för vad som anses begripligt eller rimligt. Även om en nyliberal 

världsordning har skapat nya sätt att förvalta kroppar och populationer nya sätt att tänka kring 

identitet och kroppar, och andra möjligheter för att tala och tänka kring bland annat kroppar 

och genus – så har dessa möjligheter skapats på vissa premisser. Jag menar att vi måste 
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balansera på och utmana gränsen till det begripliga, och vi måste ifrågasätta de premisser som 

möjliggör exempelvis transpersoners rättigheter inom en nyliberal världsordning. Butler 

menar att det kan handla om att fråga varför och hur just dessa premisser har blivit det som 

avgör vad som kan begripas som ett meningsfullt politiskt anspråk (2002:19). Sandy Stone 

lyfter istället hur vi kan visa på instabiliteten i ordningen genom att exempelvis ifrågasätta 

kravet på transpersoner, att de exempelvis måste presentera en entydig berättelse om den egna 

kroppen och de egna erfarenheterna (Nord, Bremer & Alm, 2016:6). Stone menar att den egna 

förkroppsligade erfarenheternas polyfoni och dissonans innehar möjligheten till förändring av 

hur ordningen en uppbyggd (Nord, Bremer & Alm, 2016:6).  

För att återkoppla till trans- och cisgender-dualismen som jag tidigare nämnde så skapar den 

två stabila identitetspositioner och bidrar således till ett uteslutande av det som inte kan 

inordnas i någon av kategorierna, till exempel det icke-binära (Nord, Bremer & Alm, 2016:6). 

Trans/cis-dualismen medför att vissa erfarenheter, vissa delar av den mänskliga erfarenheten 

går förlorade, att de helt enkelt förblir obegripliga. Med andra ord: problematiken ligger i att 

trans enbart kan förstås i motsats till cis. På så vis förlorar även trans sin potential som 

disruptiv könspolitik, för att istället inrätta sig i en nyliberal rättighetsdiskurs (Nord, Bremer 

& Alm, 2016:6). Det innebär att fokus läggs på att inkludera trans i det redan etablerade, 

exempelvis i en etablerad förståelse av vad kön är och kan vara, vilket innebär att det som kön 

och könsliga rättigheter handlar om är bestämt sedan innan. Ett sätt att komma runt detta är att 

använda begreppet cisnormativitet. Skillnaden mellan cisnormativitet och cisgender är att 

cisnomrativitet fokuserar på ett system som skapar skillnader. Det är således ett sätt att 

komma bort från cis eller för den delen trans som något stabilt och tydligt avgränsat, för att på 

så vis undvika några av de problem som den dikotoma uppdelningen medför (Nord, Bremer 

& Alm, 2016:6).  

Sara Edenheim är en forskare som lyfter hur kravet på inordning – som Butler och Stone 

skriver om – tar sig uttryck i en svensk kontext. Edenheim (2005) analyserar i sin avhandling 

Begärets lagar: Moderna statliga utredningar och heteronormativitetnes genealogi statliga 

utredningar med fokus på utredningar kring homosexualitet, intersexualism och 

transsexualism. I avhandlingen visar Edenheim bland annat att kravet på lika rättigheter sker 

på vissa premisser: att legitimeringen är avhängig dess möjlighet att inordnas i 

heterosexualiteten. Det handlar bland annat om inter- och transsexuella könstillhörigheters 

framtida normeringspotential. För att inter- och transsexuella ska kunna bli förståeliga och 

legitima kroppar är det nödvändigt att de i framtiden kan inordnas i en tydlig könsidentitet 
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och förstås inom ramarna av en heterosexuell begärsstruktur (Edenheim, 2005:237). 

Edenheim menar att detta har resulterat i att det normativa, det heterosexuella subjektet och 

samhället, inte har behövt förändras (2005:238). Således kvarstår heteronormativa värderingar 

och det ”avvikande” legitimeras i den grad som det kan efterlikna det heterosexuella samlivet, 

vilket innebär att det ”avvikande” – det abjekta – egentligen fortsätter att vara omöjligt 

(Edenheim, 2005:238).  

Likt Edenheim, skriver Signe Bremer om statlig legitimering, men Bremer fokuserar på 

könskorrigering. I sin avhandling Kroppslinjer: kön, transsexualism och kropp i berättelser 

om könskorrigering (2015/2011) analyserar Bremer berättelser om könskorrigeringar, och 

undersöker vilka processer som hindrar och möjliggör att kroppar skapas och blir begripliga. 

Hon skriver om de villkorade processer som gör att kroppar kan kännas igen som personer 

(Bremer, 2015:214). Detta är dock inte bara processer som påverkar individer i direkt relation 

till staten, utan det handlar även om individers möjlighet att förstå sig själva och sina kroppar. 

Det är med andra ord viktigt att vi i vår iver att legitimeras – att förstås som verkliga – inte 

glömmer att noggrant granska på vilka premisser, vilka antaganden vi går med på för att göras 

begripliga.  

Att ställa de rätta frågorna 

Signe Bremer använder begreppet linjärt kön som ett sätt att åskådliggöra de naturaliserade 

antaganden som görs i relation till kön. Där exempelvis könsidentitet, könsuttryck, 

reproduktiva organ förstås som stabila hela livet och därtill att de alltid är antingen maskulint 

eller feminint kodade (Nord, Bremer & Alm, 2016:7). Begreppet bidrar med ett mer detaljerat 

sätt att prata om kön och diskurser kring normalitet. Wibke Straube, skriver i sin avhandling 

Trans Cinema and Its Exit Scapes: A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and 

Gender Dissidence in Contemporary Film om transfilm, alltså filmer med en eller flera 

karaktärer som befinner sig utanför cisnormativiteten och det binära könssystemet (Straube, 

2014:33). Straube fokuserar till skillnad från Bremer inte på begräsningar eller normer utan på 

öppningarna eller möjligheterna för något annat. Straube använder sig av begreppet exit 

scapes för att benämna utvägarna eller öppningarna i filmerna. Genom exit scapes möjliggörs 

andra framtider, här öppnas det upp för hoppfullhet. Det handlar om möjligheten till en annan 

tillblivelse, skapandet av en form av utopisk tillblivelse (Straube, 2014:199).  

Nael Bhanji, vars kritik av transstudier jag tidigare nämnt, kritiserar även transstudiers fokus 

på bland annat hemkomst. Han utgår, likt Bremer, till stor del från den transsexuella 

transitionen, men fokuserar sin kritik på dess migrationsmetafor, liknelsen med förflyttning 
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från där till här. Det är en kritik av idén om möjligheten till en ankomst, fantasin om det som 

komma skall, och däri även bortvändandet från det förgångna (Bhanji, 2012:174). Om vi ser 

på Straubes avhandling handlar det mindre om transition och kanske mer om transformation, 

och möjlighet snarare än mål. Det jag vill lyfta genom att nämna kritiken mot 

migrationsmetaforen är vikten av att – som jag redan varit inne på – fråga oss på vilka 

premisser, vilka diskurser, vi går med på i våra försök att legitimeras och i vår strävan efter att 

förstå oss själva.  J. Halberstam skriver: “There is little to be gained theoretically or materially 

from identifying either home or border as the true place of resistance” (1998:171). Det kanske 

inte finns något att vinna på att tro att vi kan identifiera vår sanna hemvist, då ett sådant 

projekt samtidigt kräver en bortvändning, eller en gränsdragning mellan här och där (Bhanji, 

2012:174).  

Butler menar att binära uppdelningar sällan har möjligheten att till fullo uttömma en fråga, att 

de inte till fullo kan inbegripa alla aspekter i en fråga. Då varje fråga även omfattar mellan- 

och hybridregioner, regioner som saknar tydliga gränser eller vars gränser inte är stabila 

(Butler, 2002:19). Således behöver vi komma bort från migrationsmetaforen, komma bort från 

idén om ett slutgiltigt anländande. Studien är ett försök att förstå – och eventuellt möjliggöra 

– det omöjliga, ett försök att förstå kön på ett annat sätt. Det jag ämnar fokusera på är mellan- 

och hybridregionerna, platserna utan tydlig gräns. Jag kommer likt Straube fokusera på 

öppningar, på möjligheterna. Men till skillnad från Straube vill jag söka dem genom kroppen i 

vardagen. 
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Metod och material 

Urval  

I den här studien har jag valt att fokusera på personer som inte känner sig bekväma i 

tvåkönsnormen. Anledningen till att jag har gjort detta urval är att gruppen inte har 

möjligheten att beskriva eller förklara sig själva i termer av binärt kön. Enkla och redan 

etablerade förklaringsmodeller är inte tillgängliga för personerna, varför de till viss del 

behöver beskriva och förstå sig själva i opposition till etablerade förståelser av kön. Med 

andra ord är det en grupp som på många sätt ”går på tvären” mot det normativa, de utgör 

således en grupp som rör sig i ”det omöjliga”. Det handlar således om en grupp vars 

självförståelse och kroppslighet materialiseras trots deras konceptuella omöjlighet i rådande 

sociomateriella strukturer. Jag sökte intervjudeltagare genom egna kontakter och i några 

ortspecifika Facebook-grupper med teman som kretsade kring trans, queer14 och feminism. 

Jag menar att personer som inte känner sig bekväma i tvåkönsnormen besitter en unik position 

då de kan bidra med en typ av könsmateriellt trevande. Om jag jämför med etnologen Erik 

Ottosons beskrivningar av vägkorsningar som platser där ”världens relativa osäkerhet blir 

konkret och erfarbar” (Ottoson, 2013:149f), så står den grupp jag intervjuat inför en korsning 

utan givna eller ens identifierbara vägar. Det är med andra ord en grupp vars existens aktivt 

lever i och konkretiserar världens relativa osäkerhet. Anledningen till att jag valde att 

fokusera på personer som inte känner sig bekväma i tvåkönsnormen, och inte till exempel 

icke-binära, är främst att icke-binär även är ett sätt att identifiera sig på. Således riskerar ett 

användande av det ordet att utesluta de personer som inte kan eller vill identifiera sig på detta 

sätt. Tidigare erfarenhet jag har av att intervjua personer som inte känner sig bekväma i 

tvåkönsnormen har bland annat visat på problematiken med att icke-binäritet inte tas på 

allvar, samt att detta delvis även har internaliserats av intervjudeltagarna som upplever en 

svårighet att förstå sig själva som ”tillräckligt icke-binära” (Auran, 2017). Med en icke-binär 

identitet och ett icke-binärt community tycks det även kunna följa med normer kring 

exempelvis kläder och attribut, som i sin tur kräver eller förutsätter vissa typer av köttsliga 

kroppar och morfologier. Det kan handla om normer kring androgynitet, och hur dessa kräver 

att personen förhåller sig till sitt biokön15 i sitt val av kläder. Eller att androgynitet kräver en 

                                                 
14 Jag använder begreppet queer som verb, vilket handlar om ett problematiserande av normer och förgivettagna 

kategoriseringar. Se Göransson (2012:22) för en mer utvecklad förklaring av begreppet queer. 
15 Biokön är en förkortning på biologiskt kön, men som snarare bör förstås som ett sätt att benämna på en 

persons tilldelade kön, alltså det kön de blev tilldelade vid födsel. Detta då även det biologiska könet är 

föränderligt.  
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viss kroppslig morfologi, och således kan exkludera personer till följd av dess ras/etnicitet, 

biokön eller kroppskonstitution. 

Intervjumetod  

För den här studien valde jag att kombinera go-along- eller medföljande intervjuer med 

semistrukturerade intervjuer. Totalt träffade jag sex personer på tre olika orter i Sverige. En 

av deltagarna träffade jag två gånger och de övriga träffade jag en gång. Träffarna varade runt 

3-4 timmar, där den semistrukturerade intervjun upptog en till en och en halv timme.  

Anledningen att jag träffade en av deltagarna två gånger var att första intervjun var mer ett 

sätt att etablera en kontakt och att testa min mitt första intervjuupplägg. Efter denna första 

kontakt gjorde jag revideringar i intervjuguiden och revideringar i upplägget av go-along 

intervjuerna. Jag valde till exempel att begränsa aktiviteten till träning eller promenad, som ett 

sätt att försöka begränsa bredden på materialet. Vad gäller go-along intervjuerna valde jag att 

inspireras av Margarethe Kusenbach (2003) beskrivning av metoden, där intervjuaren följer 

med intervjudeltagarna i deras vardag och observerar och ställer frågor. Jag valde så långt det 

var möjligt att utföra go-along intervjuerna i en miljö där deltagarna vistas i sin vardag, men i 

vissa fall var detta inte möjligt. Jag valde heller inte att använda mina observationer i min 

analys utan valde att ställa frågor om miljön och be deltagarna beskriva vart de ville och hur 

de använde miljön och sakerna i den. Genom att använda det Kusenbach (2003:458f) 

benämner go-along intervjuer kan deltagarna vistas i sin vardag samtidigt som de får 

möjlighet att beskriva den vardag de upplever och lever i. Det här möjliggör för deltagarna att 

beskriva upplevelsen av stunden, av sakerna och av platsen. Till följd av att flera av go-along 

intervjuerna ägde rum på platser där det kunde vara svårt att prata ostört valde jag att inte 

lägga så mycket fokus på frågor och svar. Jag valde istället att anpassa mängden frågor efter 

hur bekväm jag tolkade att den aktuella deltagaren var. Detta resulterade i att vissa intervjuer 

mer handlade om att deltagaren skulle uppleva och vara i miljön, medan andra intervjuer hade 

ett större fokus på frågor och svar. Så även om jag tog anteckningar efter go-along 

intervjuerna fick de främst fungera som en ingång och underlag för de efterföljande 

semistrukturerade intervjuerna.  

Som jag tidigare har varit inne på var min första plan att låta intervjudeltagarna välja en 

vardaglig aktivitet som jag kunde följa med på. Efter att ha gjort den första intervjun, där jag 

testade mitt intervjuupplägg, blev det tydligt att det skulle vara fördelaktigt att ha mer 

liknande aktiviteter under go-along intervjuerna. Detta då det skulle underlätta min 

förberedelse av teman och frågor inför de semistrukturerade intervjuerna, samt att det skulle 
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underlätta analysprocessen. De aktiviteter jag valde var, som sagt, träning och promenad, och 

i slutändan valde hälften gymträning och andra hälften promenad. Innan vi påbörjade den 

valda aktiviteten gick jag igenom studiens syfte och gav även instruktioner för vad jag ville att 

de skulle fundera över och vara uppmärksamma på under aktiviteten. Jag öppnade även upp 

för deltagarna att ställa eventuella frågor och jag bad dem läsa igenom samtyckesblanketten 

och ta ställning till denna. Instruktionen för intervjun höll jag så kort som möjligt: jag bad att 

de skulle försöka att vara uppmärksamma på hur olika saker känns i kroppen. Under själva 

aktiviteten upprepade jag denna fråga, men jag ställde även frågor om vart de ville, vad de 

ville göra, vad som kändes bra etc. Go-along-intervjuerna föll sig tämligen olika, en liknade 

mer en mer klassisk intervju och i en annan låg fokus främst på träning, men de flesta var mer 

en blandning. Min roll under aktiviteterna såg olika ut beroende på hur jag tolkade deltagarens 

behov. I vissa intervjuer följde jag med och gjorde det deltagaren gjorde medan vi i andra 

intervjuer togs fler beslut tillsammans och stundtals fick jag en mer ledande roll. I efterhand 

har det blivit allt mer tydligt att ”träningsintervjuerna” gav mer än de regelrätta promenaderna 

– promenaderna erbjöd helt enkelt inte lika mycket att samtala kring. Dock tror jag att de hade 

kunnat ge mer om de hade varit utformade på ett annat sätt och inte varit lika alldagliga som 

de nu var.  

De semistrukturerade intervjuerna följde direkt efter go-along-intervjuerna och jag utgick till 

stor del från Charlotte Aull Davies (2010:106) beskrivning av semistrukturerade intervjuer. 

