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Abstract

This thesis is based on three focus group discussions including a total of ten individuals who 
consider  them  selves  as  being  queer.  The  research  aim  has  been  to  analyze  subject 
positionings in relation to discourses that constitute gender, sexuality and relationships, and 
how these positionings and discourses are linguistically produced. Feminist Post-structuralist  
Discourse Analysis, complemented by a systemic-functional grammar analysis, has been the 
theoretical  and  methodological  approach.  The  result  has  shown  how  the  participants 
consistently  position  them  selves  against  norms  that  organizes  and  categorizes  gender, 
sexuality and relationships. The participants have from queer positionings as agents in verb 
processes articulated sexuality and gender as dynamic and multiplex. They have also drawn 
on anti-hierarchical and feminist discourses, as well as articulated a resistance to define sexual 
orientation  and  relationships.  Queer has  been  produced  as  a  perspective,  but  also  as  a 
community of practice with it's own norms for what and who can be considered as queer. An 
analysis  of interaction  among discourses has exposed issues that  challenge  the borders of 
queer, for example gender separatism, gender neutral pronouns, pornography and asexuality. 
The  analysis  has  furthermore  shown  that  the  queer  subject  move  amongst  different 
positionings depending on the context,  and that positionings can be intentional as well  as 
imposed.  The  queer  individual  is  therefore  oscillating  between  power  and  powerlessness 
depending on the relationship to other individuals and discourses.

Key words: asexuality, inter-discursivity, language and gender, language and sexuality, 
queer,  relationship anarchy

Sammanfattning

Denna studie utgår från tre fokusgruppsamtal med sammanlagt tio personer som betraktar sig 
själva som queera. Syftet har varit att analysera positioneringar i relation till diskurser som 
konstituerar  kön,  sexualitet  och  relationer,  och  hur  dessa  positioneringar  och  diskurser 
konstrueras språkligt.  Feminist  Post-structuralist  Discourse Analysis har använts som teori 
och metod, kompletterad med en analys utifrån systemisk-funktionell grammatik. Analysen 
har  visat  hur  deltagarna  genomgående  konstruerar  ett  ifrågasättande  av  normer som 
organiserar och kategoriserar kön, sexualitet och relationer. Utifrån queer positionering har 
kön  och  sexualitet  genom  agentiva  verbprocesser  konstruerats  som  dynamiska  och 
mångfaldiga. Även anti-hierarkiska och feministiska diskurser, tillsammans med en ovilja att 
definiera sexuell läggning och relationer, genomsyrar samtalen. Vidare har det framgått att 
queer konstrueras som perspektiv, men även som en praktikgemenskap med gränser för vad 
och vem som är queer. En analys av diskursers samspel med varandra har synliggjort ämnen 
som på  olika  sätt  utmanar  queers  gränser,  bland  annat  könsseparatism,  pronomenet  hen, 
pornografi och asexualitet. Analysen har dessutom visat att det queera subjektet rör sig mellan 
olika  positioneringar  beroende  på  kontexten,  och  att  positioneringar  kan  vara  såväl 
intentionella  som  påtvingade.  Den  queera  pendlar  därmed  mellan  makt  och  maktlöshet 
beroende på relationen till andra individer och diskurser. 

Nyckelord: asexualitet,  interdiskursivitet,  språk och kön, språk och sexualitet,  queer, 
relationsanarki 
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Transkriptionsnyckel

sam- avbrott (av ord eller mening)

samtal betoning

SAMTAL stark betoning

-- utebbat yttrande

(2s) paus räknat i sekunder

(.) paus en sekund eller kortare

°samtal° lägre röststyrka än omgivande tal

*samtal* sägs skrattande

((skratt)) metakommentarer

(x) ohörbart ord, där varje x står för ungefärligt antal ohörbara ord

sa:mtal förlängning av föregående ljud

sa::mtal extra lång förlängning
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1  Inledning

”Cultural representations of language and gender are part of our inheritance, as social beings and 
also as linguists. Arguably, the better we understand them – where they 'come from' and how they 

work – the more control we will have over what we do with them.” 
(Deborah Cameron, 2003: 466).

”Jag började med att använda queer just i den- alltså  det ordet 
började jag använda för att jag ville sätta ord på att jag tyckte 
att  det  inte  fanns  (.)  kön eller  att  det  var  nånting  som  var 
konstruerat och att jag inte ville definiera mej som nånting varken 
i en könskategori eller en sexuell läggning” (Jenny, samtal C)

Citaten som får inleda denna uppsats belyser på olika sätt språkets starka inverkan på våra 

föreställningar, men indikerar även en möjlighet att använda språket medvetet och kreativt. 

Jag  gör  med  denna  undersökning  en  ansats  att  förstå  hur  vi  som  sociala  varelser  i  en 

ömsesidig relation med diskursiva representationer konstruerar vår omvärld och oss själva. 

Liksom Cameron betraktar jag kön som en konstruktion som genomsyrar språket, och liksom 

Jenny, som medverkar i denna studie, reagerar jag på det problematiska med kategoriseringar. 

Språkliga konstruktioner av kön och sexualitet kan vara starkt begränsande, men samtidigt är 

gränserna möjliga att luckra upp. Den queera blicken synliggör dessa konstruktioner och den 

queera rösten söker ett språk för nya. Studiet av språk och queer bidrar därmed inte enbart till 

förståelsen av olika sätt att förhålla sig till kön och sexualitet, utan det bidrar på ett djupare 

plan till  en förståelse för språkets konstruktivistiska och dekonstruktivistiska element.  Den 

självreflexivitet  som  styr  den  queera  blicken  öppnar  upp  ett  synfält,  ett  slagfält,  där 

diskursernas kamp är i ständig rörelse i språket. 

På ett sätt tar denna undersökning vid där jag avslutade min förra, en undersökning som 

visar att studenter vid läsningen av kurslitteratur har en tendens att tillskriva manligt kön till  

forskare  som  enbart  benämns  med  könsneutralt  efternamn  (Hagren  Idevall,  2009)1.  De 

kulturella  representationerna  av  språk  och  kön  som  Cameron  talar  om  får  konturer; 

föreställningen om att forskare är lika med man visar hur präglat språket är av kön. Men vad 

händer när vi uppmärksammar detta? Vad händer när motstånd föds? Vad händer med vårt 

språk, våra relationer, våra positioneringar? Det är frågor som dessa som format uppsatsens 

1 Med anledning av detta kommer de forskare som nämns i uppsatsen vid första tillfället omskrivas med både 
för- och efternamn, därefter enbart med efternamn. Detta blir ett sätt att undvika osynliggörande av kvinnliga  
forskare. Samtidigt har jag en ansats att inte reproducera könskategoriseringar där kön är irrelevant, vilket  
medför att jag använder könsneutralt pronomen hen. För ytterligare diskussion om detta pronomen, se s. 54.
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fokus: språkets konstruktion av  diskurser, det vill säga de sätt på vilka kön, sexualitet och 

relationer  artikuleras  av  subjekten,  den  interdiskursivitet som  kopplar  diskurserna  till 

varandra, och subjektens relation till diskurserna, deras positionering, som alltid konstrueras i 

förhållande  till  andra  positioneringar,  både  egna  och  andras,  i  ett  intersektionellt nät  av 

relationer och makt2. I detta nät av komplexitet inleds denna uppsats, med ansatsen att lyfta 

fram det queera perspektivets fördelar för det språkvetenskapliga fältet, med förhoppningen 

att öppna några synfält, skärpa några blickar, luckra upp några gränser. 

1.1  Syfte och frågeställningar

Utifrån  ett  queerfeministiskt  och  intersektionellt  perspektiv,  och  med  en  diskursanalytisk 

metod och teori, kommer jag att undersöka tre fokusgruppsamtal där sammanlagt tio personer 

som  betraktar  sig  själva  som  queera  har  deltagit.  Syftet  är  att  analysera  deltagarnas 

positioneringar i relation till de diskurser som konstituerar kön, sexualitet och relationer, och 

hur  dessa  positioneringar  och  diskurser  konstrueras  språkligt.  Påståenden,  modalitet  och 

verbprocesser kommer att analyseras utifrån systemisk-funktionell grammtik. Jag har även för 

avsikt att undersöka hur olika diskurser interagerar i samtalen, vilket jag gör i en analys av 

interdiskursivitet. Vidare  kommer  jag  att  analysera  hur  relationen  mellan  olika  subjekts 

positioneringar konstrueras, vilket leder över i en diskussion om hur subjektet kan förstås. De 

frågeställningar undersökningen vill besvara är:

– Vilka diskurser om queer, sexualitet, kön och relationer konstrueras i samtalen? 

– Hur interagerar  diskurserna  med  varandra,  och hur  ser  relationen mellan  dem och 

deltagarnas positioneringar ut?

– Hur  konstrueras  relationen  mellan  olika  subjekts  positioneringar  och  hur  kan 

begreppet subjekt diskuteras utifrån mina resultat? 

1.1.1  Centrala begrepp

Utifrån mitt syfte, att undersöka diskurser som konstrueras i samtal om sexualitet, kön och 

relationer, är det i första hand deltagarna i studien som definierar de begrepp som förekommer 

2 Se kapitel 5 (s. 27) för en utförligare presentation av begreppen diskurs, interdiskursivitet och 
intersektionalitet.
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i uppsatsen. Ett par av nyckelbegreppen bör dock diskuteras och definieras för att skapa en 

förståelse för studiens utgångspunkter. 

Begreppen kön och sexualitet har båda historiskt sett genomgått förändringsprocesser där 

betydelsen  har  problematiserats  och  förskjutits,  och  fortfarande  finns  inte  en  enhetlig 

definition för någon av dem, vilket i sig är en utgångspunkt. I denna uppsats har jag valt att 

använda kön istället för genus av flera anledningar. Ett skäl är den nya användning av detta 

begrepp som fått fäste inom nordisk forskning det senaste decenniet (Edlund m.fl., 2003:33). 

Den tidigare förståelsen av  kön som det biologiska och  genus som det socialt konstruerade 

särskiljer  begreppen  på  ett  sätt  som  inte  motsvarar  verkligheten,  där  biologi,  anatomi, 

genusstrukturer, könsroller och andra aspekter av kön konstituerar varandra; de går inte att 

separera  (ibid).  Även utifrån den butlerianska  utgångspunkten  att  också biologiskt  kön är 

konstruerat (se avsnitt 2.3) anser jag att det bredare begreppet kön passar mina syften bäst. En 

vidare diskussion av begreppet och dess diskursiva uttryck i samtal förs i analysen. 

Deborah Cameron och Don Kulick (2003) påpekar att begreppet sexualitet oftast används i 

bemärkelsen sexuell läggning, en användning som de argumenterar emot (Cameron & Kulick, 

2003:4). De föreslår en bredare definition av sexualitet, där begäret och dess praktiker blir ett 

framträdande forskningsfokus (ibid: xi). I min uppsats tar jag fasta på denna breda definition 

av sexualitet, där olika aspekter tas i beaktande. Cameron och Kulick kan kritiseras för att ha 

en  essentiell  syn  på  begär,  i  förståelsen  sexualdrift.  I  min  definition  innefattar  jag  även 

sexualiteter som inte omfattar just den aspekten, som exempelvis olika former av asexualitet.

Ett centralt begrepp för uppsatsen är  norm, nära knutet till  begreppet  normal, som dels 

beskriver  vad  som  är  vanligast  förekommande,  dels  reglerar  vad  som  anses  vara 

eftersträvansvärt ifråga om det genomsnittliga och det ideala (Fanny Ambjörnsson, 2004:21). 

Normer har en inneboende instabilitet och konstrueras och förändras alltid i relation till sin 

motsats,  avvikelsen  (ibid:22  f).  Heteronormen är  heterosexualitet  i  förväntad  form (Tiina 

Rosenberg,  2002:91).  Heteronormativitet är  de  strukturer,  institutioner,  relationer  och 

handlingar som skapar föreställningen om den naturliga heterosexualiteten, och reproducerar 

den som önskvärd och privilegierad (Cameron & Kulick, 2003:149).