Då jag ansåg att det var viktigt att inte styra intervjudeltagarna för mycket, valde jag att främst 

utgå från några teman snarare än att ha färdig formulerade frågor. Följaktligen valde jag att 

inte hålla fast vid en viss struktur utan vad som togs upp när berodde till stor del på 

intervjudeltagarens berättelse. Mitt fokus låg främst på att ställa följdfrågor, och på att leda 

deltagarna tillbaka till frågor som rörde hur saker känns i kroppen. Anledningen till att jag 

kombinerade semistrukturerade intervjuer med go-along intervjuer var att jag, likt Kusenbach 

(2003:458ff), ansåg att forskaren genom att enbart använda stillasittande intervjuer riskerar att 

missa den vardagliga och kroppsliga erfarenheten. Men jag ansåg även att go-along intervjun 

inte skulle lämna tillräckligt med utrymme för eftertanke, att det inte skulle ge deltagarna 

möjligheten att mer detaljerat beskriva deras upplevelser. Jag ansåg även att go-along-

intervjuerna inte skulle ge deltagarna samma möjlighet som de semi-strukturerade 

intervjuerna att relatera sina upplevelser till olika situationer och olika tider – att inte enbart 

berätta om deras direkta närhet utan att även öppna upp för eventuella fantasier och 

associationer.  
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I det praktiska planerandet och utförandet av de semistrukturerade intervjuerna utgick jag till 

stor del från Heléne Thomssons bok Reflexiva intervjuer (2005). Thomasson tar upp 

betänkanden från valet av att göra en intervjustudie till analysen av materialet. Det jag främst 

fokuserade på var utförandet av intervjuerna. Det handlar bland annat om var intervjuerna 

skulle utföras, det första mötet med deltagarna och min roll som intervjuare. Intervjuerna hölls 

i en privat hemmamiljö, med undantag av en intervju som ägde rum på ett kafé. Min önskan 

var att intervjun skulle hållas just i deltagarnas hem för att de skulle känna sig bekväma, något 

jag även efterfrågade i kommunikationen med deltagarna inför intervjun. Detta gick dock inte 

att lösa i ett av fallen, men jag upplevde inte att den allmänna platsen hindrade intervjun på 

något märkbart sätt. Thomssons talar även om det första intrycket, och även om jag hade 

träffat de flesta av deltagarna innan så ansåg jag att det var viktigt hur intervjutillfället 

inleddes (2005:87f). Min ambition var att till så stor del som möjligt låta deltagarna prata, till 

exempel tillåta längre tystnader. Tanker var att låta deltagarna i så stor mån som möjligt själva 

ta upp det de upplevde som relevant och utifrån detta ställde jag följdfrågor. Under utförandet 

av intervjuerna och kanske framförallt under transkriberingen av intervjuerna blev det tydligt 

att de olika intervjuerna fortlöpte på ett flertal olika sätt. En intervju bestod av mycket 

funderingar, många långa tystnader följt av långa berättelser. En annan svarade med korta 

svar varpå jag ställde många följdfrågor. I en tredje satt inte deltagaren ned utan gick runt och 

fixade och donade i hemmet samtidigt som intervjun pågick, varpå tonen blev mer rapp och 

skämtsam. Även om intervjuerna inte blev exakt som jag planerat, höll jag mig till min plan 

att låta deltagarna få styra mötet mellan oss, som tempot på konversationen eller allvaret i 

samtalet. Eftersom det inte är så lätt att prata om hur det känns i kroppen fick jag många 

gånger ”tjata” och ställa samma följdfråga ”hur känns det i kroppen” flera gånger efter 

varandra. Flera gånger fick jag även svar som för mig framstod som motsägelser gentemot 

vad deltagaren tidigare hade sagt. I dessa fall valde jag att ta upp de tillsynes motsägande 

svaren med deltagarna under intervjun, vilket bidrog till att på ett tydligt sätt nyansera 

deltagarens svar och att lyfta detaljer som tidigare inte hade tagits upp. Vid några tillfällen 

valde jag att ställa frågor genom att använda mig av mina egna erfarenheter. Detta var ett sätt 

att ställa frågor som annars var svåra att göra tydliga, svåra att formulera. Då jag inte ville att 

deltagarna enbart skulle hålla med mig försökte jag att undvika denna typ av frågor, men i de 

allra flesta fallen svarade deltagarna med att utveckla och förtydliga vad de upplevde.  

Som jag tidigare nämnt har mitt fokus varit på längtan och inte när eller där det skaver. Trots 

detta har det varit viktigt att ta upp och prata om när det skaver, att prata om smärta och det 
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obekväma. Jag tror att det har varit viktigt av främst två anledningar. För det första upplever 

jag att det var nödvändigt för deltagarna att prata om det som skavde för att sedan kunna prata 

om och komma in på möjligheterna. För det andra tror jag att det är centralt att lyfta det som 

skaver för att det är där gränserna blir tydliga. Viktigt för den här uppsatsen har varit 

möjligheterna – hur kroppar gör sig möjliga trots allt. Således är det just balansen mellan 

gränsdragningar och möjligheter som är viktigt. Av den anledningen har mitt fokus på längtan 

handlat om var och hur deltagarna riktar sig och inte vad de vill ifrån, samtidigt som det de 

vill ifrån kan ge indikationer på vilken riktning de vill. Återkommande i intervjuerna har varit 

frågan hur det känns i kroppen när deltagarna gör olika saker och i olika situationer. Praktiskt 

har det här inneburit att vi (jag och respektive deltagare) har fokuserat på hur det känns i 

kroppen i olika rörelser och situationer, på vilket sätt det känns, frågor som vad, var och när 

det känns och främst i relation de tillfällen det känns bra eller bekvämt. Det har varit en 

process av att relatera till andra, till olika tider i livet, till olika platser och olika aktiviteter. 

Med andra ord, har det ofta inneburit att vi kom tillbaka till samma fråga flera gånger, att vi 

närmade oss samma situation från olika riktningar och med olika fokus.    

Etiska överväganden  

Vad gäller de mer praktiska övervägandena var skyddet av de potentiella intervjudeltagarnas 

identitet det mest centrala. Då jag sökte deltagare via bland annat Facebook-grupper försökte 

jag be de potentiella deltagarna att kontakta mig via ett säkrare medium. I den första 

kontakten med de potentiella deltagarna informerade jag om studiens syfte och omfång. Innan 

vi påbörjade intervjuerna blev deltagarna informerade om sina rättigheter; bland annat att 

deras medverkan var helt frivillig och att de kunde dra sig ur studien så länge den inte än 

blivit publicerad. Deltagarna fick även ta ställning till huruvida de tillät mig att spara 

materialet till eventuella framtida studier, artiklar eller likande.  

Inför go-along intervjuerna övervägde jag problematiken med att utföra en intervju som tar 

upp eventuellt känsliga frågor på en allmän plats. Till följd av detta valde jag att försöka hitta 

en så privat plats som möjlig för att introducerar intervjun och studien, och sedan lämna det 

öppet för deltagarna att välja hur mycket de var villiga att prata. Med andra ord; jag försökte 

att inte sätta någon press på deltagarna – detta genom att undvika att ställa mycket frågor och 

även genom att ställa frågor som mer inspirerade till eftertanke än till precisa svar. Inför den 

semistrukturerade intervjun frågade jag om jag kunde spela in intervjun, vilket alla samtyckte 

till. Det inspelade materialet förvaras inlåst och har inte behandlats på en dator med 

internetuppkoppling. Intervjudeltagarna anonymiserades i transkriberingsprocessen, detta 
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genom att utesluta namn, platser och tider som jag ansåg kunde röja personernas identitet och 

som var orelevanta för studien.  

Då trans/queer communityt är relativt litet innebär det en större risk att någon känner igen 

deltagarna, vilket medför att jag ansåg det vara av extra stor vikt att även utesluta information 

som inte var direkt avslöjande. Jag kunde till exempel dra nytta av att intervjuerna utfördes på 

tre olika orter genom att inte specificera vilken intervju som ägde rum på vilken ort. Vad 

gäller pronomen frågande jag vilket pronomen de ville att jag skulle använda, jag valde dock 

att vara tydlig med att de kunde välja hur de ville, att de kunde välja ett pronomen som de i 

vanliga fall inte använder. De flesta valde det pronomen de i vanliga fall använder, men några 

lät mig välja. Utöver detta valde jag bort att både fråga efter och inkludera 

bakgrundsinformation, som ålder16, yrke, utbildning, etnicitet etc. Även om detta var en fråga 

om att skydda deltagarnas identitet så möjliggjordes det av mina teoretiska val och syftet med 

studien. Då jag bland annat ämnar undersöka gränsdragningar ville jag inte på förhand 

sedimentera specifika skillnadsmönster, jag ville inte heller redan innan studien möjliggöra ett 

utmålande av särskilda orsakssamband – som att en viss ålder eller ett visst arbete eller 

utbildningsnivå skulle vara orsaken till vissa erfarenheter eller upplevelser. Jag ämnar istället 

att söka andra sätt att förstå gränsdragningsprocesser. Av samma anledning ansåg jag det 

viktigt att inte tillskriva något relevans som deltagarna själva inte lyfte som relevant. Jag vill 

även lyfta att detta val grundades på en nyfikenhet gällande att testa något annat, ett försök att 

förstå gränsdragningar utan att samtidigt reproducera förtrycksstrukturer, att istället försöka 

utgå från den levda erfarenheten. Rick Dolphijn och Iris van der Tuin diskuterar skillnadsteori 

(”sexual difference”) och tar bland annat upp det paradoxala i feminismen, att den i sin kritik 

även materialiserar eller skapar det den kritiserar (2012:142). Det här handlar om att något 

genom kritiken, genom benämnandet av någon görs det även verkligt. Jag vill dock klargöra 

att jag inte menar att lösningen på förtryck är att ignorera det eller liknande, att rasism, 

misogyni eller transfobi skulle försvinna om vi bara slutade prata om det. Det jag menar är 

snarare att det finns och behövs olika strategier, olika sätt att bemöta och motarbeta förtryck. 

Det jag vill göra här är att fokusera på den levda erfarenheten, att försöka gå in på de specifika 

detaljerna i hur det känns, vad som känns. 

Jag vill även lyfta den eventuella svårigheten med att forska om sitt eget community. En fråga 

som jag i en tidigare studie17 övervägt är risken att skapa en falsk intimitet med deltagarna 

                                                 
16 Det enda jag frågade om var om de var över 18 år. 
17 Se Auran (2017). 
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vilket kan innebära att deltagaren berättar mer än vad den egentligen var villig att göra. Den 

erfarenhet jag har av att intervjua icke-binära personer är att det är en grupp som bemöter 

forskare med misstänksamhet. Således menar jag att det är extra viktigt att forskaren inte 

enbart är tydligt och ärlig med sina intentioner, utan även klargör sin personliga koppling till 

communityt. Att prata om falsk intimitet framstår för mig som problematiskt då det tycks 

bygga på en syn på deltagarna som informanter, eller personer som besitter information jag 

som forskare ska försöka komma åt. Jag utgår snarare från att deltagarna är en typ av 

medforskare, de är en aktiv del av forskningen. Även om deras bidrag i denna studie enbart 

rör intervjun så är menar jag att forskningen måste ske i samtal med communityt. Ulrika Dahl 

(2011) tar upp frågan om att forska på sitt eget community, och hon menar att en nära relation 

till communityt snarare är viktigt. Hon poängterar blad annat att om vi har en intention att 

bryta upp gränser, om vi arbetar för social förändring så behöver vi även en metodologi som 

tjänar samma syfte (Dahl, 2011:20). Hon menar dock att det är en fin balansgång mellan att 

inte låta det personliga tar för mycket plats och inte låta det bli för teoretiskt – för detta 

riskerar i sin tur att förlora den komplexitet som marginaliserade erfarenheter ofta erbjuder 

(Dahl, 2011:19f). Jag vill klargöra att komplexiteten i marginaliserade erfarenheter inte ska 

förstås som ett essentialistiskt ställningstagande om sanning. Det handlar inte om att någons 

erfarenheter består av en ”renare” eller ”sannare” sanning. Det handlar snarare om att 

möjliggöra för att fler röster, fler berättelser blir hörda, där rösterna tillsammans kan göra ett 

anspråk på sanning, det är ett sätt att få en större och bredare förståelse av världen. I ett sådant 

projekt krävs inte enbart erfarenhet utan även förmågan att analysera. Som bell hooks 

(1994:90f) skriver kan inte kunskap om en viss verklighet uppnås enbart genom böcker eller 

genom att på håll observera, utan det krävs något mer. hooks beskriver det som ett sätt ”of 

knowing that is often expressed through the body, what it knows, what has been deeply 

inscribed on it through experience” (1994:91). Men samtidigt är inte erfarenhet allt, det krävs 

även kritiska tänkare som kan anta multipla positioner. I relation till den här studien menar jag 

att det (i alla fall för tillfället) är av yttersta vikt att dela erfarenheten av att förpassas till det 

obegripliga för att ens kunna påbörja en kunskapsproduktion som möjliggör denna omöjliga 

realitet. Jag menar således att det är extra viktigt att ta del av dessa erfarenheter och att möta 

dem på deras villkor, att möta dem med den kroppsliga kunskapen om att det språk vi 

använder inte rymmer deras/vår existens. Samtidigt anser jag, likt hooks, att det är viktigt med 

ett kritiskt och analytiskt tänkande. I relation till detta vill jag även ta upp att det i de allra 

flesta sammanhang råder maktobalanser och makthierarkier. I de intervjuer jag tidigare gjort 
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har några deltagare bland annat lyft att det finns ett krav att passera18 som androgyn för att 

helt accepteras som icke-binär. En sådan androgynitet kräver därtill en viss kroppsmorfologi, 

som i stora drag baseras på en vit, smal och ofta AFAB19 kropp (Auran, 2016 & 2017). Med 

andra ord, kan inte icke-binäritet förstås som något oproblematiskt, utan det krävs en kritisk 

förståelse av vad, hur och varför något kategoriseras som icke-binärt. 

Analysmetod  

Efter varje intervju gjorde jag anteckningar. Tanken bakom anteckningarna var att fokusera på 

go-along-intervjun, men då den alltid följdes av den seminstrukturerade intervjun och då go-

along-intervjun till stor del fungerade som underlag för den semistrukutrerade intervjun så 

blev det snarare anteckningar om intervjuerna i stort. De semistrukturerade intervjuerna 

transkriberades i detalj. Under transkriberingen valde jag att simultant även göra 

anteckningar, och i marginalen markerade jag viktiga passager och gjorde kopplingar till den 

tillhörande go-along-intervjun. Utifrån studiens frågeställning formulerade jag tre 

övergripande teman: kropp, känslor, och längtan(/glädje). Anledningen till att jag valde att 

inkludera glädje i längtan var att jag ville ha en bredare, eller öppnare, tolkning av vad längtan 

innebär. Dock innebär detta inte att längtan nödvändigtvis behövde uttryckas i termer av 

glädje eller vice versa. Genom dessa tre övergripande teman läste och färgkodade jag de 

transkriberande intervjuerna. Jag valde att också markera de delar där deltagarna uttryckte 

känslor, exempelvis när de berättade med engagemang eller skrattade. Sedan analyserade jag 

varje intervju för sig. Under den här processen fokuserade jag först och främst på delarna där 

det ”tjocknade”, där alla tre teman kom upp. I alla intervjuer återkom berättelser om smärta, 

obehag och skavningar, men då det inte är vad jag vill fokusera på valde jag att istället 

använda skavet som en form av bortvändning, som ett tecken på kroppens motstånd och ett 

sätt att identifiera en kännbar gränsdragning.  

I analysprocessen inspirerades jag av Hillevi Lenz Taguchi artikel “A Diffractive and 

Deleuzian Approach to Analyzing Interview Data” (2012). Lenz Taguchi använder sig av 

något som hon beskriver som ett ”embodied engagement with the materiality of research data: 

a becoming-with the data as researcher” (2012:265). Det handlar med andra ord om ett sätt att 

bli till med materialet, att sätt att kroppsligen förstå och läsa materialet. Lenz Taguchi 

använder sig flera olika teorier, som Donna Haraway och även Karen Barads teorier kring 

diffraktiv analys; Stacy Alaimos teorier om det transcorporeala; och Gilles Deleuze och Felix 

                                                 
18 ”Passera” syftar på att andra personer uppfattar en som det kön man identifierar sig som. 
19 AFAB är en förkortning för ”assigned female at birth”, alltså en person som tilldelats könet kvinna vid födsel. 
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Guattaris process av att bli minor eller minoritarian. Diffraktion kan beskrivas med hjälp av 

vågor, genom den gemensamma effekten av överlappande vågor, där vågorna kombineras och 

förändras i intra-aktion med varandra. Förändringen som sker är ett uttryck för diffraktion. 

Lenz Taguchi skriver att det kan förstås som en metodologi som ämnar att undersöka hur 

skillnad blir till (2012:270f). Men diffraktiv analys kräver att forskaren har förmågan att se 

mer, en förmåga att föreställa sig andra möjliga verkligheter, att göra saker begripliga på nya 

sätt (Lenz Taguchi, 2012:267). Att bli-minoritarian handlar om att röra sig bortom (tillsynes) 

stabila dikotomier, att röra sig bort från normer, att istället tänka genom att sicksacka sig 

genom nätverk av minoritarian skillnader (Lenz Taguchi, 2012:267). Men det är ett tänkande 

som kräver användandet av vår kropp, av alla våra kroppsliga förmågor och vår fantasi, det är 

således ett transcorporealt åtagande (Lenz Taguchi, 2012:272). Det hon gör är att läsa 

materialet i eller genom sin kropp, att gå in i materialet att se, eller känna, vad som faktiskt 

händer.  

Det jag själv gjorde var att försöka låta mig röras med i deltagarnas berättelser, men inte 

genom att spegla mig själv utan snarare att försöka känna gränserna och öppningarna, att 

känna skavet och glädjen i deltagarnas berättelser. Att känna skiftningarna i berättelsen och 

skiftningarna mellan de olika delarna av intervjun. Jag försökte således bli-minoritarian, att 

bli-med-deltagaren. Att i de olika scenarion, händelser, känslor och upplevelser deltagaren 

berättade om att följa med i berättelsen, att följa med deltagaren och att läsa dessa tillsynes 

skilda händelser som en rörelse. Att läsa dem diffraktivt som en rörelse istället för en 

händelse. Det här innebär att jag försökte undvika att hamna i kausala orsak-verkan samband, 

och istället se andra möjliga verkligheter. Se bortom det direkt givna, att söka efter något mer 

precist, ett mer detaljerat svar. I den här processen rörde jag mig diskontinuerligt mellan de 

olika delarna i transkriberingen och läste dem tillsammans. Detta som ett sätt att försöka läsa 

fram och undersöka skillnader och likheter, att undersöka hur skillnaderna blir till. Jag 

försökte även undvika förklaringar, att snarare fortsätta söka och tillåta att inte ge orsaker, inte 

ge tydliga förklaringar. Det handlade således om att försöka att inte stoppa upp, utan att just 

förstå deltagarna och deras berättelse som en rörelse, vilket på ett sätt handlar om att försöka 

se ett större perspektiv, men samtidigt försöka se mer detaljerat.   
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Analys: att söka det sökande 

Texten som följer är uppdelad i sju delar: Den första delen, Introduktion, redogör för hur 

deltagarna presenteras i analysen, några av de ämnen som återkom i de olika 

intervjuerna, samt belyser och förtydligar två eventuellt problematiska läsningar av 

analysen. De följande sex delarna är uppdelade på de sex intervjudeltagarna, där varje 

deltagare har fått var sin del. Dessa består av presentation och analys av materialet. De 

olika analyserna är uppbyggda på lite olika sätt, men generellt för alla är att de bygger 

upp mot en eller flera avslutande poänger.  

Introduktion  

Alla deltagare har fått nya ”namn”. Jag valde att i följd med att jag transkriberande 

intervjuerna ge deltagarna en bokstav i alfabetisk ordning. Jag valde dock inte att följa samma 

ordning i presentationen av analysen. Istället presenteras analysen på ett mer läsvänligt sätt 

och ett sätt där jag kunde bygga upp en kunskapsbas. Jag har valt att börja med de analyser 

vars huvudteman eller fokus återkommer i någon eller några av de andra analyserna. Detta för 

att inte behöva upprepa samma analys, men även som ett sätt att knyta samman analyserna. 

Även om vissa teman återkom i alla eller nästan alla intervjuer, valde jag att inte ta upp dem i 

alla delar. Anledningen var att jag försökte lyfta det som tycktes mest centralt och relevant i 

varje intervju, således valde jag även att utesluta vissa delar. Inför läsningen av analyserna 

rekommenderar jag även att läsa föregående avsnitt: Analysmetod. Detta då det kan underlätta 

förståelsen av hur analyserna är gjorda och således även underlätta förståelsen av analyserna. 

Något alla deltagarna tog upp var att kompromissa, att på något sätt anpassa sig. Det kunde 

handla om att gå med på att bli illa behandlad för att undvika dålig stämning. Det kunde även 

handla om att inte vilja göra andra obekväma och osäkra, att istället försöka underlätta andras 

förståelse av dem. Det kunde även handla om ett försök att skydda sig själv, att inte 

uppmärksamma sig själv på sitt uteslutande eller undvika att starta en diskussion om sig själv. 

Att göra andras människor konfunderade eller förvirrade var också något som de flesta tog 

upp, och inte enbart som något negativt, utan ibland, i vissa situationer beskrevs det även som 

något kul och spännande. Jag tolkade det som en typ av motstånd, men att det är även ett 

motstånd som på sätt och vis skapas av det normativa.  Genom att den normativa förståelsen 

inte kan bemöta icke-binära personers faktiska existens, lämnar den således somliga 

normativa personer förvirrade och osäkra. 

Innan analysen vill jag lyfta några punkter som potentiellt kan förstås som problematiska. Jag 

vill förtydliga att den här studien och de berättelser som framkommer inte ska förstås som en 
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redogörelse för den ”icke-binära upplevelsen”. Berättelserna är inte något separerat från ”cis-

upplevelsen”, men det betyder inte att dessa berättelser är likadana. Precis som de olika 

deltagarnas berättelser skiljer sig från varandra, så är de inte avskilda från varandra. Den här 

studien handlar heller inte om att kartera vilka svårigheter icke-binära personer möter eller 

vad icke-binära personer drömmer om. Till exempel hänger träning och upplevelsen av 

träning inte nödvändigtvis ihop med upplevelsen av kön, men dessa kroppsupplevelser är inte 

heller frånkopplade från upplevelser av kön. Den här studien är således heller inte ett försök 

att visa på hur och var upplevelser av icke-normativt kön ges uttryck eller liknande, snarare är 

den ett försök att förstå vad och hur saker kan bli relevant i upplevelsen av kön. Det tredje jag 

vill ta upp är att deltagarna förenas av att de på sätt och vis söker en ”rak” kropp, vilket inte är 

en önskan alla icke-binära personer har. Dock förekommer alltså mycket fokus på ”raka” (läs: 

inte kurviga) och muskulösa kroppar, med andra ord kroppar som förknippas med män, vilket 

betraktas som något önskvärt – och även som något binärt könsneutralt. Anledningen till att 

jag tar upp detta är att jag inte vill reproducera idéer om hur en icke-binär kropp bör eller kan 

se ut för att förstås som icke-binär. Jag vill även lyfta frågan eftersom det är problematiskt att 

låta ett ideal om en rak och slank kropp gå förbi utan någon kommentar. Detta då det både 

reproducerar smalhetsnormer, fettfobiska tendenser och även en förståelse av kroppsdelar 

associerade med kvinnor som negativa och även ”mer könade” eller mindre könsneutrala. 

Deltagare F: Möten, gränser och öppningar  

F: […] det är väl mer mötet som känns då. Men inte att det är något i mig som … Aa … 

Det är väl som om man tar på en vägg, det är då … det är då känslan kommer, på något 

sätt. Jag känner inte … jag känner inte min hand förrän … Förrän jag lägger den mot 

bordet … 

I: Vad känns … Vad är det du känner? … när någon … typ …  

F: Aa men det är väl alla dom här […] Allt som finns kring det här binära, alla de här 

normerna så här […] Som finns kring det binära. Att se ut på ett visst sätt, att vara på ett 

visst sätt, att göra saker, få göra vissa saker. Och dom känns, dom känns som kanske inte 

supertydligt i min kropp eller i mig förrän jag så här träffar dom … Då ba …  

I: men vad är det du känner då?  

F: [skratt] Aa … vad är det jag känner … Aa men jag vet inte kanske typ så här något slags 

… […] Motstånd med huvudet mot en vägg, så här. Att det tar stopp hela tiden, att inget 

glider på. 

F beskriver att hen inte upplever kön, eller snarare att hen inte upplever sig själv i termer av 

kön. Hen säger att det är i mötet med andra som kön blir viktigt och märkbart. När hen är 

ensam eller när hen är i en miljö där det inte finns lika tydliga regler eller förväntningar på 

vad hen är och kan/bör göra är inte upplevelsen av kön närvarande. Förväntningarna kring 
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kön uppträder som en yta för F, som en gräns som hindrar hen från vissa rörelser, från vissa 

rörelsemönster och från vissa riktningar. Hen säger: ”att det tar stopp hela tiden, att inget 

glider på”. Mötet med människor och deras förväntningar om binärt kön innebär ett motstånd, 

en friktion i hens rörelse. Kroppen rör sig, hen är på väg någonstans, hen vill något men 

stoppas. Hen måste ta omvägar, måste förhandla för att kunna fortsätta. Hens rörelse med 

världen är ryckig. Gränserna skaver, de tränger inpå, de närmar sig kroppen och de förändrar 

kroppens riktning. F berättar att hen ibland, i vissa sammanhang, väljer att inte göra motstånd, 

att gå med på begränsningarna, att välja att försöka passera. 

Och att liksom att det enkla att välja är liksom att försöka passera som … Som. Eller att 

försöka passera som att cis. Då blir det mycket enklare än åå … (F) 

F säger att motstånd – som att prata om existensen av något annat än binärt kön – inte skulle 

leda någonstans, det skulle bara blir jobbigare och att det är för privat. Det skulle innebära att 

diskutera sin egen existens, att tillåta andra människor att lösa upp hen som en existerande 

enhet – även om enheten är en otydlig, dynamisk intra-aktion. Det är att tillåta andra att göra 

gränsdragningar som försätter hen i det omöjliga. Det här handlar således om att F försöker 

förbli något begripligt, att inte bli, som Butler (2008:48) uttrycker det fundamentalt 

obegriplig. Obegripligheten handlar om att F inte kan, som Edenheim (2005) tar upp, inordnas 

i heterosexualiteten. Genom det icke-binära förblir hen således obegriplig, hen förblir 

oplacerbar, utanför den heterosexuella ordningen. F säger att det är bättre att inte ta den risken 

och istället låta andra gränser, andra riktningar och andra saker bli och förbli viktiga. 

Gränserna hindrar inte bara hens rörelse utan även hens riktning. Vissa vägar, vissa föremål 

som kläder och attribut måste överges. F säger att hen kan anpassa sig, hen har andra 

utrymmen som är öppnare och då går det. Det är i likhet med Barads blixt ett sökande, hen 

testar olika vägar, vissa går trögt, andra glider på, ibland tar det stopp, hen väljer andra vägar 

eller hittar öppningar, hen anpassar sig eller flyttar fokus, flyttar eller transformerar vad som 

blir viktigt, låter andra gränser bli viktiga. Anpassningen är inte smärtsam för F vilket innebär 

att det är lättare att anpassa sig. Hen behöver utrymme, men hen behöver det inte hela tiden. 

Hen känner till, hen vet var luckorna, var öppningarna i gränserna finns, hen vet att hen inte är 

inlåst. Behovet av rörlighet är inte akut, det är inte ständigt påtagligt, det handlar mer om 

möjligheten till rörelse och den möjligheten finns i vissa sammanhang. I det här avseendet 

skiljer sig F från de övriga deltagarna. Fs egna kropp drar inte åt olika riktningar som för de 

övriga deltagarna, för vilka den köttsliga kroppen eller kroppens morfologi utgör en påtagligt 

kännbar och problematisk gräns. En gräns som till viss del alltid är närvarande då den också 
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alltid är en del av kroppen. För F uppstår den köttsliga kroppens gräns i mötet med andra 

människors föreställningar om kön. Det är en gräns som snarare blir en av flera parametrar i 

intra-aktionen som skapar kroppens rörelsemöjlighet. Där kläder, normer kring binärt kön och 

kroppens längtan utgör andra parametrar. Med andra ord, handlar det för F om hur kroppens 

rörelsemönster eller utsträckning i världen görs till något otänkbart i mötet med andra 

människor.  

Det F vill är att kunna röra sig fritt, hen vill inte begränsas av normativa idéer om könsroller. 

Hen vill också kunna möta världen och kunna påverkas av världen, att inte behöva strategiskt 

välja sina vägar. Att inte behöva överväga saker som klädval och vilka implikationer de 

kommer få på vad hen kan göra, hur hen kommer att bemötas etc. Det är en längtan efter att 

ha världen som en tillgång, som en möjlighet inte som en begränsning. F beskriver en trötthet, 

att hen vill vila, hen vill slippa undervisa andra. Hen vill vistas i rum, i sammanhang där hen 

kan få lära sig något, där hen kan få lyssna. F säger att även om anpassningen på exempelvis 

jobbet inte ”drabbar” hen så kan hen drömma om att jobba på en annan plats, som RFSL20. 

Att det skulle vara skönt att få vara i en miljö där hen slipper vara den som skapar dålig 

stämning, att slippa kräva att de andra ska lyssna och förstå: ”Att inte avkräva (något) av 

någon. Men bara få lyssna” (F). Det kan liknas vid Sara Ahmeds feminist killjoy, att F när hen 

påvisar problem – att och hur allt inte är bra – dödar glädjen (2010:581f). Hen längtar efter att 

få vara i en miljö där hen är trygg, där hen kan slappna av och bli den som får lära sig något.  

Att slappna av är ett tema vi även kom in på när vi, under go-along-intervjun, gick en 

hundpromenad. F berättar att under hundpromenaderna brukar de oftast gå till samma område 

och F låter hunden springa lös. Området F brukar välja att gå till är det möjligt att ströva lite 

mer fritt, det är inte så mycket människor där och det är inte i direkt anslutning till staden, 

med dess vägar, trafik och människor.  

Det blir lite mer planlöst och att jag inte kan bestämma. Eftersom (hunden) är lös, att det är 

så här. Aa men att det är hon som får bestämma och typ jag bara följer efter och det är 

ganska skönt. (F) 

F har med andra ord, hittat en plats eller ett utrymme där friktionen, där gränsdragningarna är 

så få som möjligt, en plats med lite människor. Det är en plats där hen kan slappna av. Väl på 

plats låter hen hunden vara lös och låter den välja var de går. F släpper taget mer, hen låter 

hunden leda, huden får söka sig fram genom landskapet. F behöver inte ta beslut, behöver inte 

                                                 
20 RFSL är riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter.   
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hela tiden vara aktivt medveten som sin omgivning och hen behöver inte vara på sin vakt. 

Hens kropp kan glida fram i hundens nyfikna fotspår. Hunden blir, likt Barads blixt, en 

ledarblixt som förflyttar kroppen fram i tid och rum innan den kommit dit. Hunden är 

frånskild från F och samtidigt hänger de samman. F behöver inte följa hunden och till viss del 

gör hen heller inte det, hunden söker sig fram, den luktar sig tillsynes sporadiskt fram och den 

springer tillbaka. F följer efter, riktar in sig efter hunden och ibland avviker hen, väljer en 

annan väg, kallar tillbaka hunden varpå hunden skiftar riktning och börjar om i sitt sökande. 