Begreppet mononormativitet berör relationsform. Det står för antagandet om att monogami 

är det naturliga och normala sättet att leva ihop i en kärleksrelation (Meg Barker & Darren 

Langdridge,  2010). Heteronormen och mononormen ingår i den diskurs som Judith Butler 

kallar den heterosexuella matrisen. Detta begrepp, liksom begreppet performativitet kommer 

jag  att  presentera  mer  utförligt  i  nästkommande  avsnitt  som  redogör  för  uppsatsens 

queerteoretiska perspektiv.   
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2  Queerteoretiska utgångspunkter

Föreliggande undersökning går inte ut på att empiriskt bekräfta en teori, utan snarare fungerar 

teorin  som förklaringsmodeller  för  den  empiriska  undersökningen.  Den  konstruktivistiska 

feministiska diskursanalysen är den positionering utifrån vilken jag arbetat med materialet, 

som i sin tur har styrt vilken litteratur och vilka teorier som allt eftersom har visat sig vara 

relevanta. Feministisk diskursanalys som teori och metod introduceras i kapitel 5. Närmast 

kommer en introduktion till queer. Det finns inte en definition av vad queer är, och det finns 

inte en enhetlig queerteori, och kanske går det att säga att denna mångtydighet är en av queers 

centrala punkter (Cameron & Kulick, 2003:148 f). Mångtydigheten ger upphov till frågor och 

ifrågasättande, vilket också är en av queers viktigaste syften. Jag ansluter mig i denna uppsats 

till Cameron och Kulicks definition av queerteori:

”[...]  a  kind  of  theoretical  discourse  embodying  critical  perspectives  (note  the  plural)  on 
heteronormativity, which we defined [...] as those structures, institutions, relations and actions that 
promote and produce heterosexuality as natural, self-evident, desirable, privileged and necessary.” 
(Cameron & Kulick, 2003:149)

Den heteronormativitet  som queer  ifrågasätter  ingår  i  den  diskurs  som Butler  kallar  den 

heterosexuella matrisen, och som jag kommer gå närmare in på i avsnitt 2.2. En central teori 

för denna uppsats, liksom för queer, är  performativitetsteorin, som jag behandlar i avsnittet 

efter.  Innan dess  vill  jag  belysa  frågan  om identitet,  eller  subjektet,  eftersom denna  ofta 

kommer upp i fokusgruppsamtalen och utgör en grund för motstridande diskurser. 

2.1  Subjektet

Synen på identitet  har  under  flera  decennier  utmärkts  av  essentialism,  där  identiteten  har 

betraktas som ett relativt stabilt vara (Cameron & Kulick, 2003: xii). I och med Butlers bok 

Gender Trouble fick en ny syn på identitet  fäste i den feministiska rörelsen, och det som 

sedan utvecklades  till  queerteori.  Butler   menar  att  identitet  inte  är  något  statiskt,  att  ett 

subjekt  aldrig  existerar  utanför  diskurserna,  utan  är  skapat  av  dem  genom  olika 

positioneringar (Butler, 2007:223, 51). Subjektet är därmed hela tiden i rörelse. Denna syn på 
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identitet har kritiserats, bland annat av Susan Hekman som menar att Butler i sitt försök att 

luckra upp polariseringar och kategoriseringar skapar en ny motpol i och med det icke-statiska 

jaget (Hekman, 2000:293). Butlers modell förnekar upplevelsen av att ha ett ”jag”, en kärna 

(ibid:298). Hekman föreslår istället en syn på identitet som ”an ungrounded ground”, en kärna 

av ”jag” som är stabil, men inte essentiell utan en produkt av subjektets relationer till andra, 

av  erfarenheter  och  upplevelser  (ibid:301).  Hekman,  som  bygger  på  psykoanalytisk 

objektsrelationsteori, för därmed in de sociala relationernas betydelse för konstruktionen av 

subjektet, som varken är enbart essentiellt eller enbart performativt konstruerat. Behovet av 

att ha en identitet att utgå från blir tydligt ifråga om identitetspolitik; att arbeta politiskt med 

utgångspunkt  i  en  identitetskategori  är  en  strategi  för  många  marginaliserade  grupper, 

exempelvis kvinnor och homosexuella (Janne Bromseth, 2006b:117). Butler kritiserar detta 

eftersom kategoriseringen bidrar till att skapa essentiella identiteter, men eftersom de redan 

utgör en dominerande diskurs går de inte  att  avvisa (Butler,  2007:54).  Istället  förespråkar 

Butler en identitetspolitik  som tillåter  tillfälliga identiteter som kan kopplas till  och ha en 

uppgift i fråga om konkreta praktiker. Identiteterna anpassas efter det aktuella syftet (ibid:67).

En språklig aspekt  av identitetskategorierna  berör  beteckningar  och definitioner.  Butler 

menar att beteckningar lika lite som identiteter är essentiella, och att det i själva verket är 

beteckningarna  i  sig  som gör  att  individerna  verkar  statiska  (ibid:226).  Upprepningen  av 

beteckningarna skapar och upprätthåller  regler som styr identitetskategorierna,  och därmed 

subjekten.  Butler  menar  att  det  inom  det  repetitiva  betecknandet  finns  en  möjlighet  till 

genusuppluckring (ibid:227). Detta kan den feministiska rörelsen utnyttja för att ifrågasätta de 

konstruerade  identiteterna;  genom  subversiv  upprepning,  exempelvis  genom  andra 

användningar av beteckningar och definitioner än de normativa,  kan själva konstruktionen 

synliggöras (ibid:229). 

Även den franska filosofen Monique Wittig,  vars idéer  Butler  till  stor del  bygger  sina 

teorier på, betonar språkets roll, i synnerhet bruket av pronomen. Wittig menar att mannen är 

det omarkerade könet,  som historiskt sett  stått  för det universella (Wittig,  1984:5). Denna 

könlöshet når subjektet genom talhandlingen att säga  jag, då subjektet återerövrar språket i 

dess helhet, utgående endast från sig själv och med makt att använda allt språk. Det att säga 

jag blir att ta subjektiviteten i besittning och eliminerar könet, vilket kan vara en feministisk 

strategi (ibid:6).
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2.2 Den heterosexuella matrisen

Denna uppsats har ett konstruktivistiskt perspektiv på kön. Även Butler har detta perspektiv, 

och  ifrågasätter  en  uppdelning  mellan  (socialt  och  kulturellt  konstruerat)  genus  och 

(biologiskt, medfött) kön. Butler menar istället att det finns ett spektra av kön, och att det är 

den upprepade konstruktionen av normativ kvinnlighet/manlighet som diskursivt skapar och 

återskapar  föreställningen  om ”det  naturliga  könet”  (Butler,  2007:56).  Kön  är  alltså  inte 

fördiskursivt, utan det är genuspresentationen som skapar könet. (Butler, 2007:57).

Butler  ifrågasätter  skarpt  tvåkönsmodellen  som  säger  att  begripliga  genus  uppvisar 

koherens och kontinuitet  mellan genus, kön, begär och sexuellt beteende.  Den matris  som 

genom  reglerande  praktiker  normaliserar  och  upprättar  denna  koherens  skapar  de  binära 

könskategorierna  och  gör  spektrat  mellan  dem  till  avvikelser.  Det  är  detta  som  är  den 

heterosexuella matrisen. Det heterosexuella begäret skapar och förutsätter två tydliga motsatta 

genus  (maskulint  och  feminint)  som  hör  ihop  med  könen  man  och  kvinna.  Matrisen  är 

beroende av avvikelserna för att existera, men avvikelserna är också en möjlig position, en 

möjlighet att störa. (Butler, 2007:68 f).  Identifikation och  begär är två begrepp som Butler 

hämtar från psykoanalysen, och som är viktiga för relationen mellan kön och sexualitet. Den 

heterosexuella matrisen producerar, och reproduceras av, kravet att subjekten identifierar sig 

som antingen män eller kvinnor och har ett begär till det motsatta könet (Butler, 1993:28).

Den heterosexuella matrisen är en diskurs som fått en enorm betydelse för queerstudier, 

vilket både gör den till en viktig förståelsegrund, men även medför en risk för att reproducera 

den  som någon slags  sanning.  Det  finns  även en  risk  att  konstruera  en  dikotomi  mellan 

heteronormativa  diskurser  och så kallade  queera diskurser.  För  att  motverka  att  skapa en 

sådan statisk och dikotomisk syn på diskurser har jag valt en diskursanalys som fokuserar på 

interdiskursivitet, alltså hur diskurser backar upp, undergräver, förstärker och på andra sätt 

samverkar med varandra (se kapitel 5). Vidare kommer jag i så stor utsträckning som möjligt 

undvika substantivistiska benämningar på diskurser, utan istället  se till  deras konstruktion, 

deras funktion som processer och deras interaktion på en textnära nivå (se kapitel 6).

2.3 Performativitet

Idéerna om performativitet är centrala för queera teorier och fördes in i dessa sammanhang av 

Butler.  Begreppet är  dock från början ett  språkfilosofiskt begrepp, introducerat  av John L 
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Austin (1975) som ett  uttryck  för talhandlingar;  handlingar realiseras genom språket,  som 

yttrandet  ”jag  döper”  i  en  dopceremoni.  Austin  betonar  intentionens  vikt  för  en  lyckad 

performation;  talaren  måste  mena  vad  hen  säger  (Cameron  &  Kulick,  2003:126).  Detta 

kritiseras sedan av Jaques Derrida (1977), som istället hävdar att det som ligger bakom en 

lyckad performativ talhandling är att den är en upprepning av en igenkännbar språklig form. 

Derrida tar signaturen som exempel och menar att signaturen enbart får sin mening genom att 

vara upprepningsbar (Derrida, 1977:20). 

Butler utgår från Derrida i sin tillämpning av performativitetsteorin på konstruktionen av 

kön. Kön är performativt – det är en effekt av upprepningen av normativa praktiker i enlighet 

med den heterosexuella matrisens könskategorier (Butler, 1993:21). Subjekten blir genom de 

upprepade performativa handlingarna till  som kvinnor eller  män,  de är  effekten av denna 

starkt normerande upprepning (ibid:22). Att kön är performativt betyder därmed inte att det är 

en roll som subjektet fritt kan välja att agera i, men det finns alltid möjlighet till subversivitet 

inom det performativa. Det finns nämligen inga perfekta upprepningar – du kan aldrig skriva 

exakt samma signatur två gånger – och genom små förskjutningar i uppförandet av kön kan 

subjektet  göra  motstånd  mot  de  tvingande  normerna  för  manligt  och  kvinnligt  (ibid:22). 

Subversivt upprepande synliggör att även originalet är en konstruktion. Ett exempel är drag, 

där könskodade attribut uppförs av en annan kropp än den som normen förespråkar. Ett annat 

exempel är upprepningen av heterosexuella konstruktioner, som exempelvis äktenskapet, i ett 

homosexuellt sammanhang. Det är i detta fall bytet av kontext som synliggör konstruktionen 

och avnaturaliserar det som tidigare haft essentiell  status (Butler, 2007:85). Ett  misslyckat 

utförande kommer därmed inte att handla om intention, utan om mottagarens förståelse av det 

performerade; förskjutningen får inte vara så stor att den ursprungliga meningen går förlorad, 

då  finns  inte  längre  en  koppling  mellan  det  subversiva  uttrycket  och  de  normer  som 

ifrågasätts. 
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3  Forskningsöversikt

Sedan Butlers omtalade bok Gender Trouble gavs ut 1990 har studier som utgår från queera 

teorier ökat markant,  inte minst inom det svenska forskningsfältet.  Detta forskningsfält är, 

tillsammans  med  annan  forskning  som  undersöker  kön  och  sexualitet  utifrån  ett 

konstruktivistiskt,  ofta  intersektionellt,  perspektiv,  av  intresse  för  denna  undersökning.  I 

avsnitt  3.1 ger jag en allmän översikt över forskningsfältet  Språk och sexualitet.  Därefter 

följer två avsnitt med forskning från olika discipliner. I 3.2 presenteras undersökningar som 

tittar  på sambandet  mellan  kön och sexualitet,  och i  avsnitt  3.3 belyser  jag forskning om 

normativitet. Men allra först kommer en kort introduktion till queerforskning. 

Queerrörelsen föddes i USA runt 1990, och växte fram både genom aktiviströrelser som 

Queer Nation, och genom akademiska teorier, där Butler, Eve Kosofsky Segwick och Michael 

Warner  var  tongivande (Rosenberg,  2002:34 f,  65 f).  I  Sverige  skedde introduktionen  av 

begreppet queer genom ett temanummer av tidskriften Lambda Nordica 1996 (Ambjörnsson, 

2006:  38).  Historikern  Jens  Rydströms  artikel  från  året  efter  ger  en  översikt  över  den 

homosexualitetsforskning  som  ditintills  gjorts  på  det  svenska  forskningsfältet.  Antologin 

Queersverige, utgiven 2005, kan betraktas som en efterföljare till Rydströms genomgång av 

svensk  sexualitetsforskning,  nu  med  ett  konstruktivistiskt  perspektiv.  Antologin  rymmer 

bidrag från flera olika discipliner, vilket visar på den breda tillämpning som queera teorier kan 

ha. Kulick pekar även på den nära koppling till feminismen som queer har i Sverige, och som 

bidragit  till  att  teorierna  fick  en  sådan  snabb  spridning  när  de  väl  introducerats  (Kulick, 

2005:16).  Kopplingen till  feminismen har bidragit  till  att  vissa aspekter av sexualitet  som 

inom  amerikanskt  forskning  betraktas  som  motstånd  mot  heteronormen,  exempelvis 

sexarbete, pornografi och radikalt sex, snarare har diskuterats och kritiserats ur ett feministiskt 

perspektiv i Sverige (ibid:18). 

Av utrymmesskäl har jag ingen möjlighet att  redogöra för den queeraktivism som sker 

utanför akademien, även om samröret mellan de båda ofta är starkt, vilket påpekas såväl av 

deltagarna i min studie som av queeröversikter (se exempelvis Ambjörnsson 2006). 
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3.1  Språk och sexualitet – en bakgrund

Forskningsområdet  språk och sexualitet  har i  likhet  med det bredare queerteoretiska fältet 

utvecklats starkast inom den amerikanska akademin. I Sverige är fältet mycket litet. 

Cameron  och  Kulick  kritiserar  tidigare  studier  som  berör  språk  och  sexualitet  för  att 

betrakta  sexualitet  som liktydigt  med  sexuell  läggning  (Cameron  & Kulick,  2003:x).  De 

menar att studierna väldigt ofta utgår från den sexuella identiteten, antingen för att undersöka 

hur den kategoriseras och benämns, eller hur språkbruket ser ut hos personer med en viss 

sexuell preferens. Kritiken mot studiet av stil utifrån sociala kategorier är utbredd över hela 

det sociolingvistiska fältet, inte enbart när det handlar om sexualitet, och många forskare har 

stakat  ut en ny riktning där meningsskapande istället  för identitet  står  i  fokus (Campbell-

Kibler, Podesva & Roberts, 2001:175). Kulick ger i artikeln Gay and lesbian language (2000) 

en  översikt,  eller  som  han  själv  kallar  det,  a  critical  review (Kulick,  2000:397)  över 

sexualitetsforskningen så som den har sett ut historiskt. Kulick framför redan här kritik mot 

det fokus på sexuella identiteter som dominerat fältet, och driver tesen att det överhuvudtaget 

inte finns något typiskt språk som kan kopplas till en sexuell identitet (ibid). Utifrån denna 

kritiska positionering redogör Kulick sedan för en del av den forskning som har gjorts på 

ämnet språk och sexualitet framförallt under 1980- och 90-talen. Han utgår bland annat från 

antologin Queerly Phrased (1997a) där Anna Livia och Kira Hall har samlat artiklar om språk 

och sexualitet. I sitt eget bidrag till antologin, ”It's a girl!”: bringing performativity back to  

linguistics (1997b) framför även de kritik mot tidigare studier i ämnet, och vill istället för att 

utgå från sexuella kategoriseringar, som alltid är historiskt och kulturellt skapade och därmed 

olika  i  olika  kontexter,  utgå  från  hur  queera  personer  performativt,  genom  sina 

språkhandlingar, skapar sig själva och sin position (Livia & Hall, 1997b). Det som Livia och 

Hall missar, enligt Kulick, är att det performativa inte alltid lyckas (Kulick, 2000:419). Han 

kritiserar även deras uttalande att det queera språkbruket alltid är intentionellt och hänvisar till 

Butler som skriver att intentionen bara är en del av meningsskapandet (Kulick, 2000:420).

Min egen utgångspunkt är i linje med Kulicks; studien utgår inte från sexuell preferens 

utan  hur  sexualitet  i  vid definition  skapas  performativt,  i  detta  fall  genom diskurser  i  en 

samtalskontext.  Jag  kommer  även  att  belysa  den  misslyckade  performativiteten  så  som 

deltagarna  uttrycker  den  i  mötet  mellan  den  queera  och  ”den  andra”,  liksom  den 

interdiskursiva analysen kommer visa på en polyfon struktur där det intentionella språkbruket 

enbart utgör en aspekt av de queera samtalen. 
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Det  svenska  språkvetenskapliga  fältet  rymmer  än  så  länge  mycket  lite  forskning  om 

sexualitet. Studier som analyserar språk och sexualitet ur ett queerperspektiv tycks än så länge 

enbart finnas bland studentuppsatser3, vilket tydligt pekar på att det finns en lucka som dessa 

uppsatser, och även min, har inlett arbetet med att fylla. 

3.2  Kön och sexualitet i samspel

Bromseth visar i sin avhandling (2006b) hur föreställningar om kön och sexualitet konstrueras 

i relation till varandra. Avhandlingen är inte skriven inom det språkvetenskapliga fältet, men 

analysen  bygger  på  text  och  analyserar  sociala  praktiker  genom de  språkliga.  Bromseths 

etnografiska studie av en e-postlista för lesbiska och bisexuella kvinnor synliggör dels hur en 

konstruktivistisk  syn  på  kön  påverkar  uppfattningen  av  sexualitet  och  aktivism  så  som 

könsseparatism och feminism, dels hur kontexten påverkar interaktionen och förhandlingarna 

om kön, sexualitet och identitet.  Det blir tydligt att även med utgångspunkten att kön och 

sexualitet är något vi  gör, inte bara föds till  och sedan  är, också måste ta hänsyn till  den 

kategorisering av kön och sexualitet som faktiskt görs i samhället. E-postlistan är ett forum 

som skapats utifrån de sociala kategorierna kvinna, lesbisk och bisexuell, och därför utgör de 

viktiga kategoriseringar,  samtidigt  som det pågår en ständig förhandling om normerna för 

dessa  och  vilka  som  inkluderas.  Detta  förhållningssätt  till  kategorier  märks  i  flera 

intersektionella undersökningar av identitet (se exempelvis Linda Kahlin, 2008). 

Kvinnorna (och mannen) i Bromseths studie konstruerar kön utifrån en icke-heterosexuell 

position,  men  denna  konstruktion  har  även  undersökts  utifrån  individer  som  samtidigt 

iscensätter  heterosexualitet.  Sedan queerforskningen fick fäste inom akademien har studier 

om sexualitet och kön i allt större utsträckning fokuserat på att synliggöra normen snarare än 

avvikelsen (Ambjörnsson, 2006:9). En sådan studie presenteras i sexualitetsforskaren Louisa 

Allens artikel (2003). Allen intervjuar tonåringar för att se hur de konstruerar kvinnlighet och 

manlighet  i  relation  till  dominerande  diskurser  om  (hetero)sexualitet  och  de  normativa 

föreställningar  om kön som förekommer  i  dessa diskurser.  Ungdomarna i  studien pendlar 

mellan  olika  positioner,  där  de  ibland  reproducerar  normativa  diskurser  och  ibland  gör 

motstånd mot dem genom att uttrycka andra föreställningar om kön (Allen, 2003:217). 

Även på språkvetenskapligt håll finns undersökningar som lyfter fram en konstruktivistisk 

syn på kön och sexualitet,  med ljuset riktat  mot heterosexualiteten.  Cameron tittar  på hur 

3 Se exempelvis Ida Carlsson (2009).
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sexualitet och kön interagerar i en studie av hur killar genom skvaller om andra killar och 

deras eventuella homosexualitet både konstruerar sin egen heterosexualitet och hanterar de 

homosociala  relationerna  (Cameron,  1997).  Studien  är  gjord  på  ett  informellt  samtal  i 

deltagarnas egen miljö, vilket även gäller för Celia Kitzingers analys av heterosexuellas språk. 

Kitzinger undersöker hur den förgivet tagna heterosexualiteten återskapas i vardagliga samtal, 

utan att aktivt ”göra” sexuell identitet, bland annat genom att nämna heterosexuella relationer 

och  referera  till  sig  själva  och andra  som hustrur,  äkta  män,  flickvänner  och  pojkvänner 

(Kitzinger, 2005). Kitzingers studie synliggör att det inte bara är avvikande sexualiteter som 

markeras och befästs genom språket, utan även den normativa, även om detta språk betraktas 

som det normala (ibid:257). 

Min analys  av heteronormen görs ur ett  queert  perspektiv,  det vill  säga hur de queera 

deltagarna  konstruerar  denna  norm.  Fokus  ligger  dessutom  på  ett  diskursivt  plan  där 

undersökningen snarare visar hur heteronormen verkar genom att framställa kön, sexualitet 

och relationer på vissa sätt, än hur framställningen görs utifrån stil. 

3.3  Normativitet och avvikande positioneringar

Socialantropologen Ambjörnsson utgår i sin avhandling från queerteori, och undersöker hur 

genus  konstrueras  i  samverkan  med  bland annat  sexualitet.  En av  de  saker  Ambjörnsson 

intresserar sig för är hur gymnasietjejerna i hennes studie förhåller sig till olika normer och 

ideal, och heterosexualiteten visar sig vara en starkt normerande princip. De personer som 

befinner  sig  närmast  normen  anses  av  studiens  respondenter  vara  mest  fria,  medan  en 

utanförposition  ofta  bedöms  som  bunden  och  stereotyp  (Ambjörnsson,  2004:289). 

Ambjörnsson visar också hur dessa positioner konstrueras i relation till kön; klassens lesbiska 

tjej betraktas som stereotyp på grund av att hon avviker från normer om hur kvinnor ska se ut 

och bete sig, vilket förklaras som ett osjälvständigt beteende i enlighet med lesbiska ideal. I 

min  undersökning  kommer  jag  att  titta  på  hur  föreställningar  om  norm  och  avvikelse, 

självständighet  och  stereotypiseringar  diskuteras  och  upplevs  av  personer  som  väljer  att 

positionera  sig  utanför  dikotomin  heterosexuell  –  homosexuell.  En  viktig  aspekt  i  dessa 

positioner  berör  relationsformen,  eftersom  tvåsamhetsnormen  är  nära  knuten  till 

heteronormen. Sociologen  Anna Norberg gör i sin avhandling (2009) en intervjustudie med 

personer som lever i samkönade parrelationer. Norberg menar att tvåsamheten har varit en 

förutsättning  för  homosexuellas  kamp  för  lika  rättigheter,  samtidigt  som  den  varit  en 
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anpassning till heteronormativa strukturer, vilket framkommer i de intervjuades upplevelse av 

att  som  par  alltid  bedömas  utifrån  en  heterosexuell  mall  (Norberg,  2009:199).  Ett 

intersektionellt perspektiv belyser hur sexualitet och kön samverkar i denna process; även i 

samkönade par anses den ena vara mannen och den andra kvinnan, vilket reproducerar en 

heteronormativ  ordning  och  maktasymmetrier  mellan  könen.  Intervjupersonernas 

förhållningssätt till detta är både motstånd och anpassning, en balansgång mellan oviljan att 

osynliggöras och stereotypiseras och viljan att accepteras och få samma legala rättigheter som 

heterosexuella.  Det  intersektionella  perspektivet  finns  även  i  Anna  Karlssons  (2010) 

intervjustudie,  som  undersöker  föreställningar  om  ”bra”  och  ”dålig”  sexualitet,  där 

deltagarnas positioneringar utifrån sexuell orientering, kön och relationsform har beaktats i 

relation  till  olika  normer.  Liksom  i  Norbergs  studie  blir  det  tydligt  att  deltagarna  både 

anpassar  sig  till  och  gör  motstånd  mot  olika  normer,  men  framförallt  finns  en  positiv 

inställning till  sexualitet  samt en tendens att betrakta sexualiteten som del av en personlig 

utveckling. 

En överväldigande majoritet av de undersökningar som studerar sexualitet gör detta utifrån 

ett  förgivet tagande om den essentiella sexualdriften; människor är sexuella varelser.  Från 

amerikansk forskning vill jag lyfta fram en studie som berör asexualitet, ett ämne som ännu 

inte gjort sitt intåg på det svenska forskningsfältet4. Kristin S. Scherrer undersöker i en artikel 

den asexuella identiteten utifrån aspekter som meningsskapande i (a)sexuellt  beteende och 

upplevelsen av kärlek separerat från sex. En central punkt i Scherrers artikel är diskussionen 

om  sexualitet  i  relation  till  identitet  och  begär.  Scherrer  argumenterar  för  att  studiet  av 

asexualitet,  som ifrågasätter  föreställningen  om en  naturlig  sexualitet  och  sexuellt  begär, 

belyser  denna fråga ur ett  nytt  perspektiv (Scherrer,  2008:621 f).  Istället  för att  analysera 

asexualitet  som  ett  (icke-sexuellt)  beteende  eller  (brist  på  sexuellt)  begär,  ser  Scherrer 

asexualitet  som  en  identitet,  nyligen  etablerad  och  under  spridning  framförallt  genom 

internetbaserade  forum  (ibid:622).  Asexualitet  blir  för  min  studie  inte  bara  ett  sätt  att 

synliggöra diskurser om sexualitet, utan spelar även roll i diskurser som berör relationsformer.

4 Jag har dock hittat två studentuppsatser som på olika sätt undersöker asexualitet: Linnéll, Sandra (2007) och  
Bergius, Jennie; Nydahl, Stina & Nygren, Ida (2007). 
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4  Undersökningmetod och material

Första avsnittet presenterar fokusgruppsamtal som metod för att samla in data. I varsitt avsnitt 

redogörs sedan för transkriptionsmodellen och de etiska aspekterna.