Om hunden söker en väg eller en annan har mindre betydelse, utan det som blir betydelsefullt 

för F är att saker, att vägen, att riktningen de rör sig i löses upp som viktiga. Med andra ord, 

de kännbara gränserna och nödvändigheten att manövrera förbi dem, att inte krocka med dem, 

men heller inte styras av dem, blir inte lika kritiskt här. Något annat träder fram som viktigt. 

Kroppen kan här tillsammans med hunden sträcka ut sig utan intention, den kan sträcka ut sig 

och låta sig skapas utan avvägningar och riskbedömningar.  

F berättar att hen bara promenerar på det här sättet med hunden, om hen går själv så är det 

målinriktat, hen går dit hen ska. På dessa promenader utan hund använder hen hörlurar för att 

komma bort från andra människor, men även för att skapa sig ett eget utrymme. Hen säger att 

genom poddar kan hen välja sitt umgänge. F sträcker inte ut sig på samma sätt, utan begränsar 

snarare mötet med världen, stärker gränsen mot andra människor. Likväl genom 

avgränsningen hittar hen en annan utsträckning, en utsträckning som möjliggör att förflytta 

kroppen längre ut eller längre bort. En utsträckning som möjliggör att en annan gräns blir 

tydligare och viktigare, att den köttsliga kroppens gräns blir mindre märkbar, att friktionen 

blir mindre uppenbar. Poddarna kan liknas vid Straubes (2014) exit scapes, som luckor eller 

möjligheter till något annat. Att cykla är å andra sidan något F tar upp som ett sätt att röra sig, 

att transportera sig på som hen faktiskt uppskattar. 

Också cykla olika vägar och så. De är … det är trevligt. Och röra sig men det är väl också 

att det går fortare, så slipper man. Det blir också så här för sig själv också, cykla det är en 

egen liten bubbla. (F) 

På cykeln, till skillnad från under hundpromenaden, kan hen nå längre ut i världen, cykeln ger 

möjlighet att förflytta sig snabbare, att nå platser hen annars inte lika enkelt nått. 

Hastighetsökningen, jämfört med att gå, skapar även ett annat utrymme, hastigheten tycks 

transformera världen. Här handlar det inte om att skapa sina egna gränser, som med 

hörlurarna, det är inte ett försök att undvika att stöta in i gränserna eller ett sätt att inte låta 

gränserna bli märkbara. Här handlar det inte om att skapa ett skydd mot något, utan det som 
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blir till är en öppning till en annan möjlig värld. Det är en förändring av hur världen och 

kroppen intra-agerar. För i kroppen transformeras världens tid, världen saktar in, den blir trög 

och detaljerna blir mindre tydliga. Världen och kroppen transformeras tillsammans med 

hastigheten, andra möjligheter och gränser träder fram och slätar ut friktionerna. Det hela 

öppnar upp en värld där F och cykeln kan röra sig relativt obehindrat, de kan förflytta sig på 

en annan nivå eller i detta fall i en annan hastighet än begränsningarna. Genom hastigheten 

kan kroppen bli till i världen på ett annat sätt, kroppen får en möjlighet att längta ut, att testa 

vägar som tidigare inte var nåbara.  

F berättar också om ett annat tillfälle när världen och kroppen blev möjliga på ett annat sätt, 

där en innan omöjlig värld materialiserades. F berättar om en kväll när hen var på en bar, på 

ett trans-relaterat evenemang, ett evenemang som drog till sig mycket transpersoner. F säger 

att det kändes som att det nästan enbart var transpersoner där. På den specifika platsen och 

tiden blev något annat möjligt, F beskriver sin förvåning över att det helt plötsligt gick så lätt, 

att hen kunde vara på en allmän plats, med många människor hen inte kände sen tidigare och 

bara vara. Att friktionen uteblev. 

Men de här är ju bara så här hemma och allt är så skönt och allting är bara. Jag kan bara gå 

in där, och här är jag, i de här rummet. Och bara glida runt. Det är liksom inte friktion på 

samma sätt, men typ gå in i det här rummet, även om jag inte tänker på det medvetet så är 

känslan att det kommer, någon gång, kommer någon säga någonting och så. Friktion. (F) 

F liknar det med hemmet, men ett hem på en allmän plats, det är inte att komma hem eller 

hemkomst som Bhanij (2012) skriver om. Detta är ett hem F inte hade förväntat sig, F 

beskriver känslan av hem, beskriver hur friktionen försvinner som överraskande, inte som 

något planerat. Hen beskriver det också som en uppenbarelse att ”så här kan det faktiskt 

vara”, att världen kan vara beskaffad på detta sätt. F säger att hen tror att det är så det måste 

vara för cis-personer, att det bara glider på. På den här baren, med de här människorna 

materialiseras en annan värld och en annan kropp. En kropp som kan sträcka ut sig, som kan 

transformeras genom världen. Det är en värld där hen inte behöver vakta sina gränser, vakta 

kroppens potentiella möjligheter, potentiella framtider, utan här har hen möjlighet att på ett 

friare sätt längta och söka, att testa olika vägar och även att bli till genom andra.  

 

 



   

 

31 

 

Deltagare A: Den otänkbara kroppen materialiseras  

Jag såg mig själv på det sättet jag hade längtat efter att jag skulle se ut. Men inte trott att 

jag någonsin skulle uppleva emm … så det var ju enormt stort. (A) 

A beskriver första gången hen testade en binder21 som något magisk, det omöjliga blev 

plötsligt möjligt. Det A beskriver kan förstås som en intra-aktion, där bindern och den 

köttsliga kroppen möjliggör det omöjliga. Tillsammans med bindern materialiseras en ny 

kropp, eller snarare en inte-ännu-möjlig-kropp som likväl är en kropp som är där, som en 

verklig version av den inte riktigt artikulerade fantasin. A, eller kroppen, har längtat efter 

något som innan denna stund, innan detta möte, enbart fanns som en längtans viskning om en 

annan otänkbar materialitet:  

[S]om inte riktigt går att beskriva, där det på något sätt blev, fasiken det är lite möjligt att 

jag kan få… ha den kroppen jag känner att jag borde ha, att jag åtminstone utåt sett kan se 

ut att ha den kroppen jag känner att jag har. (A) 

A beskriver att kroppen framträder på ett sätt som tidigare enbart var en vag önskan. Bindern 

gör således det omöjliga möjligt, den transformerar kroppens morfologi, bindern ger den 

köttsliga gränsen en ny gräns. En vag och otydlig kroppslig längtan har fått en materiell 

verklighet, den har förflyttats in i möjligheten. Denna plötsliga verklighet framträder som 

eufori, likt Barads beskrivning av blixtens elektriska utlopp slår den till och skapas med denna 

kroppens transformation. A beskriver flera liknande situationer där det hen inte riktigt kunde 

artikulera överrumplat hen som en plötslig materiell verklighet.  

Och det kändes så där… de, de… Det blev så där ’aha. Aha! Aha!! Åh nej nej nej nu räcker 

det, nu blir det överslag’ [skratt] jag kunde inte hantera alla de här bekräftelserna i allt som 

jag har, som jag inte vågat kunna eller uttrycka för att det varit konstigt. (A) 

Vid användandet av bindern framträder även en annan gräns, en annan form av 

obekvämlighet, nämligen musklernas och hudens behov av blod, av syre, lungornas behov av 

revben som är rörliga och följsamma. Bindern trycker ihop bröstkorgen så att det blir svårt att 

andas. A berättar hur hen beställde mindre och mindre storlekar för det spelade ingen roll hur 

det kändes så länge denna nya materialitet kunde återskapas och återskapas bättre.  

Och så beställde jag den (en ännu mindre storlek) och så blev det [lång inandning] jag kan 

inte andas men fan vad snyggt det ser ut! [skrattar] (A) 

                                                 
21 En binder ett kompressions-plagg som liknar en sporttopp eller ett linne. Dess funktion är att platta till 

överkroppen. 



   

 

32 

 

Endorfinerna får stå tillbaka, lyckoruset måste ge med sig och kompromisser måste göras. En 

balans mellan att kunna andas och behovet denna nya morfologi görs. Beskrivningen Sagan (i 

Hird, 2004:859) gör av kroppen som inte enbart corporeal men corporate blir tydlig, att våra 

kroppar inte är en enhet utan en massa av inter- eller intra-agerande jag. Kompressionen av 

bröstkorgen, revbenens begränsade rörlighet kvarstår till viss del, det blir en del av denna nya 

morfologi. Endorfinerna ger också med sig, vardagen träder in, men nödvändigheten av syre 

kvarstår. Även den potentiella framtiden kvarstår, kroppen vägrar nu återgå till den tidigare 

materialiteten, den tidigare tillsynes orubbliga morfologin är inte ett alternativ längre, kroppen 

har etablerat sin nya(/gamla/framtida) form.  

A berättar att hen alltid har binder när hen inte är hemma, men om hen är med vänner och 

känner sig bekväm kan hen vara utan. Om hen ska till sitt jobb och allting inte känns riktigt 

bra väljer hen istället att bygga upp en yta eller tydligare gräns mellan den köttsliga kroppen 

och omvärlden. A säger: ”Då tar jag skjorta och kostym… för då sätter jag på mig liksom 

munderingen, rustningen”. Med kläderna, med skjortan och kostymen förändras intra-

aktionerna. Genom kläderna skapas en hård yta, ett skydd, ett lager mellan kroppen och 

världen. Kläderna stärker kroppen och bindern transformerar kroppens morfologi. Bindern är 

nödvändig i skapandet av denna ”rustning”, men den gör kroppen känslig, kroppen har blivit 

avhängig av bindern, samtidigt som bindern begränsar kroppen, begränsar andningen. 

Bindern, kompressionen, det konstanta trycket över bröstkorgen blir en del av kroppen. 

Genom koppens nya morfologi framträder en kroppsyta eller kroppsgräns som både skapar 

kroppen, kroppens morfologi, men som även begränsar den. Det är en kropp som behöver 

skyddas, en kropp som kräver och är en ”rustning”. I detta framträder en annan (eller samma) 

längtan, en längtan som växer fram ur denna kroppsyta eller barriär.  

Jag körde binder i två och ett halvt år och tänkte att det kanske funkar, det här kanske 

räcker för det ger mig en ytlig siluett som stämmer överens med det jag vill ha, men det är 

fortfarande någonting som jag döljer, som jag måste hålla undan och det känns inte bra. (A) 

A beskriver siluetten, den nya morfologins gräns, som något som döljer. Även om det inte 

finns något bättre alternativ just nu så vill hen ut, hen vill slippa att gömma sig, slippa 

”rustningen”. Kroppens morfologi har förändrats, men den förblir också på samma gång den 

samma. Transformationen, i alla fall vissa delar av den, är inte beständigt utan den är 

temporär, på kvällen transformeras kroppen igen, återgår till den tidigare morfologin. Mer än 

så, det bindern gör är att gömma undan och skapa en yta, men den skapar inte en kropp, den 

bidrar inte med djup. Samtidigt som bindern möjliggör en annan kropp, en kropp som tilldelas 
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andra möjligheter i mötet med världen så komprimerar bindern kroppen. Bindern minskar 

kroppens plats i världen. Den nya morfologin skapas genom att ta av sig själv, genom att 

lämna plats, genom att förflytta och förskjuta sig in mot sig själv. Gränsen som uppstår är 

påtaglig, den skapar och möjliggör samtidigt som den håller tillbaka, begränsar och även 

smärtar. Kroppens nya morfologi skapas, den centreras och reduceras ned till den här 

komprimerade köttsliga gränsen. A längtar ut, kroppen vill ha mer.  

A beskriver gymsituationen och transformationen av gräns till kropp. En transformation som 

förflyttar vilka gränser som framstår och blir viktiga i skapandet av kroppen.  

Nej men på gymmet är de ju kropp. Det är det … Emm och det är ju därför jag trivs där, för 

på gymmet under uppvärmningen så är det mer ytan, och då är det liksom skumpande bröst 

och det är något daller på höften när dom rör sig, som bara är så där öööh.’Nu ska 

jag springa, nu ska jag förbränna nu motverka det där, jag motverkar det jag gör det 

mindre’, så. Men sen när jag väl går över och styrketränar och jag får jobba med musklerna 

och musklerna börjar kännas, då är de ju dom som existerar, då finns liksom inte den där 

övriga påhängda på kroppen emm … utan det är musklerna i sig, och dom tycker jag ju om, 

dom trivs jag med. (A) 

Ytan av hud och fett blir tydlig och påtaglig i kroppens rörelse, i varje steg som tas gör 

brösten sig påminda genom sin tyngd. Gravitationen får dessa kroppsdelar att fortsätta ned när 

musklerna, när en annan del av kroppen ändrar riktning och är på väg upp igen. Dessa delar 

blir här något påhängt, något bokstavligt eftersläpande. Men varje steg för även med sig en 

fantasi om en potentiell framtid. Varje steg kommer med ett löfte om denna andra materialitet. 

Med styrketräning materialiseras en annan gräns. Styrketräningen blir ett sätt att komma in till 

köttet, till musklernas och muskelfibrernas gränser. Genom träningen uppstår en musklernas 

gräns, det är en kropp som tar form i musklernas aktivering, i deras uttröttning. Musklernas 

annars otydliga/osynlig morfologi får plats och genom det blir en annan kropp distinkt 

kännbar. Den uppstår inte genom binderns kvävning, genom binderns förmåga att radikalt 

förändra kroppens siluett utan det är en gräns som tränger djupare, den är inte ett skal utan 

den består av hela muskelgrupper, en gräns bestående av massa snarare än en gräns med 

tydlig början och slut. Denna kropp blir till i dess intra-aktion med exempelvis vikterna, 

gymmet, kroppens hormonsystem och immunförsvar. Innan materialiseringen av den nya 

kroppsmorfologin hade inte A samma upplevelse av kroppen, av musklerna när hen tränade. 

Den har således även blivit möjlig genom den visuella transformationen av den köttsliga 

kroppen genom bindern, genom materialiseringen av längtan. Med andra ord, genom att den 

omöjliga kroppen redan har blivit en potentiell möjlighet, genom att den i vissa avseenden 
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redan existerar. Skillnaden från bindern är att genom träningen transformeras den visuellt 

verkliga morfologin till en kroppslig realitet.  

Deltagare B: Lekfull rörelse  

Vi är på mataffären B pratar glatt och hälsar på folk. B säger att hen gillar att handla. Gillar att 

vara ute bland folk. Jag blir nyfiken på detta då det enligt min erfarenhet inte så ofta är fallet. 

Hen säger att ute på stan, om det blir jobbigt, kan hen bara gå iväg. 

Rörelsefrihet återkommer under intervjun och återkommer i relation till flera olika teman. 

Under vår promenad verkar allt härligt, jag är mer van med beskrivningar av smärta och vet 

inte hur jag ska kunna utröna något ur bara glädje, jag frågar hen när det inte är härligt. Jag 

riktar avsiktligt om vårt samtal bort från det glada till det smärtsamma, trots att min avsikt är 

att fokusera på glädje. Men jag är å andra sidan även ute efter skillnad, hur saker förändras 

och skiljer sig åt, och jag är ute efter vilka skillnader som blir viktiga. B svarar med att ta upp 

skolan, att vara i ett sammanhang hen inte har valt och inte bara kan lämna. Det handlar alltså 

om en plats där hen fysiskt behöver vara närvarande och där hen måste inordna sig i en 

specifik social kontext. Hen sitter fast. B tar upp känslan av att inte passa in, att känna sig 

eller reduceras till någon eller något konstig. Hen kan inte som F passera som begriplig, hen 

blir i dessa sammanhang fast och reducerad till som något som är fel, något obegripligt.  