4.1  Fokusgrupper

Den metod som har använts för att samla in analysunderlaget till studien är fokusgruppsamtal. 

En  fokusgruppstudie  innebär  att  en  grupp  människor  träffas  och  under  ledning  av  en 

moderator  diskuterar  det  ämne  som  introducerats  som  studiens  fokus  (Victoria  Wibeck, 

2000:9). I följande avsnitt ges en bakgrund till metoden, varefter en beskrivning av uppsatsens 

undersökning ges under rubrikerna  Deltagare,  Ämnesord och  Praktiskt genomförande, som 

även redogör för de tre grupper som deltagit i studien. 

4.1.1  Bakgrund

Fokusgruppsamtal  som  datainsamlingsmetod  användes  från  början  främst  i  marknads-

undersökningar,  men  har  banat  sin  väg  in  på  det  akademiska  forskningsfältet,  där 

fokusgruppsamtal bland annat används för att  undersöka attityder,  normer och värderingar 

(Wibeck, 2000:10). Phil Macnaghten och Greg Myers skriver att fokusgrupper passar bra för 

ämnen som människor skulle kunna tala med varandra om i sitt vardagsliv, men som de oftast 

inte pratar om (Macnaghten & Myers, 2004:65). 

Om det gemensamma för fokusgruppstudier är den moderatorledda diskussionen kring ett 

givet ämne, så finns det flera olika sätt att genomföra detta på, samt en mängd olika faktorer  

som står utanför forskarens kontroll. Till de senare hör gruppens agerande i situationen, vilket 

bland  annat  påverkas  av  deltagarnas  personlighet,  ålder,  kön,  yrke  och  bakgrund,  deras 

inbördes  relationer  till  varandra och huruvida de har  liknande erfarenheter,  om de känner 

samhörighet och hur den konkreta miljö som samtalet förs i påverkar deltagarna och gruppen 

(Wibeck, 2000:27-32). Dessa aspekter av samtalet kan vara svåra för forskaren att förutse. 
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Det finns dock en hel del som forskaren kan planera för, och det är syftet med studien som 

styr hur samtalen kommer att genomföras och vilka deltagare som ska bjudas in (ibid:44). 

I  en  fokusgrupp  står,  till  skillnad  från  i  intervjuer  eller  kvantitativa  undersökningar, 

interaktionen i  fokus.  Claudia Puchta och Jonathan Potter  menar  att  det är  viktigt  att  låta 

interaktionen få denna centrala roll; det går inte att tänka att deltagarna kommer till samtalet 

som färdiga individer, redo att manifestera en statisk identitet med tillhörande åsikter, utan 

gruppsamtalet kommer att skapa deltagarna och de attityder som de kommer att ge uttryck för, 

vilket gör att såväl attityder som identiteter kan variera (Puchta & Potter, 2004:26). Kahlin har 

i  sin  avhandling  använt  fokusgruppsamtal  som underlag  för  en  analys  av  hur  de  sociala 

kategorierna kön, etnicitet och generation konstrueras i samtal (Kahlin, 2008). Deltagarna i 

studien positionerar  sig inom,  och förhandlar  om, dessa kategorier  bland annat  genom att 

kontrastera  vi mot  dom, genom samspel mellan olika identiteter och med hjälp av retoriska 

strategier och språkliga markörer (Kahlin, 2008:175). I min egen studie talar jag om position 

som den interaktionellt skapade platsen från vilken deltagarna yttrar sig. Denna positionering 

är, liksom ovanstående identitetsbegrepp, konstruerat och varierande.

Fokusgruppsamtal som undersökningsmetod har flera fördelar då syftet är att undersöka 

inställningar och normer. Kitzinger tar upp ett par aspekter som även är relevanta för denna 

studie, bland annat att den interaktion som sker i ett fokusgruppsamtal lyfter fram deltagarnas 

attityder,  prioriteringar, språk och förståelseramar samt synliggör gruppnormer och främjar 

möjligheten att tala om känsliga ämnen eller ämnen som kanske inte skulle komma upp under 

en  intervju  med  endast  en  person  (Kitzinger,  1994:116).  Jag  upplevde  själv  detta  då  en 

deltagare efter fokusgruppsamtalet kommenterade att det hade varit intressant att diskutera ett 

ämne som monogami på ett sådant explicit sätt som de hade gjort i fokusgruppen, eftersom 

detta  inte  är  ett  ämne som brukar  komma upp i  vardagliga  samtal.  Andra fördelar  är  att 

forskaren får möjlighet  att  analysera meningsskiljaktigheter  i gruppen, vilket  i  sin tur kan 

synliggöra normer och presuppositioner,  samt att  upptäcka ideologier  och argumentations-

strategier bakom olika uttalanden (Kitzinger, 1994:116). 

En studie med fokusgruppsamtal som metod kan aldrig ge några generaliserbara resultat 

som gäller  för  alla  människor  eller  ens  en  viss  kategori  människor  (Wibeck,  2000:123). 

Resultatet av denna studie kan enbart säga något säkert om de samtal som har förts inom 

undersökningens  ramar.  Analysen  kan  dock  peka  på  tendenser  som  gäller  för  specifika 

grupper,  i  mitt  fall  queera  grupperingar.  Studien  kan  skissera  diskurser  som  troligtvis 

förekommer även hos andra individer som betraktar sig som queera.
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4.1.2  Deltagare 

I föreliggande studie har tio personer deltagit. Vid urvalet av deltagare har jag haft som enda 

kriterium att de personer som medverkar ska betrakta sig själva som queera, utifrån sin egen 

definition av queer. Jag har inte medvetet sökt deltagare av ett visst kön, en viss ålder eller  

andra urvalsaspekter. Dock har jag framför allt rekryterat personer i Stockholmsområdet, av 

praktiska skäl. Jag har formulerat en inbjudan5 som jag via e-post har skickat till personer och 

föreningar, som ibland har skickat den vidare. Inbjudan har även suttit uppe på anslagstavlor 

och på digitala lärplattformar för olika utbildningar. De personer som sedan deltog i studien 

har ett par saker gemensamt: flertalet av dem är studenter och en majoritet definierar sig som 

kvinnor och en majoriteten är i tjugoårsåldern.

Studien omfattar tre fokusgrupper med två till fyra deltagare i varje. Enligt Wibeck bör en 

fokusgrupp bestå av minst fyra personer (Wibeck, 2000:50), och frågan är om den grupp som 

enbart  bestod av  två  personer  kan betraktas  som en fokusgrupp.  Myers  skriver  dock om 

åsikter att de alltid uttrycks i interaktionen mellan minst två personer, vilket gör att det är 

interaktionen i sig som möjliggör det fokuserade samtalet (Myers, 2004:2). De skillnader som 

jag iakttagit i mitt eget material mellan den grupp som bestod av en dyad och de andra två 

grupperna med fyra deltagare vardera ligger främst på det interaktionella planet. Det dyadiska 

samtalet  har  en  tydligare  turtagningsstruktur,  ett  långsammare  tempo  och  färre  över-

lappningar. Den diskursanalys jag har gjort på materialet intresserar sig dock inte i första hand 

för dessa aspekter av interaktionen. 

Grupperna, som jag kallar A, B och C, har dels satts ihop av kontaktpersoner, som samlat 

ihop resten av gruppen, ett så kallat snöbollsurval (Wibeck, 2000:68), dels genom den öppna 

ansökan. I Grupp A och C känner deltagarna varandra sedan innan, i Grupp B känner tre av 

fyra  varandra  –  den  fjärde  rekryteras  via  en  kontaktperson.  Grupperna,  och  samtalens 

tillvägagångssätt, presenteras närmare i avsnitt 4.1.4.

De fördelar som finns med att använda befintliga grupper är enligt Kitzinger att deltagare 

som redan känner varandra kan relatera till en gemensam vardag, de kan jämföra det som sägs 

med  det  faktiska  beteendet,  och  ofta  är  det  även  i  dessa  grupper  –  kompisgemenskaper, 

studiegrupper och liknande – som dessa samtal naturligt uppträder (Kitzinger,  1994:105). I 

samtliga tre grupper har det tydligt framförts att ämnen som berör queer, kön, sexualitet och 

relationer även tidigare har diskuterats mellan de deltagare som känner varandra. I den grupp 

5 Se bilaga 1.
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där tre av fyra deltagare kände varandra upplevde jag att den fjärde personen blev en del av 

gruppen genom det gemensamma engagemanget för ämnet. 

Trots den avslappnade stämning som jag upplevt i samtliga tre grupper går det ändå inte att 

säga att samtalen representerar något slags naturligt vardagssamtal, utan ett fokusgruppsamtal 

är  alltid  en  konstruerad  situation,  vilket  såväl  deltagarna  som forskaren  är  medvetna  om 

(ibid:106). De personer som har deltagit i studien har dessutom alla varit medvetna om att de 

är  med  på  grund  av  att  de  betraktar  sig  som  queera.  De  har  även  vetat  om  att  mitt  

intresseområde är det språkliga. Om medvetenheten om att jag intresserar mig för språket har 

medfört att deltagarna själva är mer uppmärksamma på språkliga aspekter ser jag inte det som 

ett problem, utan som ett tillfälle att ta del av deras egna explicita definitioner och tolkningar. 

Vid  genomförande  och  analys  av  gruppsamtal  finns  det  ett  par  aspekter  som  bör 

uppmärksammas i fråga om validitet. Att säkra validiteten i en undersökning handlar om att 

studera det som är tänkt att studeras och göra trovärdiga tolkningar (Wibeck, 2000:120). I 

sammanhang där olika individer möts i en grupp för att samtala finns det alltid faktorer som 

kan  påverka  vad  individerna  säger  och  vad  de  av  olika  anledningar  avstår  från  att  säga. 

Gruppnormer kan påverka resultatet, liksom den fysiska omgivningen och deltagarnas tilltro 

till moderatorn och den aktuella studien (ibid:121). Forskaren måste vara uppmärksam på de 

interpersonella faktorerna i gruppen: i hur stor grad anpassar sig deltagarna efter varandra? 

Inträder ett så kallat group think med starka normer för vad som är acceptabla åsikter? Är det 

någon  av  deltagarna  som dominerar  samtalet  eller  finns  det  risk  att  deltagarna  betraktar 

moderatorn som en sådan person och anpassar sina yttranden efter henom (ibid:30). Även om 

dessa frågor inte går att svara på med säkerhet bör de vara en del av reflektionen om samtalen 

och hur dessa tolkas. I min undersökning har validiteten beaktas dels genom en noggrann 

planering av undersökningen, både ifråga om genomförande, eliciterande material och min 

egen moderatorroll, dels genom hänsyn till de interpersonella faktorerna. 

4.1.3  Ämneskort

En fokusgrupp kan vara mer eller mindre strukturerad, det vill säga moderatorn kan i högre 

eller lägre grad styra och delta i diskussionen (Wibeck, 2000:45). De strukturerade samtalen 

är  vanligast  i  marknadsundersökningar  där  moderatorn  fördelar  ordet  och ställer  specifika 

frågor. Ett ostrukturerat gruppsamtal lämnar utrymme för en fri diskussion, där deltagarna styr 

vad de ska prata om och där relationerna mellan dem kommer fram tydligare då de själva tar 
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ansvar för att fördela ordet (ibid:45). I min studie, där syftet är att undersöka vilka diskurser 

deltagarna  ger  uttryck  för  och  hur  dessa  framträder  i  interaktionen  så  passar  en  mer 

ostrukturerad strategi bäst. Enligt Wibeck är moderatorns roll i en ostrukturerad fokusgrupp 

att  introducera ämnet och sedan lyssna,  observera och enbart ingripa i samtalet  om det är 

nödvändigt (ibid:71). Jag har utgått från detta, och min roll som moderator är under samtalen 

relativt passiv och mitt deltagande sträcker sig till möjligheten att ställa frågor först mot slutet, 

efter det att deltagarna fritt har fått styra samtalet. Att ställa frågor innebär i sig att begränsa 

diskussionen och skissera normer för det berörda ämnet, och detta har jag velat undvika så 

mycket det går. Att undvika det helt är dock omöjligt; som moderator och initiativtagare till 

studien har jag ofrånkomligen en påverkan på gruppen och samtalet, och även om jag inte styr 

upp det med frågor har min närvaro inflytande.

Om studien är ostrukturerad när det gäller mitt deltagande vid gruppsamtalet, så finns en 

underliggande  möjlighet  till  struktur  genom  det  eliciterande  material  som  jag  erbjuder 

deltagarna i form av ämneskort. Ämneskortens uppgift är framför allt att vara en inspiration, 

men får samtidigt en styrande funktion. Det är dock möjligt för deltagarna att ifrågasätta eller 

ignorera dessa ämnesord, eller ta upp andra ämnen.  

Att  använda  kort  med  text  eller  andra  eliciterande  material  är  ett  vedertaget 

tillvägagångssätt för att stimulera diskussionen i fokusgruppen (Wibeck, 2000:66). En förlaga 

till de ämneskort som använts i denna studie är de ”statement cards” som används i Kitzingers 

fokusgruppsstudie  om AIDS. Korten innehåller  påståenden som deltagarna  i  grupp ska ta 

ställning till, vilket bidrar till att alla kommer till tals och gör diskussionen mer konkret och 

överblickbar (Kitzinger, 1994:107). I föreliggande studie har jag har varit noga med att betona 

för deltagarna att de själva väljer om, hur och hur mycket de vill utgå från korten. Korten har 

även använts  olika  i  de olika  grupperna,  vilket  kommer  att  framgå nedan.  Den allmänna 

inställningen till korten har dock varit positiv, de har kommenterats innan och efter samtalen 

och under diskussionerna har det ibland hänvisats till korten. I vilken grad deltagarna faktiskt 

har  utgått  från korten i  sina  diskussioner  är  svårt  att  avgöra.  Även om de flesta  ämnena 

kommer upp i samtalen går det inte att veta om de skulle gjort det även om korten inte funnits 

tillgängliga. En nackdel kan vara att lapparna har styrt deltagarnas diskussion för mycket, så 

att de avsiktligt eller oavsiktligt lämnat vissa andra ämnen odiskuterade. I samtliga grupper 

har  dock  ämnen  som  inte  finns  representerade  på  korten  diskuterats,  vilket  antyder  att 

deltagarna inte begränsats av materialet utan fortfarande haft frihet att ta upp andra saker som 

de anser vara av vikt. 

22



De  fjorton  ord  jag  från  början  använde  var:  feminism,  heteronorm,  begär,  asexuell, 

homosexuell,  pojkvän/flickvän,  familj,  äktenskap,  tvåsamhet,  kön,  aktivism,  trans,  komma ut 

och identitet. Efter första samtalet gjorde jag en utvärdering av korten, vilket resulterade i ett 

par ändringar. Ordet tvåsamhet byttes ut till  monogami, som jag upplevde var ett vedertaget 

begrepp för  tvåsamhet  hos  deltagarna  i  den första  gruppen.  Pojkvän/flickvän diskuterades 

aldrig, och jag ersatte det med definitioner inför det andra samtalet. Jag la sedan till ytterligare 

fyra ord. Relationsanarkism och hen upplever jag som relevanta begrepp för samtal om queer, 

medan separatism och pornografi skulle kunna leda till förhandlingar om vad queer omfattar. 

De flesta av de utvalda orden kan tolkas brett. Jag har inte velat ge intryck av att ämnesorden 

skulle vara heltäckande, och därför har vissa ord som mycket väl skulle kunna vara med, och i 

många  fall  ändå  kom  upp  i  samtalen,  medvetet  valts  bort,  som  exempelvis  sex och 

stereotyper. Ändå går det inte att komma ifrån att jag genom mitt val av ämnesord delvis har 

ringat in queerbegreppet med antydan att dessa ämnen på ett eller annat sätt skulle beröra 

queer. Samtidigt tas inte alla ämnen upp i diskussionerna, och det har gett mig möjlighet att 

mot  slutet  av  samtalen  påtala  detta  och  ställa  frågor  om  ämnen  som skulle  kunna  vara 

problematiska. Vid samtal B och C ledde detta i båda fallen till diskussioner om pornografi 

och prostitution. Ämneskorten synliggör därmed vilka ämnen som anses mest angelägna att 

prata om, vilka som är svåra att prata om och vilka som helt enkelt är ointressanta. 

4.1.4  Praktiskt genomförande

Jag har inlett sessionerna, som ägt rum på olika lärosäten, med att kortfattat presentera mig 

själv  och  studiens  syfte.  Ämnena  för  diskussionen  har  angetts  som  kön,  sexualitet  och 

relationer, och jag har understrukit att allt som deltagarna kommer på att diskutera i relation 

till detta är av intresse för mig. Det finns inget rätt eller fel att förhålla sig till. 

Jag  har  därefter  presenterat  ämnesorden  som  en  möjlighet,  men  inte  ett  måste,  i 

diskussionerna.  Ämneskorten  har  jag  sedan  placerat  på  bordet,  tillgängliga  för  samtliga 

deltagare. I och med att lapparnas användning inte har varit regelstyrd har den varierat något 

mellan de olika grupperna (se tabell 1). Innan samtalen har jag även förklarat att jag själv inte 

kommer att delta i diskussionerna, utan lyssna och anteckna och eventuellt ställa frågor på 

slutet.  Jag  har  även  uppmuntrat  deltagarna  att  relatera  till  sig  själva  i  diskussionerna.  I 

samband med detta har jag även tagit upp de etiska aspekter som omgärdar studien (se 4.3). 

Som ett  sista  moment  innan samtalets  start  har  deltagarna  fått  möjlighet  att  ställa  frågor. 
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Därefter har jag föreslagit en presentationsrunda där var och en har fått säga något om sig 

själv. Samtalen har sedan spelats in med diktafon, men även videokamera, för att vid behov 

kunna  särskilja  deltagarnas  röster  och  uppmärksamma  icke-verbala  uttryck  som  kan  ha 

betydelse för analysen. 

Inför gruppsamtalen hade jag förberett en fråga att sätta igång diskussionen med: ”Vad är 

queer för dig?” I Grupp A var detta inte nödvändigt utan deltagarna satte själva igång samtalet 

genom  att  ta  ett  ämneskort,  medan  frågan  i  de  övriga  grupperna  fungerade  som  en 

diskussionsstartare. Jag har sedan brutit in i samtalen efter ungefär trettio till fyrtio minuter, 

och den resterande tiden av samtalet har sett olika ut i de olika grupperna. I slutet av varje 

samtal,  som ett  sista  moment  innan  jag  stängt  av  inspelningsutrustningen,  har  jag  frågat 

deltagarna hur de vill benämnas i uppsatsen:  hon,  han eller  hen. En djupare analys av den 

diskussion  som följt  på  denna  fråga  presenteras  i  kapitel  7.  I  uppsatsen  kommer  jag  att 

använda hen som pronomen för de sju personer som valt detta. Som analysen kommer att visa 

finns flera diskurser om hen, och det är tydligt att deltagarna har valt pronomen utifrån olika 

förståelse av pronomenet. Läsaren bör ha detta i åtanke då hen förekommer i uppsatsen, och 

främst se användningen som ett subversivt ställningstagande mot en binär könsuppdelning, 

och inte som en indikation på ambivalens i den benämnda individens könstillhörighet. 

I tabellen nedan presenteras de grupper som medverkat i studien.6

Tabell 1  Fokusgrupperna

Grupp Samtalets längd Användning av ämneskorten

A: David, Linnea 47 minuter Korten ligger i en hög på bordet med textsidan ner och 
deltagarna turas om att dra vartannat kort för att därefter 
diskutera det angivna ämnet.

B: Emma, Petra, Cecilia, Stina 54 minuter Korten ligger utspridda på bordet med textsidan upp. Först 
en bit in i samtalet används korten explicit då en deltagare 
föreslår att de ska välja varsitt ämne att diskutera

C: Ida, Maja, Jenny, Elin 62 minuter Korten ligger utspridda på bordet med textsidan upp. Ingen 
märkbar användning sker förrän efter ca 40 minuter då jag 
uppmanar deltagarna att välja varsitt ämne att diskutera.

6 Samtliga namn är fingerade.
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4.2  Transkription 

Jag har transkriberat materialet på en nivå som ligger ett steg under den mest detaljerade, 

vilket innebär att jag har transkriberat samtalen ordagrant och inkluderat avbrott, omtagningar 

och felsägningar, men bortsett från att markera intonation, inandningar och utandningar (se 

Wibeck, 2000:83). För tvekljud används eh genomgående. Jag har behållit en del talspråkliga 

stavningar av ord som mej och dom, samt e, sen, va och asså (för är, sedan, vara och alltså, 

då deltagarna uttalat dem på detta sätt). I övrigt används konventionell stavning. 

Pauser som är kortare än en sekund har markerats med en punkt (.), medan längre pauser 

anges  i  sekunder  (3s).  För  övrigt  har  jag  markerat  betoningar,  skratt,  låg  röstvolym  och 

uppbackningar.  Den  transkriptionsnyckel  som  jag  har  använt  består  av  ett  urval  av  de 

symboler som är relevanta för min analys (se s. 3). Samtliga symboler förekommer inom det 

samtalsanalytiska forskningsfältet (se exempelvis Kahlin, 2008). 

Jag har valt att frångå den traditionella transkriptionsmodell som vanligtvis används inom 

samtalsforskningen, och utgår istället  från den modell  som Karin Milles introducerar i sin 

avhandling (2003). Milles har utarbetat en egen modell inspirerad av Elinor Ochs kolumn-

modell  för  tvåpartssamtal  (Milles,  2003:29).  Modellen  består  av  en  tabell  där  den  första 

kolumnen ger plats  för ett  referensnummer och följs av en kolumn för varje talare7.  Med 

denna uppställning är det möjligt att grafiskt synliggöra samtidigt tal, eftersom yttranden som 

sker samtidigt kan presenteras på samma rad. Även uppbackningar kan tydliggöras på detta 

sätt, utan att stycka upp den andra talarens yttrande. 

Fördelar med modellen är bland annat att den tydliggör när en talare framför ett längre, 

ostört yttrande och att det är lätt att följa en enskild talares yttranden under samtalets gång 

(Milles,  2003:29 f).  Av utrymmesskäl  kommer kolumner för deltagare som är tysta  i  den 

återgivna sekvensen inte att tas med. Detta innebär att exempel där det enbart är en deltagare 

som talar kommer att presenteras som citat.

7 För ett exempel, se sida 40.
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4.3  Etiska aspekter
Under  förberedandet,  genomförandet  och  analysen  av  gruppsamtalen  har  de  etiska 

övervägandena  varit  återkommande.  Inför  samtalen  har  jag  utarbetat  en  blankett  om 

informerat samtycke, som såväl jag som deltagarna har fått skriva under (se bilaga 2). Jag har 

utgått från Vetenskapsrådets rekommendationer när det gäller etiska riktlinjer för forskning 

som  involverar  människor  (http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml).  På  blanketten  för 

informerat samtycke upplyser jag deltagarna om studiens övergripande syfte, deras rätt att när 

som  helst  avbryta  deltagandet,  deras  tystnadsplikt  gentemot  övriga  deltagare  och  att  de 

kommer att vara helt anonyma i den färdiga uppsatsen. För att säkra anonymiteten har jag bytt 

ut namnen på samtliga deltagare, och även ändrat eller uteslutit yttranden som skulle kunna 

identifiera en person. Deltagarna har även informerats om att materialet kommer att behandlas 

konfidentiell inom den akademiska miljön.

26

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml


5  Diskursanalys som teori och metod 

I  detta kapitel  presenteras  den diskursanalytiska teorin och metoden.  Det finns flera olika 

grenar  av  diskursanalys,  och  det  är  den  feministiska  som  utgör  denna  undersöknings 

teoretiska ram. En feministisk diskursanalys utgår från tanken att kön alltid är en potentiellt 

relevant  faktor att  beakta i  forskningen, då könsskillnader  är en dominerande diskurs i de 

flesta samhällen (Ruth Wodak, 2008:193). Diskursanalysen har bidragit till  nya synsätt  på 

kvinnor och kvinnlighet:  från förtryckt offer till  agentivt subjekt, från en statisk, homogen 

kvinnogruppsidentitet  till  intersektionalitet  och  från  binära  maktpositioner  till  dynamiska 

maktrelationer och interdiskursivitet (Sara Mills, 1997). Wodak har utvecklat den feministiska 

grenen av  Critical Discourse Aanalysis (CDA), men den teoribildning som jag kommer att 

följa är Feminist post-structuralist discourse analysis, hädanefter förkortad till FPDA. Såväl 

teoretiskt som metodologiskt ligger den nära Wodaks diskursanalys, men vissa skillnader gör 

att den passar min studie bättre, vilket kommer att framgå nedan.