Bs berättelser liknar på många sätt det F berättar om en vardag som hakar upp sig, en ständig 

friktion där gräns efter gräns dyker upp och måste bemötas och hanteras. När vi är ute och går 

sitter hen däremot inte fast, hen behöver inte bemöta eller hantera, hen kan bara gå därifrån, 

det handlar om snabba möten, möten som B kan genom sin kropps rörelse välja att undvika. I 

andra situationer finns inte samma möjlighet till rörelse varpå B måste hantera friktionen. Om 

hen vill ha sin utbildning är hen fast i utanförskapet. Men dessa situationer har B minimerat 

genom att välja sitt umgänge. Vi kommer in på trygga sammanhang, hen tar upp mer queera 

sammanhang. Sammanhang där hen inte blir ifrågasatt, där hen inte ses som konstig, där det 

inte kommer klargörande eller förvånade/nyfikna följdfrågor eller reaktioner på hur hen lever 

sitt liv, vem hen lever med, hur hen bor etc. Men även inom vissa queera sammanhangen 

uppstår det svårigheter. B beskriver att det kan finnas oskrivna regler, att det kan finnas 

gränser en inte får passera för att få vara med. Gränser som gör att hen inte kan slappna av. 

När man hamnar i sammanhang där man inte helt kan slappna av, att det är en… ja men, 

det är en sån lite hård, hård. Ja, jag vet inte, jargong eller attityder å… eller man märker 

liksom att… att det är lite klubben. (B) 
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B säger även att hen vill därifrån, kroppen vill fly, hen vill någon annanstans.  

[D]et är lite den stämningen liksom, så känner jag det i min kropp, så här. Man kan inte 

prata öppet så här. Nån säger nåt som nån tolkar på ett sätt om den inte säger och så. Å du 

vet det är an massa saker i luften […] och då får jag en sån känsla av att jag vill därifrån. 

(B) 

Både i normativa sammanhang och otrygga queera sammanhang handlar det inte om distinkta 

gränser, utan gränsen förblir otydligt. Vad som räknas som ett övertramp, vad som inte är 

acceptabelt är otydligt, och det även när ”straffet” för övertrampet utdelas. Övertrampet 

behöver inte uppmärksammas och straffet kan handla om att inte få vara med eller att bli lite 

mindre en del av ”klubben”. Dessa gränser bör förstås som överhängande hot och ständiga 

begränsningar. De är inte väldefinierade utan otydliga och sporadiska. Trots att de är otydligt 

definierade så skapar de åtskillnad, ett särskiljande mellan det som är innanför och det som är 

utanför. Barad tar – med hjälp av Trinh Minh-ha – upp att det finns likhet i skillnad. 

Difference as understood in many feminist and non-Western contexts […] is not opposed 

to sameness, nor synonymous with separateness. […] There are differences as well as 

similarities within the concept of difference. (Trinh Minh-ha i Barad, 2014:169).   

Det handlar således om ett förkastande av det som är utanför, det som passerar gränsen. Med 

detta sagt är det inte alla olikheter som innebär ett uteslutande, utan det är mer som en tunnel 

där vi inte ser väggarna, som en linje att följa som inte tillåter snedsteg. Det handlar således 

om ett begränsade av rörligheten, men kanske än mer viktigt för B är att det begränsar hur hen 

kan röra sig. Det handlar om sammanhang vars gränser är vaktade, sammanhang som inte 

utgår från andras välvilja, det är sammanhang som inte är förlåtande. 

Genom att inte fokusera på gränserna utan på längtan och sökande blir något annat tydligt. B 

berättar om vad hen blir i mötet med ”typiska tjejiga tjejer” (läs: hetero-cis-tjejer). B trevar 

fram sitt svar, det här är inget hen är stolt över, men det är likväl något som hen vill säga, det 

är något som är viktigt, det är spännande och något hen gillar. 

Men när det är såna typiska tjejiga tjejer som ser sin värld så här … väldigt binärt … mm 

… så … ee aa så blir det … och jag är då med dom. Då kan jag liksom tycka det är lite … 

aa … vad ska jag säga … nice att jag är … att jag är annorlunda. (B) 

B berättar att det som framträder i mötet med ”hetero-tjejerna” är en ”tydlig gräns”. Gränsen 

som produceras handlar om är den binära könsuppdelningen, gränsen mellan det maskulina 

och det feminina. I detta möte blir gränsen något positivt, den blir något som skapar och 

transformerar B, hen säger att: ”jag går över till min maskulina sida”. Hen utrycker bland 
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annat att det handlar om att få en position som ”snubben”, som hen inte är van vid, men också 

om ”att göra folk lite förvirrade, de är kul.” (B). Det centrala är dock inte vad hen blir, för 

även bland ”hetero-snubbar” blir hen en snubbe, men detta väcker inte samma nyfikenhet 

eller glädje. Intra-aktionen med hetero-tjejerna skapar något annat, något viktigare. Det skiljer 

sig även från hens vanliga – queera – umgängeskrets där binära uppdelningar inte är lika 

dominerande. I dessa queera sammanhang slipper hen konstiga frågor, hen slipper att bli 

ifrågasätt och slipper en del av de rådande normer kring binärt kön. Men det som framträder i 

intra-aktionen med hetero-tjejerna är något annat. Mötet med dessa tjejer tillåter hen att bli 

något annat. Genom intra-aktionen mellan hetero-tjejerna, normer för binärt kön, 

heterosexualitet och Bs maskulinitet möjliggörs en annan kropp och en annan rörlighet. Det 

som träder fram är en lek som en möjlighet till transformation. Det är möjligheten att flörta 

med normativa förståelseramar, förståelseramar som oftast positionerar hen i det konstiga, i 

det obegripliga. Det är således en rörlighet som möjliggör för hen att själv använda normerna 

till sin fördel, samtidigt som de inte låser fast henom – då hen på samma gång betraktas som 

subversiv. Med andra ord, genom de – i vanliga fall förtryckande – samhälleliga normerna 

kring heterosexualitet och binärt kön får hen en position där hen genom sin maskulinitet 

anspelar på den könsbinära heterosexualiteten. B likt blixten diskontinuerligt sökande, hittar 

nya vägar eller nya öppningar i relation med dessa tjejer. Detta möte framstår inte som en 

fantasi, som den potentiella framtiden, B har inte hittat ett mål eller ett hem, utan här handlar 

det mer om just en transformation, inte om en hemkomst som Bhanji skriver om (2012). Det 

som är viktigt i detta möte är att något annat än det vanliga händer, hen blir något annat, hen 

får nya möjligheter, vägar som tidigare var otillgängliga öppnas upp. 

Hen blir som en joker som plötsligt har helt andra möjligheter, som inte spelar enligt samma 

regler som de andra. Följaktligen hamnar hen på samma gång innanför och utanför 

gränsdragningarna. Detta till skillnad från i de trygga queera sammanhangen där B säger att 

gränserna inte finns på samma sätt, och således inte kan manipuleras eller lekas med. Likt 

Butlers (2002:19) mellanregioner är detta en gränszon som har potentialen att möjliggöra en 

annan materialisering, som en språngbräda har de potentialen att transformera – eller att 

transformeras av – Bs kropp, hens materialitet. De gränser som utgör hens kropp förskjuts i 

dessa möten, hens kropp antar en annan form, den riktas av andra skillnadsmönster – eller 

andra skillnadsmönster blir viktiga – och samtidigt förblir hen rörlig mellan de olika(/de 

samma) kropparna. Som Barad (2007) beskriver handlar skillnadsmönster om vilka skillnader 

som får betydelse. Med andra ord, om vi förstår kroppen som kluster av olika saker och 
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således även av olika skillnader, så handlar skillnadsmönster om de skillnader som är av 

betydelse i den aktuella intra-aktionen. Den här lekfullheten och rörligheten möjliggör/s av 

längtan, den möjliggör fantasi och den materialiserar en potentiell framtid/nutid. Genom 

rörligheten blir och är kroppen dessa potentiella materialiteter.  

Denna lekfulla rörlighet går igen i Bs beskrivningar av när hen känner sig som bäst eller som 

mest bekväm med den köttsliga kroppen. B berättar att det känns som bäst när hen tränar, när 

hen känner sig stark. Det är tillfällen när hen känner sig ”fri i min kropp”. Det finns även 

tillfällen då hen inte känner sig helt fri i kroppen, då hen inte känner sig helt tillfreds. Likt F 

beskriver inte B några tydliga motsättningar i kroppen, kroppen drar inte på ett smärtsamt sätt 

i olika riktningar. Dock skiljer sig Bs berättelse från Fs i att hens kropp potentiellt kan dra åt 

olika riktningar. B beskriver att hen inte förstår sig själv som ”att ha en kvinnlig kropp”. Hen 

kan till exempel bortse från brösten något som hens kroppsmorfologi underlättar. B tar upp att 

hen har små bröst, men om de hade varit större skulle det bli ett problem. Detta är dock inte 

ett stabilt tillstånd, brösten kan bli märkbara genom andras blickar och genom kläder. Kläder 

och blickar kan förskjuta den egna kroppens gräns och kan förskjuta vad som blir viktigt. För 

B är inte brösten viktiga, de utgör en oviktig gräns, men genom kläder kan en annan betydelse 

ta form. Samtidigt bidrar kroppens morfologi till att skapa sin rörlighet, brösten är små, de 

känns inte, de gör sig inte påminda.   

När det kommer till träningen så, i likhet med A, sker det något i kroppen, det gör något med 

kroppen. Träningen ger kroppen utrymme till rörelse, både i att den kan förflytta sig i rummet 

och i att den möjliggör för kroppen att förflytta sin meningsbärande gräns. Det handlar om att 

kroppen får en annan mening, att en annan gräns träder fram som viktigt i rörelsen. Hen tar 

bland annat upp att åka snowboard; att vara ute och springa med hunden (vi går tyvärr inte in 

mer på vad det innebär att träna med hunden); att träna med andra människor och göra olika 

träningsstationer. Det gemensamma, det som framträder som viktigt för B i dessa olika sätt att 

träna och röra sig på är att det är olika former av ”aktiv lek”. Det handlar om att röra sig på ett 

dynamiskt sätt och att det finns möjlighet till skiftningar och förändringar i rörelsen. Denna 

köttets kroppsliga rörlighet skapar mer, den blir något mer, den skapar även kroppens 

rörlighet i världen. Med andra ord, rörligheten smittar av sig, den skapar och skapas av en 

rörlig kropp, den transformerar den köttsliga kroppen och kroppens morfologi till att i dess 

möten med världen bli något rörligt, till att bli en tillgång i världen. Träningen får B att känna 

sig stark, som ett sätt att skapa och återskapa kroppens rörlighet. 

 



   

 

38 

 

Deltagare D: Potentiell materialitet och kroppsligt hemlighetsmakeri  

 I: Vad är kön för dig? 

D: […] Det är fan blankt. Jag har ingen jävla aning. Alltså … jag tänker att vi försöker 

beskriva liksom existensen eller nåt sånt där. Kropp. Upplevelsen att vara en kropp. 

Riktningen mot andra kroppar, makt mellan kroppar. 

D beskriver binärt kön i termer av ett pussel eller som en ”call and response”-sång; där 

omgivningen kallar efter en bit som ser ut på ett visst sätt. Han säger att han känner blickarna 

och känslorna, känner vad han blir i andras ögon. Kön blir mer som en vana, ett sätt att göra 

saker, att möta andra, hur en hälsar eller småpratar. För D är kön en spegling av andras 

förväntningar, det handlar om att anpassa sig till ”kallelsen”, att anpassa sig till pusslets form. 

Att … ja, men som att jag är nån sån här gummimänniska som uppträder och knölar in sig 

själv i olika små utrymmen. Och så har jag gjort det hela livet [skratt] och sen så har jag 

blivit lite trött och lite slitet i lederna, men det är fortfarande. Jag tjänar fortfarande pengar 

på det så när det är någon som säger ‘kan du inte krypa in i den här lådan?’ ‘aja ok aja jag 

tjänar ju pengar på de och publiken tycker om de så jag kan väl krypa in i lådan då’ alltså 

som att det är nån förhandling inombords av … mycket hänsyn till andras känslor i det där. 

God stämning. Och att inte vill dra uppmärksamheten till sig, jag vill inte ha fler blickar på 

mig. Och då gör jag. (D) 

Kön blir en anpassning som innebär ständiga förhandlingar, ständiga upphakningar. Kroppen 

försätts i en konstant konflikt, den är alltid i skavet, den lyckas aldrig glida obemärkt genom 

och in i världen. För D stöter kroppen på motstånd, den känner sina gränser, sin separation 

från världen. D ursäktar sig för sig själv, förhandlar sig fram till att det är det bästa alternativet 

– han säger även att det ibland säkert är det bästa alternativet – men trånar efter något annat, 

efter en annan form eller kanske en annan riktning i världen. D gör motstånd men Ds 

motstånd är inte i det stora utan i det lilla, i att ibland inte vara pusselbiten. Att inte svara, att 

genom små handlingar inte vara anpasslig, inte böja till sig. Som att inte skämmas när han står 

i – vad han misstänker människorna runt honom anser vara – ”fel” toalettkö. Dessa små akter 

av motstånd ändrar hans materialitet, massan, han säger att han blir mer. Motståndet får 

kroppens volym att öka, får den att ta plats, att träda in i existens, kroppen blir till, blir mer 

verklig.  

Då känner jag mig mer, stark är fel ord, men tung kanske är rätt ord. Mer… mer 

existerande, mer fysisk, mer materiell, eller… inte. Att jag inte är ett koncept eller en 

föränderlig… liksom… att jag inte är en bild eller en spegling utan att jag är ett ting i sig 

själv. (D) 
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Likt C – som jag skriver mer om senare – beskriver D gymmet med dess olika delar, beskriver 

tryggheten med träningsmaskinerna som ett skal, och synligheten eller utsattheten på ytorna 

för egenkroppsträning. D berättar om upplevelsen av träning innan han fick ett språk för sin 

transhet och innan kirurgin. D berättar hur han gjorde allt för att inte göra något fel. För att 

inte synas, för att vara ”rätt”.  

Jag minns hur jag kunde vara typ besatt av att det lät så mycket när jag sprang på 

(löp)bandet eller jag undrade hur mitt hår såg ut eller på något sätt om jag rörde mig 

mycket eller lite med axlarna, jag vet inte. Det var mycket så… det var ett sånt oerhört 

starkt utifrån öga, liksom hur jag rörde mig, hur jag var och så. (D) 

Det var en kroppslig medvetenhet där han konstant kände varje del, varje rörelse av sin 

köttsliga kropp. Han berättar att han kändes sig så uttittad, samtidigt som han säger att han 

antagligen passade in mycket mer då än nu. Kroppens gräns eller form, dess rörelse i världen 

kändes, var påtaglig och konstant närvarande. Det som framgår är en kropp som är separerad 

men som likväl hänger ihop, en kropp som drar i olika riktningar. Kroppen dras isär, den 

längtar efter en annan morfologi en annan köttslig yta. Längtan vill in i det som klassats som 

omöjligt, men kroppens köttsliga morfologi stoppar upp, den begränsar rörligheten varpå 

kroppen reagerar, den känner huden som den vore skadad, den ryggar undan för sig själv. Det 

är som en form av kroppslig kommunikation, en kroppslig diskussion. 

D berättar hur han undvek detta kroppsliga motstånd, denna kroppsliga ambivalens. Hur han 

tog omvägar kring dessa ömmande delar. D berättar att han alltid undvek att titta på sig kropp: 

han tittade upp i duschen; undvek speglar; undvek foton på dig själv. Det handlar inte om 

tydliga känslor och tydliga tankar. Det D berättar är inte storslagna känslor av 

uppenbarelsekaraktär, som exempelvis A beskriver. Utan det handlar mer om riktad ovisshet, 

att veta men ändå inte. Längtan riktar aktivt bort fokus, vänder bort och riktar in på något 

annat. För F arbetar längtan genom skenmanövrar och den arbetar i de små stegen, små och 

ibland inte märkbara stegen mot något obestämt, mot en annan materialitet. Det handlar om 

att F gör förändringar, han tar beslut utan att göra sig själv uppmärksam på det. F längtar och 

söker genom att hitta omvägar, att fokusera på något annat men samtidigt pressar han ändå 

ständigt på och kräver förändring. Reaktionerna, omvägarna blir ett sätt att möjliggöra något 

annat. Stora beslut tas, kirurgi är ett stort beslut att ta. D pratar om ett ”kroppsligt 

hemlighetsmakeri”, att han är som en ”ekorre i skogen” som gömmer ledtrådar men att han 

gömmer dem för sig själv. D försöker hitta vägar, skapa riktning utan att uppmärksamma sig 

själv på det. Han hittar sätt att undvika att göra sig själv medveten om de risker han tar. 
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Kroppen eller kanske längtan pressar på, riktar sig in i det dolda. Likt Barads blixt skickar 

längtan ut en ledarblixt som stakar ut den potentiella vägen, testar vägen innan den beträds. D 

visar en bild som han i många år haft med sig i livet, en bild som uttrycker Ds kroppsliga 

längtan och hopp om en annan potentiell materialitet. 

Vad den där bilden väckte i mig var min förhoppning och jag kunde inte sätta det … göra 

det mer konkret än så. Att jag kunde. Att jag hade den bilden liksom. Emm … men jag tror 

att det var mycket för mig var ett försök, ett aktivt försök att inte känna och tänka så 

mycket för det var så jävla. Det var för mycket att hantera helt enkelt. (D) 

Bilden är som en förlängning av kroppen, som en trygg plats att spara eller förvara längtan 

eller fantasin på. Bilden är en plats att spara en hemlighet på, ett sätt att ha med sig denna 

kroppsliga fantasi men att förvara den på ett tryggt sätt långt bort från kroppens direkta 

verklighet. Likt Kirbys (2011) beskrivning av kommunikation, som en egenskap inte 

reserverad för människor men en egenskap i världen skapar bilden och D en 

kommunikationsväg. Bilden kommunicerar kroppen och kroppen gör bilden till en del av sig, 

som en potentiell framtida men även en nu verklig materialitet. I likhet med detta beskriver D 

att draga22. 

I alla såna situationer så är det också ett annat sätt att känna sig hemma i kroppen även om 

kroppen är förlängd och förställd med plagg och smink och hår och allt möjligt liksom. Så 

det är ju inte, då är det ju inte som att jag känner mig hemma i kroppen så som den är men 

hemma i någonting liksom, i en förstärkt kropp […] Emm just för att det ger det utrymmet 

att bygga upp någonting som man inte behöver ta ansvar för sen, som inte finns. Alltså det 

kan vara ett prov liksom. Att vara någonting att inte vara de. (D) 

Att draga blir ett sätt att testa potentialen i en väg, ett sätt att träda in i fantasin utan att behöva 

ta ansvar. Att draga behöver inte förändra kroppens materialitet, utan det är ett aktivt inträde i 

en förstärkt kropp, en kropp med distinkta gränser. Likt As beskrivning av skjorta och 

kostym, fungerar kläder, smink och attribut för D som en gräns mellan andra människor och 

honom själv. Det är ett sätt ta kontroll över det som i andra människors ögon utgör gränsen 

för D, för vad D är. Det är gränser som kan tas av, som inte behöver stanna kvar. Det är 

således ett sätt att gå runt sig själv, inte som en självförnekelse utan snarare som ett sätt att 

skapa utrymme, en potentiell framtid tryggt bortkopplat från sig själv. D säger att det är något 

i ”ovanliga kroppsliga upplevelser” som känns hemma, att det tillåter något bortom det 

                                                 
22 Drag handlar om att använda kläder, attribut och/eller smink på olika sätt för att leka med könsuttryck. Ofta 

handlar det om att överdriva maskulina eller feminina uttryck, eller både och. 
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förväntade. Det är platser som tillåter rörlighet. Samtidigt är det en plats som tillåter honom 

att vara distinkt utan att behöva vara definitiv. Det är ett hem i resan, likt B, ett hem i rörelsen.  

Efter kirurgin och efter att han fick ett språk för sin transhet – språk här förstått som ett sätt att 

materialisera det omöjliga – transformerades även världen, andra materialiteter med andra 

gränser blev möjliga, och det omöjliga blev verkligt. D beskriver att han blev mer avslappnad 

i kroppen, gymmet känns fortfarande som en utsatt plats, men han beskriver sin relation med 

gymmet som försiktigt nervöst. Desperationen är inte kvar men bekvämlighet tar tid. D 

beskriver att han behöver vara där, behöver skapa en intim relation med materialen, röra vid 

dem och uppleva rummet. 

Nu känner jag att jag har en intim relation med materialen, jag har rört vid, jag har tagit i de 

flesta grejer där inne. De har mina spår på sig. Jag kan se vem som är ny och vem som gått 

längre än mig. (D) 

Det är inget som går snabbt, det är ett trevande. Oron innan han gick till gymmet första 

gången; han kollade upp, spanade, försäkrade sig om att det var tryggt. Nu efter tid och 

kroppslig närvaro är han mer bekväm. Det finns ingen snabb lösning. En timmes träning gör 

ingen skillnad, det gör inte platsen tryggare. D arbetar aktivt för att göra platsen trygg, han går 

dit trots allt, trots oron, trots rädsla. Längtan pressar på, han rör sig likt blixten, han sicksackar 

fram mot något odefinierat, otydligt. 

Efter träningen följer tröttheten. Det är en trötthet som gör kroppen mer närvarande. D visar 

på olika former av trötthet, där träningen medför en tyngd: ”Som att molekyltätheten ökar, 

liksom att jag blir mer, [gör ett sörplande ljud] den drar sig ihop typ”, något som skiljer sig 

från en psykisk trötthet. Den köttsliga kroppens trötthet samlar kroppen, får kroppen att gå åt 

samma håll. Samtidigt säger D att tanken på denna kroppsliga tyngd är svår, inför träningen 

slits kroppen åt olika håll. Den vill inte samtidigt som den vill. Även om han inte är orolig 

innan kan enbart tanken på träning trigga oro. Kommunikationen är inte tydlig, den är 

diskontinuerlig och motsägande, kroppen vill och ändå inte, saker tar emot men lockar också. 

Likt Kirby (2011) kommunicerar kroppen men det är en multipel kropp, den drar åt olika 

riktningar. Kroppens olika delar, de olika gränserna vill inte alltid samma håll.  

Det är också då för mig också att när jag förbereder mig i tanken på att jag ska göra 

något så fysiskt som att träna så kan det i sig dra igång en känsla av oro ‘åh men 

herregud vad är det här. Kommer jag orka de? Hur ska de gå? Vad ska jag ha på mig? 

När ska jag göra de? Ska jag göra det nu?’ (D) 
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Oro och tvivel inför hur det kommer att gå, om det kommer att gå bra. Tvivel på kroppens 

förmåga. D har en app på sin mobiltelefon som berättar vad han ska göra och hur länge. Det 

är ett praktiskt exempel på hur han går runt sig själv, att hemlighetshålla framtiden. Även 

appen fungerar som en ledarblixt, en utstakning av framtiden innan den äger rum. Kroppens 

gränser – den tunga, täta och trötta kroppen – blir till i en intra-aktion som inbegriper bland 

annat D, gymmet, vikterna, mobilen, appen och tränaren. Appen skapar den potentiella 

framtiden/dåtiden/nutiden. Appen är något som redan hänt men även det som för D kan 

komma att hända. Appen och telefonen skapar Ds eventuella framtid, skapar kroppens 

utsträckning i världen. Den är en trygghet som underlättar eller möjliggör kroppens 

transformation och utsträckningen i världen. Den tryggar kroppens framtida materialisering. 

Deltagare E: Kroppen genom världen, den kollektiva kroppen 

[J]ag känner mig obekväm, känns som en stor konstig. Att en ser konstig ut eller att folk 

stirrar ’vad är det där för konstig person som står där borta, den står ju helt snett, vad håller 

den på med […]’. (E) 

E berättar om att bli stirrad på, en känsla av att synas. Likt D blir kroppens gräns och dess 

form påtaglig. E berättar om en medvetenhet om kroppens gränser och kroppens rörelser. Att, 

likt B, göras till något konstigt, men även att inordnas i det möjligas ramverk.  

Men att det känns konstigt eller fel eller … Aa men … en blir typ ledsen, det känns 

konstigt i kroppen typ. Det känns som att en blir typ osynliggjord. Typ som att en inte 

existerar, som ett en inte får existera, för att en inte får finnas som en är nu typ. (E) 

Här görs skillnaden som Butler (2008) tar upp tydlig. Skillnaden mellan det förkastade och 

det avvikande, där det förkastade handlar om att inte vara möjlig, att inte vara begriplig. Den 

blir tydlig i att E inte tillåts existera som hen är, utan hen måste på något sätt inordnas i det 

möjliga. I likhet med Edenheims (2005) beskrivning av kravet på inordning i en heterosexuell 

begärsstruktur blir E begriplig genom sin potential att anpassas in i det möjliga. I dessa möten 

transformeras hens materialitet till något som är igenkännligt för andra, där vissa saker, vissa 

gränser tycks falla bort och andra blir tydliga. Där det förkastade helt enkelt inte är synligt, 

det faller bort. Kroppen transformeras och materialiseras som något oigenkännligt i andras 

ögon. I deras ögon blir hen en materialisering av det omöjliga. Hen blir något som måste 

granskas och förstås, något som inte kan tillåtas att existera i denna omöjliga form, utan hen 

måste inordnas, tvingas in i något annat, in i ramen av det möjliga. E berättar om en situation 

på gymmet, att bli hänvisad till ett av de två omklädningsrummen, att bli binärt könad. Hen 

vill säga ifrån, önskar att hen kunde säga ifrån, kunde hävda sin plats i världen, motstå 
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inordningen. Men att säga ifrån är att göra den andre obekväm och E blir obekväm av andras 

obekvämhet. Världen smittar av sig, eller snarare är E en del av världen, hen blir till genom 

världen och världen blir obekväm av hens existens. Gränsen mellan världen och kroppen är 

inte tydlig, utan de är intra-aktioner, de skapar varandra (Barad, 2007:33). I denna specifika 

materialisering blir Es gräns distinkt kännbar, det är gränsen för vad hen inte kan vara, men 

även vad hen blir – det omöjliga. Den här kroppen blir en motsägelse, dess gräns blir en 

omöjlighetens gräns, en materialisering av det otänkbara. 

Eller ifrågasättandet att ens få vara i rummet, eller att folk blir osäkra eller att andra folk 

också blir obekväma det känns också jobbigt. (E) 

Deras obehag blir Es obehag, det finns inget sätt att komma undan, att hävda sin existens är 

att än mer tydliggöra sin plats i det omöjliga, att mata obehaget. E beskriver hur hen ”skärmar 

av”, att hen inte uppfattar eller tar in omgivningen eller sig själv. Hen låter gränsen mot 

världen försvinna, lägger om sitt fokus. Hen berättar, i likhet med F, om att gå i stan, hen har 

bra lokalsinne, hen känner till vägen så hen behöver inte fundera. Hen kan rikta in sig på sitt 

mål och fokuserar på det. Hen behöver inte stanna och fundera, överväga olika alternativ. Hen 

sträcker ut sig mot sitt mål, hen har medvetet skapat sig en typ av ledarblixt, hen har stakat ut 

sig väg, kroppen vet var och hur den ska förflytta sig, rör sig mot målet. Likt en tunnel har 

hen skapat en väg genom staden, där skavningarna eller den potentiella friktionen har 

skärmats bort. Vi pratar om skillnaden mot att stå still. Det är lättare att inte känna, inte märka 

andras blickar när hen går. 

För jag har ett mål. Men jag kan tänka att folk tittar. Men det är lättare att skärma av än när 

jag står. Men typ att en tar upp mobilen och klistrar fast den i ansiktet. Lalala … de gör jag 

när jag går också. (E) 

Hen gillar inte att stå still och vänta. Hen blir uttittad, andras blickar tvingar hen ta en viss 

form, de försöker ta fasta på hen, skapa hen som något annat. När hen står still får blickarna 

tid och de hinner kännas. När hen promenerar kan hen använda sitt momentum, sin hastighet, 

och målet framför som fokuspunkt. Mobiltelefonen skapar även den en fokuspunkt, den 

tillåter kroppen att rikta in sig på något, att inte låta hen hinna ta del av världen runt om. E 

berättar även om att promenera med hundar, det är både lättare och svårare. Hunden bidrar 

med något att fokusera på, men den saktar även in, den kräver att hen är mer uppmärksam på 

världen runt omkring. Men att vara med hunden – eller djur överlag – skapar också något 

annat. Här framträder längtan tydligare.  
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[H]undar mest för att deras motto är mer carpe diem och jag tänker att det smittar av det 

ganska mycket att vara i nuet, men som ”nu vill jag leka med den här pinnen” eller ”vi går 

på den här vägen igen, men den är lika intressant!” (E) 

Som jag redan nämnt, smittar världen av sig på E, vilket även blir tydligt i relation till hunden. 

En annan värld blir till i intra-aktionen med hunden, en värld med andra gränser. Det är inte 

en ny värld eller något frånskilt från den ”andra” världen, utan det handlar om andra 

gränsdragningar och om skapandet av världen och kroppen tillsammans. E berättar om hur 

hen kan se världen annorlunda, hur världen tillsammans med hunden öppnar upp andra 

möjligheter. Även intra-aktionen mellan den egna morfologin och världen förändrar vilka 

gränser som träder fram som viktiga. Maurice Merleau-Ponty menade att: ”Om vår kropp är 

vår tillgång till världen så förstår vi att varje förändring i den medför en förändring av 

världen” (i Bengtsson, 2001:79). E berättar att genom förändringen av den egna morfologin 

förändras också världen. 

A men på något sätt tror jag inte att jag känner mig lika uttittad … de är jag ju säkert, 

kanske till och med mer [skratt] men att jag typ inte känner det lika mycket för att jag 

känner mig mer så här lite … aa men när jag hade bröst så kändes det som att min kropp 

bara syntes jättemycket. (E) 

Kroppens transformation genom kirurgi kommer även upp i relation till klättring. I klättringen 

behövde E tidigare stöd av andra människor. Stöd att våga möta klätterväggen, att försätta sig 

själv i en utsatt och synlig position. Att klättra innebär att uppta plats på väggen; andra måste 

stå tillbaka och vänta, det innebär att göra sig synlig och att vända ryggen till alla blickar, och 

det innebär att behöva lita på och använda sig av kroppen. Mötet med klätterväggen krävde 

stöd, krävde andra kroppar, trygga kroppar. Kroppar som både fungerade som ett skygg mot 

andra men även som ett sätt att stärka Es kropp. Likt intra-aktionen med hunden skapas E 

tillsammans med andra, vad som blir möjligt för E är beroende på vem dessa andra är. 

Exempelvis, i mötet med andra människors normativa förståelse av kön krymper världen och 

även E. Således, för att kunna klättra krävdes det andra kroppars stöd, som en typ av kollektiv 

kropp som öppnade upp, som möjliggjorde mötet med väggen. De hjälpte E att sträcka ut sig, 

att komma bort från andra blickars gränsdragningar. Stödet från vänner hjälpte hen att bli 

större, att möta världen, möta väggen. Efter kroppens transformation, efter kirurgin, har inte E 

samma behov av stödet, kroppen kan själv sträcka ut sig, kan själv möta väggen. Kroppens 

gräns blir inte lika påtaglig, lika skärande. Det krävs inte samma typ av avskärmning, samma 

kraftansträngning att låta just mötet med klätterväggen bli det viktiga. 
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Aa men, som att jag har gått fram och verkligen klättrat och inte känt mig så beroende av 

att ha så här stöd från folk som jag är med liksom. (E) 

I mötet mellan kroppen och väggen sker något mer. Kroppen fortsätter, den stannar inte på 

väggen utan i detta möte, i intra-aktionen mellan kroppen och väggen riktas kroppen om, den 

fokuserar på väggen, väggen och kroppen arbetar ihop. Tillsammans med väggen blir kroppen 

mer än en yta, den blir större, väggen låter kroppen finnas i världen, låter den blir verklig och 

ger den djup. E pratar om att ”kunna försvinna och bara vara där”. Försvinna handlar här om 

skaven, om upphakningarna, om hens stundtals omöjliga existens. E säger: ”[A]lltså när jag är 

på väggen så försvinner allt det andra bort”.  