Lingvisten Judith Baxter, som lagt grunden för FPDA, definierar den som: 

”[...] an approach to analysing intertextualised discourses in spoken interaction and other types of 
text. It draws upon the poststructuralist principles of complexity, plurality, ambiguity, connection, 
recognition,  diversity,  textual  playfulness,  functionality  and  transformation.  The  feminist 
perspective  on  poststructuralist  discourse  analysis  considers  gender  differentiation  to  be  a 
dominant discourse among competing discourses when analysing all types of text.” 
(Baxter, 2010:17)

Den teoretiska  grunden för  FPDA kommer  att  redogöras  för i  avsnitt  5.1.  Ett  avsnitt  om 

praktikgemenskaper  presenteras  därefter.  I  5.2  övergår  jag  till  en  genomgång  av  de 

metodologiska aspekterna 

5.1  Teoretiska utgångspunkter 

Baxter bygger på Michel Foucaults diskursbegrepp, och talar om diskurser som ”[...] forms of 

knowledge  or  powerful  sets  of  assumptions,  expectations  and  explanations,  governing 

mainstream social and cultural practice” (Baxter, 2003:7). Diskurser är alltså nära knutna till 

social  praktik  och  till  makt,  där  makt  ska  betraktas  som  ett  nätverk  med  flera  möjliga 
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positioner (Baxter,  2003:8). Position,  eller  positionering (som är den form jag valt  för att 

betona  det  icke-statiska  i  det)  är  ett  centralt  begrepp  som  kan  förklaras  som  subjektets 

förhållande till en diskurs i en specifik kontext. Att ha makt handlar om att ha en privilegierad 

positionering i relation till de dominerande diskurserna i kontexten (ibid). Det kan handla om 

förvärvad kunskap knuten till  vissa praktiker  (exempelvis  läkarens  maktpositionering  i  en 

medicinsk diskurs) eller om positioneringar som kommer av erfarenhet, ursprung, utseende 

och så vidare. Makt är därmed inte något som är fast knutet till individen, eftersom innehavet 

av  makt  varierar  beroende  på  diskursen  (ibid:9).  Det  alltid  finns  ett  spektra  inom vilket 

subjekten  kan  positionerna  sig  (Baxter,  2008:248  f).  Här  kommer  även  begreppet 

intersektionalitet in.  Nina Lykke,  som introducerade intersektionalitetsbegreppet  i  Sverige, 

betonar den ömsesidiga konstruktionen av olika maktaxlar,  som exempelvis kön, etnicitet, 

ålder,  sexuell  preferens  och relationsform,  och lägger  fokus på förhållandena mellan  dem 

(Lykke,  2003:52).  I  min  analys  tittar  jag  på  hur  olika  positioneringar  interagerar  och 

dekonstruerar sociala kategorier snarare än har dem som utgångspunkt. Detta innebär att jag 

endast analyserar de positioneringar som deltagarna gör under samtalen, vilket leder till att 

vissa aspekter inte tas upp alls medan andra blir mer framträdande.

Det finns alltså en pluralistisk syn på subjektet och dess positioneringar, vilket leder över 

till  ett  tredje  centralt  begrepp,  interdiskursivitet,  som  synliggör  att  det  i  alla  situationer 

existerar  en  mångfald  olika,  ibland  motsägelsefulla,  diskurser  (Baxter,  2003:8).  I  ett  och 

samma yttrande kan ett subjekt positionera sig på ett flertal sätt och konstrueras i relation till 

ett flertal diskurser. FPDA har, till skillnad från CDA men i likhet med queera teorier, ett anti-

materialistiskt perspektiv. Det innebär att teorin förhåller sig till verkligheten som diskursivt 

skapad; det finns ingen värld bortom diskurserna (Baxter, 2008:248). Det finns förvisso en 

materiell  verklighet  –  smärta,  hunger  och  kärlek  finns  –  men  inställningen  till  den, 

upplevelsen och definitionen av den är diskursiv. Det går inte att skilja talarna från diskursen 

eller texten från kontexten (ibid). Frånvaron av en kontext utanför diskurserna bidrar till att 

FPDA är epistemologisk snarare än ideologisk, vilket är ytterligare en skillnad gentemot CDA 

(Baxter,  2008:246 f).  En analys  enligt  FPDA lägger också fokus på den lokala kontexten, 

praktikgemenskapen, och passar bäst i småskaliga etnografiska studier (Baxter, 2008:247). 

I  likhet  med  andra  feministiska  diskursanalytiker  har  Baxter  en  syn  på  forskaren  som 

författare,  där  självreflexiviteten  är  av  yttersta  vikt,  och  där  medvetenheten  om de  egna 

positioneringarna och deras påverkan på undersökningen ska genomsyra arbetet (ibid:249). 
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5.1.1   Praktikgemenskaper

En praktikgemenskap utgörs av en grupp individer som samlas kring ett specifikt ändamål 

som de delar ett gemensamt engagemang för. Praktikgemenskapen definieras utifrån dessa 

medlemmar  och den praktik,  i  form av språk,  värderingar,  beteende  och perspektiv,  som 

medlemmarna  konstruerar  tillsammans  (Penelope  Eckert  &  Sally  McConnell-Ginet, 

1992:464).  Konstruktionen  sker  såväl  genom  relationerna  mellan  medlemmarna,  som 

relationerna till andra praktikgemenskaper och till samhälleliga institutioner (ibid). 

Det intersektionella  perspektivet  är  centralt;  kön, exempelvis,  går inte  att  särskilja från 

andra aspekter som görs relevanta i samhället och i relationerna mellan människor, och kan 

därför  inte  heller  betraktas  som  en  kategori  som  ser  likadan  ut  överallt  (ibid:462  f). 

Kategorierna kan utnyttjas för att  skapa hierarkier och normer,  men den konstruktivistiska 

synen på kön tydliggör även möjligheten till motstånd, och individer kan utnyttja de sociala 

kategorierna för att utmana normer och maktasymmetri (ibid:468, 473). Detta motstånd kan 

uppkomma lokalt  i  praktikgemenskapen,  där medlemmarna utifrån gemensamma intressen 

kan konstruera nya sätt att tala om och förhålla sig till exempelvis kön och sexualitet. 

De  diskursiva  uttrycken  förstås  alltså  olika  beroende  på  kontexten,  och  maktanalysen 

måste göras utifrån enskilda positioneringar i relation till kontexten och den diskurs som har 

företräde där. Makt är därmed något som uppstår i de positioneringar som ligger närmast de 

normer som premieras av diskursen i en specifik kontext (Mills, 1997:98 f). 

5.2  Metodologi

Det transkriberade materialet kommer att analyseras utifrån FPDA, som är utarbetad för att 

fungera som en metodologisk grund, till  vilken kompletterande analysverktyg kan tillfogas 

efter den enskilda studiens behov (Baxter, 2003:3). Nedan redogörs för den diskursanalytiska 

metodologin, medan de kompletterande analysverktygen presenteras i kapitel 6.

Ett utmärkande drag för FPDA:s metod är den polyfona inställningen till data, där strävan 

är att släppa fram så många röster som möjligt i såväl själva analysen som i analysmetoden, 

en inställning som bygger på Michail Bachtins begrepp heteroglossia, som innebär att språket 

genomkorsas av en mängd olika röster (Baxter, 2008:250). Fokusgruppsamtal är en mycket 

lämplig metod för att samla in ett polyfont material, och det lämpar sig även bra för en metod 

som analyserar diskurser på mikronivå, i specifika situationer mellan enskilda individer.
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Att  identifiera  och  namnge  diskurser  är  en  viktig  aspekt  i  diskursanalys,  men  Baxter 

påpekar att identifieringen ofta anpassas till studiens syfte och att benämningarna i sig inte är 

bevis för att diskurserna existerar (Baxter,  2008:250). För att ringa in diskurserna föreslår 

Baxter  att  forskaren  angriper  analysen  på  två  nivåer,  för  att  utifrån  samspelet  mellan  en 

mikro- och en makronivå kunna förankra diskurserna tydligt i texten (Baxter, 2010:20). Den 

denotativa analysen är textnära och mikroanalytisk, medan den  konnotativa handlar om att 

tolka och förstå analysresultatet interdiskursivt (Baxter, 2008:251). Den denotativa analysen, 

som hämtar  sitt  material  från  specifika  praktikgemenskaper,  synar  lingvistisk  data  på  en 

textnära nivå, i mitt fall utifrån systemisk-funktionell grammatik. Den konnotativa analysen 

tydliggör sedan mönster som visar på olika positioneringar,  skiften i diskurser och hur de 

olika  diskurserna  interagerar  (Baxter,  2010:20).  I  min  undersökning  görs  den  denotativa 

analysen huvudsakligen i  kapitel  7 och den konnotativa i  kapitel  8, men jag har rört  mig 

mellan de båda nivåerna och därför går de till stor del in i varandra.

En brist med metoden, enligt Baxter, är att den denotativa analysen hittills främst utgått 

från  interaktionella  aspekter,  och  saknar  bredd  i  angreppssätt,  bland  annat  när  det  gäller 

textanalytiska  verktyg  (ibid:21).  Här  blir  min  undersökning,  med  sin  utgångspunkt  i 

systemisk-funktionell grammatik, ett bidrag till en textanalytisk ansats inom FPDA. 

En risk med en diskursanalys som inte är ideologisk är att större strukturer osynliggörs. 

Baxter  menar  att  FPDA  passar  bäst  i  småskaliga  studier,  och  jag  vill  understryka  detta 

påpekande, och kanske även hävda att  FPDA  enbart lämpar sig för småskaliga studier av 

diskurser som förekommer i praktikgemenskaper. Jag studerar diskurser som utgår från de 

medverkandes  positioneringar,  och  vad  jag  kan  säga  om  exempelvis  den  heterosexuella 

matrisens diskurser är därmed enbart det som deltagarna ger uttryck för, det vill säga hur de 

konstruerar dem. Den heterosexuella matrisen är inte materiell, den är inget som bara finns 

där ute och utövar sin makt på människor, utan den är en diskursiv konstruktion. FPDA har 

varit en bra metod för att visa hur subjekten konstruerar och relaterar till denna diskurs, i detta 

fall utifrån en motsatt och kritisk positionering, men det som FPDA inte kommer åt, är hur 

denna diskurs produceras och reproduceras av samhälleliga strukturer. Även utifrån ett anti-

materialistiskt  perspektiv,  där  också  strukturerna  är  diskursivt  skapade,  så  behöver  ett 

ideologibegrepp  få  rum  i  metoden.  Till  en  sådan  analys  hade  Wodaks  feministiska 

diskursanalys,  som bygger på CDA, varit ett  mer användbart teoretiskt ramverk.  I en mer 

omfattande studie hade en kombination av de båda även varit en möjlighet.
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6  Textanalytisk metod

Utifrån FPDAs metodologiska ramverk har jag valt ut kompletterande verktyg av relevans för 

studien. Jag studerar diskurser på lokal nivå, artikulerade i små grupper i en specifik kontext 

och med ett gemensamt engagemang för de aktuella frågorna. För att kunna analysera såväl 

relationer  mellan  olika  positioneringar  som  det  specifika  för  de  diskurser  som  dessa 

positioneringar  relaterar till,  så har jag valt en metod som är textnära och pragmatisk.  En 

närmare beskrivning av metoden och analysverktygen ges i avsnitt 6.1. Därefter presenteras 

ett par samtalsanalytiska aspekter, som kommer att användas i enstaka delar av analysen. 

6.1  Systemisk-funktionell grammatik

FPDA  har  framför  allt  används  i  analys  av  samtal,  ofta  i  kombination  med  andra 

samtalsanalytiska metoder, men den har ännu inte tillämpats särskilt mycket på skriven text 

(Baxter,  2010:19).  Även  denna  studie  har  ett  material  som  bygger  på  samtal,  men  jag 

betraktar analysunderlaget också som text, på vilken jag kommer att använda en textanalytisk 

metod som ger verktyg att  analysera innehållet  i  samtalen.  Norman Fairclough, som i sin 

forskning utgår från den kritiska diskursanalysen (CDA), menar att textanalys är en viktig del 

i diskursanalysen för att förankra diskurserna i språket (Fairclough, 1992:193 f). Fairclough 

föreslår att den lingvistiska aspekten bör analyseras utifrån en multifunktionell utgångspunkt, 

och lyfter fram den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) (ibid). 

SFG betraktar grammatiska analyser som ett sätt att förstå texter som meningsskapande 

(Michael  Halliday,  1998:185). Språket studeras utifrån tre funktioner:  den  interpersonella, 

den ideationella och den textuella (ibid: 186). Dessa motsvarar tre grundläggande saker som 

vi använder språket till: att interagera med andra människor, att ge uttryck för erfarenheter,  

och att skapa meningsfulla texter (Per Holmberg & Anna-Malin Karlsson, 2006:18). Språket 

verkar dessutom i olika skikt. För det första uppstår det i en  kontext, där relationen mellan 

kommunikationsparterna,  verksamheten  och  kommunikationssättet  är  tre  faktorer  som 

påverkar  språket  (ibid:19).  Det  andra  skiktet  är  den  betydelse  som  genereras,  och  som 

kommer till uttryck genom lexikogrammatiken, som resulterar i fysiska uttryck, som kan vara 
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såväl ljud (tal) som tecken (skrift) (ibid:20). Språkets tre metafunktioner är närvarande i alla 

dessa skikt (ibid:23). Inom SFG struktureras lexikogrammatiken på tre nivåer, där ordet är 

den  minsta  enheten,  som tillsammans  bildar  grupper,  som i  sin  tur  går  samman  i  satser 

(ibid:24).  Även om både ord och grupper kan benämnas utifrån klass, som substantiv och 

nominalgrupp, så är det i första hand funktionen som styr analysen (ibid:25). I denna uppsats 

är  det den ideationella  och interpersonella  funktionen som kommer att  analyseras.  För att 

synliggöra  deltagarnas  olika  positioneringar,  och  relationen  till  diskurser,  kommer  jag  att 

använda  de  interpersonella  aspekterna  språkhandlingar och  modalitet. Deltagarnas 

uppfattning av och uttryck för queer och de ämnen som berörs undersöks utifrån  processer. 