E tar upp ett annat tillfälle som liknar upplevelsen i mötet med klätterväggen. En 

rörelselektion på en skola hen gick på. Hen berättar ett speciellt tillfälle när hela klassen 

tillsammans sträckte sig ut i världen. 

För de […] tyckte jag jättemycket om för då var det verkligen, för hon läraren fick i alla 

fall mig och många andra i rummet att ee … Att vi gjorde massa olika saker och ee … Aa 

men rörde oss på många olika sätt. Utan att faktiskt riktigt tänka på omgivningen. Em … 

och att sen vara väldigt löjlig och kanske göra olika ljud, vi gjorde massa olika konstiga 

rörelser utan att … Aa men utan att en kände sig dum eller konstig liksom. Aa. Det var 

faktiskt en av några få gånger då jag verkligen känt ”Aa men nu är jag bara som jag är”. (E) 

Es kropp blir till, blir kännbar och verklig genom världen, men mer specifikt också genom 

gruppen. De rör sig tillsammans, de delar sin glädje, de riktar sig kollektivt, de som en grupp 

materialiseras med sina egna specifika gränser. Det uppstår en annan kroppslig gräns, en 

gräns som inkluderar fler. De blir en större enhet, en enhet som kan sträcka sig längre, vars 

rörelse är mer dynamisk och vars gräns är i en konstant förändring, en gräns som i sin tur 

heller inte är av betydelse. Det som har betydelse är rörelsen, för E skapar den ett fokus, en 

riktning som inte är en, utan som är multipel. Hen tillåts att genom gruppen vara på flera 

platser samtidigt i en dynamisk rörelse av konstant tillblivelse. Med andra ord, handlar det om 

en kroppslig gräns som löses upp, som inte är tyngande. Det är en kollektiv gräns som skapar 

rörelse snarare än som låser in hen i omöjligheten.  
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Deltagare C: Att ta plats, att synas, att existera 

[A]tt jag kunde vara bekväm med typ … jag vet inte … att vara bekväm i att så här … vara 

de … mm … jag vet inte, jag har en önskan att någon gång bara kunna vara, typ … vara … 

vara mig själv. (C)  

Jag frågar hur kroppen skulle vara om C kunde drömma eller fantisera, och efter att ha nämnt 

att den inte skulle ha bröst och vara mer muskulös tar C upp att få vara sig själv. Att få synas, 

att få ta plats, det handlar om att få materiellt existera i världen. 

C: [J]ag känner mig, jag blir varse om min kropp. På ett annat sätt. Emm … och det kan 

vara allt ifrån att jag vill gömma mig, att jag vill bli mindre typ, att jag … tänker på vad jag 

har på mig liksom. Såna saker. Som stör liksom.  

I: Vad är de som stör? Stör vadå?  

C: Nä men att det blir en störning i rytm på något vis, det stör mitt fokus. Att jag tänker på 

det istället. Och det är tröttsamt att jag inte bara kan vara. Och fortsätta vara i det jag var i 

innan. 

C beskriver att hon kan känna sig bekväm, men så kommer någon – även någon hon är trygg 

med – och hon blir obekväm och känner sig fel. Kroppen materialiseras i intra-aktionen med 

dessa personers inträde i rummet. Med andra ord, kroppen får en viss form, den materialiseras 

och får en distinkt och kännbar form eller gräns i intra-aktionen, den är således inte given 

sedan innan (Barad, 2007:33). Kroppen transformeras från att vara obestämd, från att inte 

vara betydelsefull, till att andras närvaro blir påtaglig. C:s uppmärksamhet riktas mot 

kroppens gräns, den gör sig smärtsamt tydlig och den blir allt hon kan tänka på. Utvägen från 

denna smärtsamma materialisering är att upphöra, att försvinna, att bli så liten som möjligt, att 

bli osynlig. Att komma undan den egna kroppsliga materialiseringen.  

Det är väl att jag blir medveten om att jag är med andra, på något vis. Jag vet inte hur jag 

ska förklara, att jag … att jag blir medveten att jag har andras blickar på mig … men, jag 

tycker det är svårt liksom för att… det går också i perioder, ibland kan jag känna mig 

jättebekväm, och känna typ. Känna ett lugn att jag har hittat ett sätt att vara, att acceptera 

mig liksom. Och tänker att typ de accessoarerna jag har eller det jag har på mig är … mitt 

liksom, att jag får ha det och att jag inte behöver lägga någon värdering i det. Och ibland så 

blir jag. Ibland så bara vänder det, att jag ba shit kan jag verkligen ha sånt här på mig – när 

jag har nagellack – så blir jag bara obekväm liksom. (C) 

Det är som att kroppen är fångad i en strålkastare, varje rörelse, varje por i huden syns och 

granskas. Hon vill göra sig mindre, hon håller sig i bakgrunden, försöker bli mindre 

iögonfallande, minska risken för att någon ska säga något, påpeka något. C berättar om 

gruppträning, hon ställer sig vid väggen, hon vill inte ta plats förrän hon vet att det är ok, 
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förrän musiken börjar. Vid andra tillfällen beskriver hon en önskan att passa in, att vara som 

de andra. Det handlar om att komma bort från kroppens påtagliga materialitet, att smälta in i, 

att bli ett med omgivningen. Men anpassning, att passa in, skapar i sin tur en annan smärta, 

det blir snarare att självmant ta på sig den materialisering som blickarna skär ut. Samtidigt 

säger C att ensam kan hon stundtals känna sig tillfreds och stundtals inte alls tillfreds. 

Kroppen kräver plats, men med en annan form, ett annat skillnadsmönster. C längtar efter en 

annan materialitet men denna längtan är enbart är en vag viskning, den har ingen distinkt form 

eller mönster. Trots det är som att det mönster andra människors blickar skär ut, deras 

materialisering av C skär in i denna inte än skapta eller inte än tänkbara kropp. 

Längtan hittar dock vägar, kroppen söker sig mot andra materialiseringar. Bekvämlighet blir 

till i oväntade intra-aktioner. C säger: ”Alltså jag tycker att det är kul när jag … Som när jag 

blir kallad jävla bög”. Hon blir här något annat, även om det är en aggressivitet bakom ”jävla 

bög” innebär det likväl att nya gränser har dragits. Utropen ”jävla bög” är ett försök på att 

tillrättavisa en man som tolkas som feminin, vilket innebär att C inte längre förstås som en 

tjej. Det innebär att hennes kropp har transformerats till något annat, det erbjuder en annan 

möjlig materialitet. Samtidigt är det inte heller en transformation som låser fast henne, likt Bs 

berättelse om ”hetero-tjejerna” blir inte heller B enbart en ”snubbe” utan hen betraktas på 

samma gång som subversiv, vilket möjliggör en annan rörlighet. För C är tillrättavisningen 

missriktad, det är ett utrop, ett krav hon nästan aldrig ställts inför. Ett krav som möjliggör 

snarare än att begränsa. Kravet möjliggör en annan eller en ny materialitet, en öppning för 

något annat. C säger att det finns en lekfullhet i att bli kallad bög, jag frågar hur det känns. 

De känns … det känns lite kul. Jag tycker inte det känns jobbigt. Jag tycker att det … känns 

lite mer spännande, det känns … som att jag kanske har gjort något rätt då. Eller att … Då 

… blir de lite spännande. (C) 

C har gjort något rätt, det är något i den här materialiseringen som känns rätt, något i att tolkas 

som bög, i möjligheten det erbjuder för något annat som känns rätt. Det finns även andra 

platser, andra intra-aktioner som skapar möjligheter.  

Det finns platser C söker sig till och inte enbart för att de skapar glädje utan även för att där 

möjliggörs skapandet av andra potentiella framtider. Träning är något vi pratar mycket om, 

och då främst gympa och gymträning. I träningen skapar kroppen utrymmen att ta plats, den 

söker och hittar möjligheter till en annan materialitet. Genom längtan hittar kroppen 

utrymmen och luckor i intra-aktionerna, luckor där kroppen kan bli till i andra mönster, där 

vissa gränser faller bort och andra gränser blir betydande, blir distinkta. Gympa är en 



   

 

48 

 

träningsform som C gillar, hon beskriver den som trygg, när gympan börjar går alla in i sitt, 

igen tittar. C säger att hon också går in i sitt ”och bara kör”. Hon säger även att 

träningsformen är roligare, det är rappare, det finns inte tid att stå och tänka, den köttsliga 

kroppen utmaning blir mer påtaglig, samtidigt som det skapar glädje ”för att det är så peppigt 

liksom, och lite töntigt och roligt, mycket hopp. Och så där.” (C). Gympan kommer således 

även med en lekfullhet, träningen är inte så strikt, det är en plats där kroppen förväntas röra 

sig på oväntade och roliga sätt. Jämfört med gymträning som går långsamt, där det finns 

mycket tid för eftertanke, mycket tid för andra människor att stå och titta. Det är en 

träningsform som har striktare rörelsemönster, som maskiner där det enbart går att göra en 

enda rörelse. C beskriver känslan efter gympapasset som nästan euforiskt, att hon är helt slut, 

att hon är helt trött. 

C: [D]et (är) ju alltid så himla skönt efteråt, tycker jag.  

I: Hur känns det efteråt då?  

C: Men de känns som att jag är hel på något vis. Jag tycker om den tröttheten som blir. Att 

jag känner kroppen rent så här … det blir så påtagligt fysiskt så här … det tycker jag om. 

Kroppen har fått andas, den har blivit till eller existerat på ett annat sätt. Den har varit i 

världen, tagit plats och den har svettats. Den har även gjort detta med andra människor, den 

har delat glädje, den har svettats, kämpat och blivit trött tillsammans med andra, den har varit 

i ett rum där andra gränser har blivit till. Likt E beskrivning av rörelselektionen har gruppen 

en gemensam rörelse, de har blivit en rörlig enhet där de olika delarnas särskiljande spelar 

mindre roll. Cs kroppsliga gräns har vidgats, har försvunnit, samtidigt som den köttsliga 

kroppen har blivit ytterst påtaglig. Den svettas, huden gör avtryck på sin omgivning, lungorna 

andas in världen, gör den till en del av sig själv och bygger upp musklerna, livnär kroppen. 

Genom gympan får kroppen ta en annan form, den är inte längre reducerad till en yta genom 

andra människors blickar. Kroppens blir distinkt, men här framträder en annan kropp, en 

annan form, det som framträder är en kropp i världen, inte en kropp avgränsad från världen. 

Gränsen som materialiseras är inte en avgränsning, den är inte en separation. Kroppen skapar 

sig själv i intra-aktionen med världen. I gympan får C möjligheten att låta den köttsliga 

kroppen i breda ut sig, den annars distinkta gränsens självklarhet suddas till viss del ut. 

Kroppen blir mer än en gräns, den får, i likhet med As beskrivning av gymträningen, ett djup, 

men för C utvidgas den även i rummet, får volym och rymd, den tar plats i världen, blir en del 

av världen. 
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Gymmet å sin sida skapar inte samma glädje, men likväl skapas något också här. Gymmet är 

en annan lucka, bidrar med en annan riktning, men en som bjuder på mer motstånd. Här är det 

inte lätt och tryggt, utan C berättar att ”det har tagit jättemycket mod och energi” att våga ta 

plats på gymmet. I likhet med D beskriver C de olika delarna i gymmet, att vissa är svårare än 

andra, att hon börjar i cardiodelen, den trygga delen, där alla tittar på tv och ingen tar plats. 

Här kan hon bygga upp modet att gå in i styrketräningsdelen: där tittar folk, vissa tar plats, 

vissa är mer självklara än andra. Sist vågar hon sig på att göra egenkroppsövningar, att lägga 

sig på en matta på golvet och att egentligen inte använda sig av gymmet. Det är med tid modet 

byggs upp, hon lär känna platsen, gör den till sin. Till skillnad från D som behöver tid byggs 

modet upp för C både i det enskilda träningstillfället och i stort, att våga lägga sig på golvet 

på en matta har tagit tid. C säger:  

Men de blir så himla … jag vet inte … Det känns så himla utsatt på något sätt. Det känns 

som att gymmet finns det en … en liksom hegemoni över hur de ska vara liksom och hur 

du ska bete dig och att då typ dra fram en liten matta och göra så här andra övningar känns 

väldigt utsatt liksom. Att du ligger på golvet och du blir väldigt synlig på något sätt. Inte att 

du kan stå och gömma dig bakom en maskin och dra lite liksom. (C) 

Det är något som lockar, en potentiell framtid, en kropp, att träna fram en kroppslig from, 

men även en träning i att finnas, att uppta plats, att inta världen. Efter gymmet uppgår C inte i 

samma euforiska känsla som efter gympan, men har likväl rört sig trots motståndet mot något. 

C har trotsat rädslan, trotsat motståndet, hennes kropp har aktivt tagit plats och gjort plats åt 

sig själv.  
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Diskussion  

Texten som följer är uppdelad i tre delar: Den första delen, Kollektiv tillblivelse, 

fokuserar på skapandet av den kollektiva kroppen och dess disruptiva potential; Den 

andra delen, Möjligheter och hemkomst, fokuserar på den disruptiva potentialen och 

möjligheterna som en annan förståelse av hemkomst, hem och mål har. Den tredje 

delen, Andra möjliga utsikter, lyfta vikten av en annan förståelseram. 

Det som har varit viktigt i den här studien är processen och inte målet, alltså hur kroppen 

längtar och agerar och inte mot vad. Jag har valt att fokusera på tre ämnen eller teman i 

analyserna, men jag vill poängtera att det framkommer flera intressanta aspekter i analysen 

som jag hade velat utveckla mer och undersöka vidare. Studiens syfte har, som jag tidigare 

nämnt, inte handlat om att ge svar på en fråga eller dra tydliga slutsatser. Studien har snarare 

handlat om att försöka synliggöra och lyfta andra eller nya sätt att förstå kön, kroppslighet och 

tillblivelse. På grund av detta, ser jag enbart det som något positivt om läsaren har hittat 

områden eller teman som behöver ges mer tid och djupare analys. Min förhoppning är och har 

under hela den här processen varit att studien ska bidra med att lyfta och tydliggöra behovet 

av andra och nya sätt att förstå kön, kroppslighet och/eller tillblivelse. Jag hoppas således att 

uppsatsen ska bidra och inspirera till förändring i vår förståelse av kön men även vår 

förståelse av oss själva och världen.  

Kollektiv tillblivelse 

Något som jag inte förväntade mig innan studien var den kollektiva tillblivelsen som 

förekommer i flera av berättelserna. Det är kanske mest tydligt i Es berättelser där hen 

beskriver hur kroppen transformeras tillsammans med andra kroppar, där de tillsammans blir 

en större enhet. En enhet med flera riktningar, i en ständigt dynamisk rörelse. Det E beskriver 

är att skapas tillsammans med andra (saker, djur och människor), att få en kollektiv kropp. 

Det handlar således inte enbart om att vara en del av ett kollektivt sammanhang utan att 

skapas som en gemensam kropp. Det handlar med andra ord inte om tillblivelse genom andra 

utan en tillblivelse-tillsammans, där den kollektiva kroppen blir den egna – samtidigt som den 

förblir en tillsammans-kropp. E blir inte en del av det kollektiva, utan det viktiga är att det 

sker ett skifte, gränsen skiftar och gör att den egna kroppen förflyttas. Det är en typ av 

transformation som till viss del är temporär och partiell, som sker på flera olika nivåer och 

som är en bland flera transformationer och gränser.  

Den kollektiva kropp blir viktig för att den öppnar upp för nya möjligheter, för andra sätt att 

förstå oss själva, där ”oss själva” faktiskt blir ett oss-själva. Det är en förståelse av sig själv 



   

 

51 

 

som något som alltid, till viss del, är något annat men likväl även ständigt det samma. Det är 

en förändring i förståelsen av vad vi är, en förändring som inte begränsar oss till en enskild 

enhet utan här blir vi en del, en intra-aktion, tillsammans med världen.  