Dessa analysverktyg presenteras närmare nedan. 

Eftersom materialet är talat språk har jag vid behov omformulerat och förkortat satserna 

vid den systemisk-funktionella textanalysen. Följande yttrande av Stina får illustrera: ”det blir 

ett förhållningssätt då liksom nån slags (.) e:hm (2s) ifrågasättande av liksom (.) naturliga 

självklara inom citationstecken e::hm (2s) a det som framställs som naturligt och självklart 

liksom eh så det blir a ett  förhållningssätt  till  olika saker på nåt sätt  °när man e queer°”. 

Denna sekvens kan förenklas till en sats och ett satskomplex (ibid:24): ”Att vara queer blir ett 

förhållningssätt” och ”Queer blir ett ifrågasättande av det som framställs som naturligt och 

självklart”. 

6.1.1  Interpersonella aspekter 

Språkets interpersonella funktion handlar om att skapa relationer mellan talare och lyssnare 

(Holmberg & Karlsson, 2006:31). I denna analys förekommer denna dialogiska relation dels 

mellan deltagarna i gruppsamtalen, dels mellan deltagarnas olika positioneringar och mellan 

dessa och olika diskurser,  vilket är av särskilt  intresse för studien.  Relationen konstrueras 

genom  språkhandlingar,  som utförs,  förstås  och möjliggör  respons (ibid:33 f).  Inom SFG 

nämns fyra huvudsakliga språkhandlingar:  påstående,  fråga,  erbjudande och  uppmaning. I 

denna uppsats analyseras främst påståenden och uppmaningar och deras respons, som kan 

vara förväntad eller alternativ. Ett påstående kan antingen bekräftas eller ifrågasättas och en 

uppmaning  kan  mötas  av  åtagande eller  vägran (ibid:36).  Språkhandlingarna  byggs  upp 

grammatiskt, och för påståenden utgör subjekt och finit utgångspunkterna. Subjektet berör den 

information  som  byts  mellan  talare  och  lyssnare,  medan  finit,  alltid  ett  verb,  placerar 

informationen i en tidskontext (ibid:40, 43).  Uppmaningar kan konstrueras med ett inledande 
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imperativ, men ges ofta i form av grammatiska metaforer, och kan vara utformade både som 

påståenden eller frågor (ibid:53 f). 

I analysen av positioneringarna kommer jag även titta på presuppositioner och modalitet. 

Med presuppositioner menas  förhållanden som tas förgivet,  underförstådda utgångspunkter 

som säger något om de diskurser som verkar i kontexten (Lennart Hellspong & Per Ledin, 

1997:127). Jag kommer att titta på negerade påståenden för att undersöka dessa. Modalitet 

handlar  om att  ge  uttryck  för  säkerhet  eller  osäkerhet  i  språkhandlingarna  (Holmberg  & 

Karlsson,  2006:58).  En  språkhandling  utan  modalitet  kan  vara  antingen  negerad  eller 

onegerad och däremellan finns grader av modalitet. De typer av modalitet som är relevanta för 

denna  studie  är  sannolikhet  (modifierar  påståenden)  och förpliktelse (uppmaningar).  De 

uttrycks med hjälp av modala verb så som kan, ska, får, bör, måste och behöver (ibid:67). 

6.1.2  Ideationella aspekter 

Språkets ideationella dimension handlar om erfarenhet, hur vi ger uttryck för företeelser i vår 

omvärld och vilka eller  vad dessa företeelser berör (Holmberg & Karlsson, 2006:73). Den 

erfarenhetsmässiga betydelsen uttrycks med hjälp av processer, som ger en bild av vad som 

sker, sägs, är eller  upplevs, i huvudsak utifrån ett  verb eller  verbgrupper (ibid:74 ff).  Till 

processerna är deltagare och omständigheter, som svarar på frågor som var, när, hur, knutna 

(ibid:75).  Det  finns  fyra  typer  av  processer  som  kan  delas  in  i  tre  betydelsevärldar:  

relationella processer verkar i de abstrakta relationernas värld och ger uttryck för att vara; 

materiella  processer återfinns  i  den fysiska världen och ger uttryck för att  göra;  mentala 

processer hittar  vi  i  medvetandevärlden och de berör att  uppleva,  och slutligen har vi  de 

verbala processerna, som ger uttryck för att säga och som har beröringspunkter med både den 

fysiska världen och medvetandets värld (ibid:78). Materiella processer delas in i  handlingar 

och händelser, där händelser är passiva och handlingar är agentiva, vilket innebär att det finns 

en deltagare som bär ansvar för att något händer (ibid:108). Även verbala processer kan vara 

agentiva,  då  en  talare  har  ansvar  för  att  något  kommuniceras  (ibid:111).  Mentala  och 

relationella processer är vanligtvis icke-agentiva, även om det förekommer agentiva processer 

av detta slag (ibid:108).

I analysen kommer jag framförallt  att titta på processtyper, men även deltagare,  alltid i  

relation  till  analysen  av  positioneringar.  Ett  exempel  kommer  från  ett  samtal  om queera 

normer: ”man har den där frisyren man har dom glasögonen men då e man lite sådär (.) mer 
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queer ((skratt)) än vi andra”. I detta yttrande finns tre processer. Den första, ”man har den där 

frisyren”  är  en  relationell  process;  man har  attributet  den  där  frisyren.  Man ska  i  detta 

yttrande tolkas som en normativ queer positionering, vilket framgår av omständigheten ”än vi 

andra”. Den andra processen, ”man har dom glasögonen” är uppbyggd som den första och den 

tredje ”då e man lite sådär (.) mer queer” är en relationell process där den utpekade, man, kan 

kopplas till värdet  mer queer, vilket jämförs med vi andra. Slutsatsen blir att queer i denna 

mening framställs som något en person kan vara, och att det finns attribut som bidrar till att 

personen kan vara queer i högre eller mindre grad. 

6.2  Samtalsanalys

Den samtalsanalytiska metoden fungerar som ett komplement till de andra analysverktygen. 

Den ger verktyg för att hantera transkriptionen och disponera analysen genom en uppdelning i 

episoder och  ämnen. En uppdelning av ett samtal utifrån dess ämnen kan göras genom en 

episodanalys.  Episoder  utgör  sammanhållna,  koherenta  enheter  inom samtalet.  De är  ofta 

ämnesanknutna,  även  om  en  viss  ämnesutveckling,  och  ibland  ämnesbyten,  sker  inom 

episoden (Catrin Norrby, 2004:186). Tydliga ämnesbyten innebär att en ny episod inleds. Jag 

kommer att benämna episoderna efter det ämne de huvudsakligen berör för att sedan utgå från 

dessa ämnen i dispositionen av analysen.

Den samtalsanalytiska  metoden ger  även verktyg  för  att  se  hur  närhet  och distans  kan 

byggas  upp  mellan  samtalsdeltagarna,  och  också  för  att  analysera  vissa  interaktionella 

aspekter. Analysverktygen har hämtats från Conversation Analysis (CA), en samtalsanalytisk 

teori och metod, med rötter i etnometodologin, en sociologisk inriktning som intresserar sig 

för kulturspecifika sätt att skapa förståelse för världen genom verbal kommunikation (Norrby, 

2004:33). CA nämner flera strategier för att i samtal med andra människor visa solidaritet och 

närhet gentemot dem. Skratt och skämt, uppbackningar, informellt tilltal och underförstådda 

premisser som syftar till  en gemensam förståelsegrund är alla sätt att skapa närhet, liksom 

uttalat  medhåll  (ibid:198  f).  Andra  medel  kan  bland  annat  vara  ett  snabbt  tempo  på 

ämnesbytena,  många  uppbackningar  och  korta  talarturer  med  täta  talarbyten  utan  längre 

pauser emellan (ibid:208 ff). Språkliga strategier för att skapa distans och visa respekt för 

andra samtalsdeltagares integritet är bland annat att uttrycka språkhandlingar indirekt, eller 

förse dem med garderingar (ibid:201). Samtalsdeltagare kan även visa hänsyn genom att låta 

varandra tala till punkt, och ha längre pauser mellan turerna (ibid:208). 
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7  Analysresultat

I detta avsnitt redovisas resultaten från den denotativa analysen, som undersöker samtalen på 

en textnära nivå. De huvudsakliga analysverktygen kommer från den systemisk-funktionella 

grammatiken, men även samtalsanalytiska aspekter kommer till viss del att belysas. 

Analysen inleds med en undersökning av fokusgruppkontexten, där jag framför allt tittar 

på  deltagarnas  relationer  till  varandra.  Genom en analys  av  subjekt,  språkhandlingar  och 

modalitet undersöker jag sedan deltagarnas olika positioneringar i samtalen. I 7.2 analyserar 

jag påståenden om queer, och undersöker genom en analys av språkhandlingar och modalitet 

vad och vem som inkluderas i queer. Därefter använder jag interaktionella analysverktyg för 

att belysa medvetna språkförändringar som förekommer i samtalen. I 7.3 flyttas sedan fokus 

över till innehållet. Jag gör en episodanalys som identifierar materialets huvudämnen. Dessa 

tre  ämnen  analyseras  sedan i  varsitt  avsnitt  på  en  innehållsmässig  nivå,  där  jag  tittar  på 

verbprocesser. Analysen av positioneringar utgör en grund för denna analys, då processerna 

tolkas utifrån den positionering de konstrueras i. 

7.1  Positioneringar och relationer 

I  det  inledande  avsnittet  analyseras  kontexten,  där  relationerna,  verksamheten  och 

kommunikationssättet förankrar analysen i ett fokusgruppsammanhang. Analysen fördjupas 

sedan och deltagarnas positioneringar, och relationen mellan olika positioneringar, studeras 

interpersonellt. 

7.1.1  Kontext

Inom den systemisk-funktionella grammatiken utgör kontexten det första av språkets skikt, 

och språket påverkas av tre faktorer: relationerna mellan samtalsdeltagarna, verksamheten och 

kommunikationssättet  (Holmberg  &  Karlsson,  2006:19).  Kommunikationssättet  är  i 

föreliggande  studie  flerpartssamtal,  och  i  ett  fall  ett  dyadiskt  samtal.  Samtalsdeltagare  är 

särskilt inbjudna personer och jag själv. Min roll är att ansvara för situationen, jag strukturerar 
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inledningen  och  avslutningen,  men  förhåller  mig  däremellan  passiv.  Relationerna  mellan 

deltagarna är jämlika. Vissa tar mer talutrymme än andra, och vissa har färre turer än övriga, 

men utöver det råder ingen märkbar maktasymmetri  i  grupperna. I vissa fokusgruppsamtal 

kan ett så kallat group think inträda, att bara vissa åsikter accepteras (Wibeck, 2000:30). Jag 

har  inte  kunnat  se  några  sådana  tendenser  i  någon  av  grupperna.  I  samtliga  grupper 

förekommer  det  att  deltagarna  vid  vissa  tillfällen  uppvisar  skilda  åsikter,  och  i  samtliga 

grupper förekommer det också att deltagarna vid dessa tillfällen strävar efter en gemensam 

förståelse, även om det inte leder till att någon ändrar åsikt. Att deltagare i fokusgruppsamtal 

ändrar  sina  åsikter  av  hänsyn  till  varandra  är  annars  vanligt,  men  i  föreliggande  studie 

förekommer det inte i hög grad (ibid). 