Mer praktiskt menar jag att den kollektiva kroppen har en kritisk potential genom att den 

skapar möjligheten att lyfta andra aspekter av vår tillblivelse som inte följer i fotspåren av 

nyliberalistisk individualism.23 Istället bidrar förståelse av den kollektiva kroppen med att 

kritisera kravet på en tydligt distinkt och självständiga individ för att kunna åberopa 

legitimitet. Med andra ord, kan denna förståelse av den kollektiva kroppen vara ett sätt att 

tillmötesgå Judith Butler och Sandy Stone, genom att bidra med ett politiskt anspråk som 

verkar disruptivt för att den öppnar upp för och möjliggör en förändring av hur makten är 

uppbyggd. Idéer om det kollektiva är i sig inte något nytt, ett exempel är konstruktionen av 

nationen och känslan av ett gemensamt ursprung som är ett sätt att skapa en känsla av ett 

större kollektiv. Den kollektiva kropp jag vill lyfta här handlar dock inte om gemensamma 

drag eller historia eller om att kunna se likhet i varandra. Den kollektiva kroppen jag skriver 

om handlar för det första om en dynamisk process och inte om gruppformation. För det andra 

handlar det mer om förändring, eller transformation av den egna upplevelsen av världen, där 

andra saker, människor eller djur blir en del eller en förlängning av upplevelsen av sig själv 

eller rent av: av sig själv. Gruppen eller det kollektiva blir en del av det ”egna” och det ”egna” 

blir en del av det kollektiva. Den kollektiva kroppen är skapandet av en tillfällig kropp och ett 

förskjutande av gränsen för det betydelsefulla. Det är en förskjutning av den egna gränsen och 

av vad som är det egna.  

Hemkomst 

Det kollektiva kan också förstås i relation till Bhanji’s (2012) diskussion om att “höra 

hemma”, “att komma hem” eller “hemkomsten”. Frågan är: vad händer om vårt hemma är 

fluktuerande, att våra kroppars bekvämlighet och dess gränser ständigt förändras? Vad händer 

om vissa gränser är hemma ibland och “borta” ibland.  

I intervjuerna framkommer det en förståelse av hem och hemkomst som, jag menar, har en 

kritiskt och disruptiv potential. Forskaren Gill Valentine (2007)24 skriver om hur det som är 

viktigt förändras genom livet, över tid och även i olika rum och detta är något som framgår i 

flera av deltagarnas berättelser. De beskriver bekvämlighet i förändringen, en form av 

bekvämlighet i själva rörelsen och förflyttningen. I intervjuerna återkommer det berättelser 

                                                 
23 För en diskussion kring nyliberalism och individualism, se: Kulawik (2004). 
24 Se fotnot 12. 
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om hemmahörande i det otydliga, i det inte helt artikulerade, i förändringarna och även en 

bekvämlighet som uppstår i rörelsen. Det är ett hemma eller en hemkomst som inte är att 

anlända utan en hemkomst som inte passar in i migrationsmetaforen.  

Bhanji (2012) ställer sig kritisk mot denna metafor som, jag tidigare nämnt, kanske är extra 

tydlig i det transsexuella narrativet men det är även påtagligt i hela samhället. I likhet med 

Bhanji (2012) ställer jag mig kritiskt till användandet av hem som ett sätt att förstå och berätta 

transnarrativet. Jag menar att det är ett narrativ som bygger på antaganden om behovet av 

progression och antaganden om möjligheten till slutmål, eller till ”hemkomst”. Nancy Tuana 

(1992) skriver i sin analys av den västerländska filosofin om hur människan har förståtts ur ett 

hierarkiskt system där vissa personer och egenskaper har förståtts som mer värda. Där till 

skriver hon om hur fokus ofta har kretsat kring att nå ett mål, att utvecklas, att gå från punkt A 

till punkt B som en sorts progression. Med andra ord, behöver vi ifrågasätta kravet på 

progression och slutmål, inte enbart för att motverka skapandet av hierarkier utan även för att 

möjliggöra en annan förståelse av hur våra liv struktureras och ges mening och legitimitet. 

Det som blir tydligt i den här studien är att deltagarna berättelser om hem inte grundas på 

någon form av progression, utan snarare handlar likt Barads blixt om en rörelse fram och 

tillbaka, ett testande i olika riktningar. Vissa förändringar i livet, och vissa transformationer, 

möjliggör och förändrar vad som är viktigt och hur det är viktigt. I deltagarnas berättelser 

framgår även att saker kan vara eller betyda flera saker på samma gång, det ena behöver 

således inte avlösa det andra, utan det kan handla om att vilja flera motsägande saker på 

samma gång. Exempelvis uttrycker några av deltagarna en vilja att samtidigt förvirra andra, 

en vilja passa in, och ett behov av att slippa synas. Det som tycks behövas är en annan 

förståelse av vad hem kan vara, en förståelse som tillåter bland annat multipla hemma-platser 

och hemmahörande i rörelsen, en form av nomadologisk förståelse. Jag tror att en sådan 

förståelse av hemma och hemmahörande är fördelaktig i självförståelsen för icke-binära 

personer. Detta genom att det icke-binära förpassas till ett icke-varande, ett icke-epitet, och 

även blir en tillblivelse som saknar konkreta mål och konkreta sätt att existera på. Det icke-

binära kräver således ett annat sätt att skapa mening som inte bygger på de normer som 

försätter dem i det obegripligas sfär.  

Andra möjliga utsikter  

För att igen ansluta mig till Butler och Stones efterfrågan efter politiska anspråk som kan 

förändra uppbyggnaden av den rådande ordningen, vill jag även diskutera möjligheten till en 

annan förståelseram. Det jag menar behövs är en förståelse av världen som inte utgår från 
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enkla kausala samband utan som – i likhet med det jag lyfter i diskussionen om 

hemmahörande – möjliggör för multipla dynamiska processer. I relation till mina analyser 

handlar det främst om möjligheten att bli till som något mer än en reaktion. Det här knyter an 

till det jag tidigare nämnt om det icke-binära som ett ”icke-tillstånd”, det vill säga, hur det 

icke-binära i dess definition reduceras till en negation och ett epitet. Det som blir tydligt i 

mina analyser är att det icke-binära är mer än så, att det är mer än reaktion, utan att det snarare 

är något som existerar, som är påtagligt och verkligt trots allt. Intervjudeltagarna beskriver 

hur de strävar mot något och hur de längtar efter en inte-än materialiserad tillblivelse. De 

beskriver hur de förhandlar med sig själva, sin köttsliga kropp, sina känslor, sina tankar men 

även med omvärlden och dess rådande normer. Det är ett förhandlande som drivs på olika 

nivåer, som skiftar, som ibland drar åt olika håll och där olika saker framstår som viktiga. Det 

är en ständig förhandling som ibland drivs av något som kan beskrivas som en köttslig 

kroppslig längtan, ibland ett behov av social anpassning, och ibland deras framtidsdrömmar 

etc.  

I den här studien har jag försökt använda mig av begreppet längtan som ett sätt att komma åt 

något annat, en förståelse ram som varken bygger på en heterosexuell begärsstruktur, en 

nyliberal rättvisediskurs eller en nyliberalistisk individualism. Ett annat sätt att förstå världen 

och ett sätta att förstå kön och deltagarna som öppnar upp för nya eller andra möjligheter. Det 

har varit ett försök som säkerligen bidrar med sina egna begränsningar men dock har det även 

bidragit med andra öppningar – som förståelsen av den kollektiva kroppen och behovet att 

omarbeta förståelsen av hemkomst. Längtan har fungerat som ett sätt att skapa ordning genom 

att fungera som ett slags ramverk för att strukturera upp deltagarnas berättelse utan att 

reducera allt till dualismer eller enkla kausala samband. Jag anser att det varit en givande 

infallsvinkel men jag vill också uppmuntra att söka efter andra eller fler sätt att bemöta och 

förstå världen som inte utesluter eller omöjliggör delar av världen. Sätt som istället tar sitt 

etiska ansvar i sin kunskapsproduktion och inte avfärdar saker enbart som undantag eller 

felmarginal.25  

Sara Edenheim skriver om legitimeringsprocesser och visar att för att något ska kunna 

legitimeras, och för att något ska kunna bli förståeligt och begripligt, krävs det att det kan 

inordnas i en normativ heterosexuell begärsstruktur (2005:237). För att göra ett politiskt 

anspråk som möjliggör det icke-binära menar jag att det krävs något annat. Det som blir 

tydligt i deltagarnas berättelser är att det som framstår som viktigt för deltagarna är det 

                                                 
25 För en diskussion om skillnaden mellan kvantfysik och klassisk fysik se: Barad (2007). 
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otydliga, det skiftande och det rörliga. Det icke-binära narrativet saknar med andra ord tydliga 

mål, en tydlig slutpunkt, och en tydlig berättelse om progression. Därför, menar jag, saknar 

det även möjligheten till legitimitet. För att göra ett politiskt anspråk på det begripliga på de 

premisser som finns tillgängliga inom en normativ heterosexuell begärsstruktur behöver icke-

binära personer göra avkall på sin egen diskontinuitet. Frågan är således vad är vi villiga att 

ge? Vad jag argumenterar för är att vi behöver en förståelseram som inte avgränsar, en ram 

utan ramverket, en förståelse som tar hänsyn till vår ständiga intra-aktivitet, vår ständiga 

rörelse och förändring. I den här studien har jag förslagit längtan som en sådan förståelseram 

och jag har belyst den kollektiva kroppen och omarbetningen av hemkomst som mer specifika 

frågor i arbetet för att möjliggöra bland annat det icke-binära. Men detta behöver inte vara 

svaret utan det finns andra eller flera sätt, flera ingångar, och flera svar. Det jag menar att vi 

behöver göra är ett ställa andra och fler frågor. 
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Sammanfattning  

I den här studien har jag genom begreppet längtan undersökt icke-binär kroppslighet och 

tillblivelse. Studiens fokus har varit att undersöka hur icke-binär kroppslighet gör sig möjlig 

och möjliggöras. Jag har utgått från en nymaterialistisk och posthumanistisk teoribildning, 

och framförallt använt mig av Karen Barads teorier kring intra-aktivitet men även begreppet 

längtan. Intra-aktivitet avser en ständig process av blivande och skillnadsskapande. Det 

handlar om att saker skapas i och genom varandra, att ”saker” blir till och blir tydliga deras 

ömsesidiga trasslighet. Begreppet längtan syftar på det driv eller det sökande som skapar/är 

livet eller det levbara livet. Studien utgår från en kombination av go-along intervjuer och 

semistrukturerade intervjuer med sex icke-binära personer26. 

Studien är ett försök att öppna upp för andra sätt att förstå kön, kroppslighet och tillblivelse. 

Det är ett sökanande efter infallsvinklar som inte bygger ett ramverk som i sin grundstruktur 

redan exkluderar det icke-binära från det möjliga och det begripliga. I studien har jag som 

sagt använt mig av längtan, och längtan har fått fungera som ett sätt att skapa ordning och 

riktning i deltagarnas berättelse och i analysen. Längtan har fördelen att den inte kan låsas 

fast, den är i ständig rörlighet och förändring, således är det ett sätt att skapa ordning utan att 

begränsa. Av den här anledningen har inte fokus legat på att ge något tydligt svar eller en 

tydlig slutsats, utan fokus har varit att öppna upp för nya infallsvinklar. I analysen 

framkommer det många trådar och många teman som skulle vara intressanta att följa och att 

undersöka djupare. Min förhoppning är att dessa kan verka inspirerande, men även att de 

punkter som jag har valt att fokusera mer på kan ha en inspirerande inverkan.  

Det är framförallt två teman som jag tror kan tillmötesgå behovet av en förståelse som kan 

verka disruptivt mot den förståelseram som i sitt fundament förkastar, som omöjliggör det 

icke-binära. Det ena temat handlar om den kollektiva tillblivelsen. Kollektiv tillblivelse 

handlar om skapandet av en kollektiv kropp, om kroppens transformering tillsammans med 

andra människor, saker eller djur. Om att bli till tillsammans med andra, att den egna kroppen 

blir större, att dess gräns utökas och blir till viss del ett med en större enhet. Det handlar inte 

om att vara en del av en grupp eller om något typ av gruppformation, utan mer om en 

transformation av upplevelsen av världen och kroppen i/med världen. Att gränsen mellan det 

egna och gruppen till viss del suddas ut, att den kollektiva kroppen blir den egna kroppen och 

vise versa. Det handlar om att tillåta andra gränser, den kollektiva gränsen, uppstå som mer 

                                                 
26 Jag vill uppmärksamma att jag inte använder icke-binära som en identitet utan som en beskrivning av det 

utanför eller bortom det binära. 
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viktig. Det är ett sätt att tillåta den egna kroppen att förflyttas, att sträcka sig längre och att 

låta sig bli till i nya/andra former. Det är en tillblivelse som jag menar har potentialen att 

komma bort från en nyliberalistisk individualism. Att istället lyfta vår ständigt intrasslade och 

föränderliga tillsammanshet. Det andra temat går in i frågor kring hem och hemkomst. I mina 

analyser framkommer en typ av hem och hemkomst i rörligheten, i det obestämda. Det är ett 

hemmahörande i det inte riktigt artikulerade, i det otydliga. Jag menar att idéer om hem måste 

öppnas upp, att vi måste komma bort från och kritisera meningsskapande idéer som bygger på 

behovet av progression eller ”utvecklig”. Jag menar även att vi måste kritisera idén om 

möjligheten att nå någon typ av slutgiltigt mål. Framförallt menar jag att denna kritik är viktig 

för självförståelsen av icke-binära personer, då det icke-binära saknar en plats inom en 

heterosexuell begärsstruktur och således saknar mål som anses vara legitima. Men även då 

icke-binäritet är reducerat till just ett icke-epitet och således är refuserad till att inte vara.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

I den här studien undersöks kön/genus som en kroppslig längtan. Studien baseras på 

medföljande intervjuer och semistrukturerade intervjuer med sex icke-binära personer, eller 

personer som inte känner sig bekväma i tvåkönsnormen – alltså normen som antar allt alla är 

antingen män eller kvinnor. Längtan förstås här som det driv och sökande som är eller gör liv 

möjligt, det är med andra ord, även det som möjliggör det levbara livet.  

Syftet med studien är att undersöka hur icke-binär kroppslighet gör sig möjlig men även hur 

det möjliggörs. Detta trots att det icke-binära exkluderas från just tvåkönsnormen, från 

förståelsen som menar att alla människor måste vara män eller kvinnor. Studien är således ett 

försök att genom infallsvinklar som inte bygger på tvåkönsnormen, öppna upp för ett sätt att 

förstå kön som inte reducerar det icke-binära till just ett ”icke”. Med andra ord, studien är ett 

sökande efter sätt att förstå kön och kroppar som inte utesluter vissa personer och kroppar, 

och reducerar dem till undantag. 

Ur analyserna lyfts två teman ut. Det ena temat behandlar den kollektiva kroppen, vilket 

handlar om skapandet och transformationen tillsammans med andra kroppar. Om att till viss 

del bli till tillsammans med den kollektiva kroppen, vilket innebär att ”det egna” tillåts att nå 

längre, möjligheten öppnas upp att bli till i nya/andra former. Detta är således en form av 

kritik av förståelsen av oss och våra kroppar som avskilda enheter. Det andra temat behandlar 

hem och hemmahörande. I analysen framgår det att hem inte bör förstås som en slutpunkt 

eller på nödvändigtvis en fast och stabil punkt. Deltagarna beskriver snarare hemmahörande i 

det otydlig och i själva rörligheten, alltså i förflyttningen. Detta är en viktig punkt, speciellt 

för icke-binära, då de både exkluderas från möjligheten att nå målen, genom att de enbart 

tillåts vara ett ”icke”, men även för att det icke-binära inte tycks följa de linjära 

utvecklingsstegen som normerna avkräver.  