Relationerna mellan deltagarna har även analyserats med samtalsanalytiska verktyg. Inga 

stora  skillnader  uppvisas  mellan  grupperna.  Närhetsmarkörer  som  skratt  och  skämt 

förekommer, liksom uppbackningar och uttalat medhåll, och deltagarna refererar ibland till en 

gemensam förståelsegrund, så som gemensamma vänner eller tidigare diskussioner (Norrby, 

2004:198 f).  Något  som skiljer  sig  mellan  grupperna är  tempot  och förekomsten  av,  och 

längden på, pauserna. Samtal A, där deltagarna redan kände varandra väl, präglas av få pauser 

mellan turerna och korta talarturer, vilket tyder på närhet (ibid:208 ff). Också i samtal C, med 

deltagare som känner varandra, är pauserna korta, dock med något längre turer. I samtal B är 

tempot lägre, med många, ofta flera sekunder långa, pauser mellan turerna. Möjligtvis kan 

detta kopplas till att alla deltagare inte känner varandra och att det blir en artighetsmarkör, att 

deltagarna inväntar de andra innan de tar turen (ibid:208). Artighetsmarkörer och strategier 

för att visa respekt för de andras integritet förekommer i alla tre samtalen. En vanlig strategi 

är  att  modifiera  språkhandlingar  genom  modala  verb  och  garderingar  (ibid:201).  De  två 

vanligaste uttrycken för att gardera sig är ”jag tror” och ”jag vet inte”. I vissa fall kan dessa 

garderingar tolkas som osäkerhet inför påståendets innehåll, men uttrycken förekommer också 

ofta då ett nytt ämne just har introducerats och deltagarna ska ta ställning till det. 

Verksamheten  är  i  detta  fall  ett  planerat  fokusgruppsamtal  med  ett  givet  ämne. 

Kommunikationsparterna är medvetna om detta redan innan; de vet att de är där i egenskap av 

queera.  Till  verksamheten  hör  även  att  de  vet  att  samtalet  spelas  in  och  ska  analyseras. 

Verksamheten kan därmed ha begränsat deltagarna; dels på grund av föreställningar om vilka 

förväntningar jag haft på dem, dels på grund av att deras ord kommer att bli offentliga. 
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7.1.2  Positioneringar

En positionering är ett subjekts förhållningssätt gentemot en viss diskurs, en  relation,  som 

alltid är ömsesidigt konstruerad. Jag är intresserad av två slags relationer som kan kopplas till 

subjektet, som i fortsättningen ska förstås som någon av studiens deltagare; analysen har deras 

perspektiv.  För det första  är jag intresserad av om deltagarnas  positioneringar  konstruerar 

närhet eller distans till olika diskurser. För det andra är jag intresserad av om de konstruerar 

närhet  eller  distans  till  andra  subjekts  positioneringar.  I  och  med  att  samtalsdeltagarna 

medverkar i studien i egenskap av queera så utgår jag från att  denna positionering har en 

given plats i samtalen. Vad queer innebär är dock inte definierat i förhand, vilket betyder att 

denna positionering ser olika ut för olika individer. Det odefinierade i queer gör även att jag 

inte vill låsa positioneringarna i en bestämd betydelse genom att benämna dem queera. Jag 

kommer därför att tala om näraliggande positioneringar. De positioneringar och subjekt som 

deltagarna tar avstånd från kommer att benämnas  distanserade positioneringar. Båda dessa 

beskrivningar ska förstås utifrån samtalsdeltagarna, alltså nära eller distanserat från dem. 

Något som är presupponerat av mig redan innan samtalen börjar är att queer förhåller sig 

kritiskt till  heteronormen, vilket påverkat utformningen av ämneskorten,  som i större eller 

mindre utsträckning konstruerat  förgivet  tagna utgångspunkter  då de erbjudit  diskurser att 

relatera  till.  I  det  första  avsnittet  kommer  jag  att  titta  närmare  på  hur  de  näraliggande 

respektive de distanserade relationerna konstrueras. I och med att deltagarna till övervägande 

del talar  utifrån näraliggande positioneringar  är det mestadels  dessa som analyseras.  I  det 

andra avsnittet undersöker jag de relationer som skapas mellan positioneringar och diskurser. 

Här ligger fokus på distansskapande; hur konstruerar deltagarna sin relation till diskurser som 

uttrycks från en distanserad positionering? 

Positionerande ska inte inte betraktas som enbart intentionellt; en positionering kan vara 

viljestyrd,  men den kan även vara påtvingad och begränsad. Positioneringar  är knutna till 

aspekter som har att göra med deltagarnas förutsättningar och erfarenheter, exempelvis var i 

världen  de  är  födda,  i  vilken  samhällsklass,  vilket  biologiskt  kön  de  tillskrivs  och  vilka 

erfarenheter de har. Vissa av dessa aspekter explicitgörs, andra har jag ingen kännedom om. 

Oavsett  vilket  bidrar  de  till  att  i  olika  kontexter  placera  individen  i  mer  eller  mindre 

gynnsamma  positioneringar,  som  alltid  är  kopplad  till  makt  (Baxter,  2003:8). Då 

positioneringar specificeras kommer detta göras explicit, exempelvis en ”lesbisk näraliggande 

positionering”. Jag kommer enbart att analysera de positioneringar som deltagarna själva gör 

relevanta i samtalen. 
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Näraliggande och distanserade positioneringar

En analys av pronomenanvändning och språkhandlingar visar att det mest frekventa sättet att 

konstruera närhet till en positionering är genom att använda pronomenet jag. Pronomenet har 

tolkats  i  sin  kontext  eftersom ett  jag även  kan  förekomma  då  personen  talar  utifrån  en 

hypotetisk distanserad positionering. Användningen jag utifrån en näraliggande positionering 

används bland annat i narrativer, det vill säga då deltagarna berättar något. En majoritet av 

alla  jag i  alla tre samtal ingår i återkommande fraser, där de mest förekommande är:  jag 

tänker,  jag tycker  och jag känner/upplever. De förekommer ofta i början av en sats som en 

anföring, exempelvis ”jag tänker att queer kan finnas istället för sexualitetsbegrepp”. Dessa 

uttryck har även andra funktioner, vilket kommer att analyseras vidare längre fram.

Trots  att  näraliggande  positioneringar  oftast  framställs  som individuella,  kan  de  även 

konstrueras med generella pronomen eller  vi, vilket gör dem till delade positioneringar. Det 

generella  pronomen  som dominerar  är  man.  I  Grupp A och C används  mycket  få  andra 

generella pronomen, men i Grupp B förekommer ett aktivt och uttalat undvikande av man (se 

avsnitt 7.2.1), som ofta ersätts med  en,  vi,  du,  den och  ni. En analys av pronomenet  vi gör 

tydligt att detta pronomen används i mycket liten utsträckning. Deltagarna konstruerar inget 

tydligt diskursivt vi, vilket annars ofta sker i grupper som samlas kring en gemensam sak8.

Påståenden  är den vanligaste språkhandlingen utifrån de näraliggande positioneringarna. 

Subjektet utgörs av deltagaren själv (jag, man) eller syftar till queer och näraliggande ämnen 

(det,  queerbegreppet). Dessa analyseras närmare i avsnitt 7.2. som uttryck för vad och vem 

som  inkluderas  i  queerbegreppet.  Det  händer  att  deltagarna  själva  reflekterar  över  sina 

positioneringar. Markörer för den egna positioneringens förutsättningar är dels explicita, men 

de  kan  även  bestå  av  enstaka  ord  och  uttryck,  som  ”samhället  här”  och  ”position”. 

Självreflektionen tydliggör aspekter som klass, hudfärg, utbildningsgrad och social status. 

I diskussionerna händer det ofta att deltagarna konstruerar en distanserad positionering för 

att belysa en näraliggande. Detta markeras på olika sätt, exempelvis: ”om man säger att man e 

bisexuell så bara men vadå men du e ju- har inte du- e inte du tillsammans med en kille”. Här 

signalerar  så bara positionsbytet,  och denna markör  med variationen  och bara är  vanligt 

förekommande innan ett  citat.  En annan markör är det som kallas  active voicing och som 

innebär att en deltagare genom en viss betoning citerar en typisk replik (Kahlin, 2008:102).

De  distanserade  positioneringarna  framträder  även  genom  att  tillskriva  dem  ett  annat 

subjekt, vilket en analys av pronomen har visat. De vanligaste pronomina är de, man, många, 

8 Jämför med Kahlin (2008) och med Charlotte Engblom (2004).
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andra och  vissa. Men det allra vanligaste är att positioneringarna tillskrivs  folk, alternativt 

människor.  Ibland  är  syftningen  specifik,  som i  monogamikramare  och  folk  som inte  är  

pålästa. Nedan ges två exempel som får illustrera hur dessa yttranden kan konstrueras.

David: det har jag mött också (.)  irritation från folk som (.) när man 
säger att man är queer och dom inte riktigt fattar man måste sitta där och 
förklara (.) dom liksom förstår inte och dom vill inte förstå känns det som 
heller (samtal A)

Maja: det man inte står ut med e ju att dom att (.) många homosexuella 
lever efter en heteronorm som man inte står ut med (samtal C)

Analysen av pronomen för ”de andra” visar att deltagarna i stor utsträckning konstruerar sin 

näraliggande positionering som motsatt positioneringar knutna till någon typ av normativitet. 

Relationen mellan näraliggande positioneringar och distanserade diskurser 

Den interpersonella analysen av språkhandlingar och modalitet har gett verktyg att synliggöra 

positioneringarnas  relation till  olika  diskurser9.  Påståenden  som varken  är  negerade  eller 

modifierade tyder på en nära relation mellan positionering och diskurs, och dessa utgör en 

majoritet. Vad jag intresserar mig för här är den distanserade relationen, nämligen den som 

går  mellan  näraliggande  positioneringar  och  distanserade  diskurser.  Som  avsnittet  innan 

visade är dessa diskurser ofta förknippade med normativitet. En norm är ett påstående om vad 

som är normalt,  och en implicit uppmaning att agera och vara i enlighet med det normala 

(Ambjörnsson, 2004:21 ff). Flera av de uppmaningar som implicit konstrueras i samtalen kan 

tolkas som normer. De realiseras  framförallt genom de modala verben kan, borde, ska, måste  

och  behöver (Holmberg  & Karlsson,  2006:67).  Nedan ges  några  exempel  på hur  normen 

synliggörs av påståenden som även har en funktion som respons på uppmaningar. Davids och 

Linneas  yttranden  konstrueras  från  en  näraliggande  positionering,  medan  inledningen  av 

Cecilias konstrueras från en distanserad positionering De modala verben i fet stil. 

Cecilia: det är fortfarande inte okej att kalla det för en familj (.) man 
måste liksom förklara att såhära a men det här e min- man måste i alla fall 
säga att det här är min valda familj (samtal B)

9 Vilka dessa  distanserade  diskurser  är  och  vilka  de  näraliggande  diskurserna  är  samt  hur  de  konstrueras 
kommer jag att undersöka i den ideationella analysen i avsnitt 7.3.
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David: jag identifierar mej som queer [och inte som homosexuell, min anm] 
och det borde räcka (samtal A)

Linnea: till exempel att ens könsidentitet (.) kanske (4s) att den  inte 
behöver vara huggen i sten liksom (samtal A)

Det modala verben pekar ut att det handlar om en uppmaningar och den grad av modalitet 

dessa upplevs ha. Såväl måste som behöver uttrycker en hög grad av förpliktelse (Holmberg 

& Karlsson, 2006:67). 

Exemplet nedan är hämtat från en sekvens då jag har bett David och Linnea att definiera 

heteronormen. De intar då hypotetiska positioneringar för att utifrån dem ge en definition. De 

modala verb som uttrycker förpliktelse betonas: ska, måste, borde. Här ser vi även exempel på 

negationer, som ytterligare förstärker uppmaningen: ”det får inte vara på ett annat sätt”. 

Exempel 1  Grupp A om heteronormen

David Linnea 
673 a kvinnor är på ett visst sätt
674 mm män är på ett visst sätt 
675 eller dom ska va på ett 
676 visst sätt man får tänka så liksom a dom ska va °på ett visst 

sätt°
677 det ska va så och så 
678 och det borde vara så (.) a
679 och det får inte vara på ett annat 

sätt 
mm

680 liksom(.) mm nä

David och Linnea inkluderar inte sig själva i gruppen av kvinnor och män, ”dom”, vilket 

kanske har att göra med att de positionerar sig som normen personifierad. Observera också att 

deras definition av heteronormen utgår från kön, inte sexualitet. Definitionen påminner om 

den  heterosexuella  matrisen  (se  s.  11).  Denna  utvidgade  användning  av  heteronormen 

förekommer i alla grupper, vilket visar på hur nära knutna kön, sexualitet och relationer är till 

varandra. 

Normen  konstrueras  även  genom  ifrågasättande  respons  på  presupponerade  normativa 

påståenden. Jag har analyserat ifrågasättanden genom att titta på negationer. När David talar 

om polyamori  och  säger  att  ”det  inte  alltid  måste vara  två i  ett  förhållande”  implicerar 

negationen ett normativt påstående som säger ”det måste alltid vara två i ett förhållande”. 
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Sammanfattning

Deltagarna i denna studie intar flera olika positioneringar. Deras medverkan i studien bygger 

på att de betraktar sig själva som queera, och de vanligast förekommande positioneringarna, 

konstruerade som påståenden utifrån ett subjekt som ofta realiseras genom pronomenet  jag 

kallar jag näraliggande positioneringar. De positioneringar som deltagarna skapar distans till, 

genom pronomen som syftar på ”den andre”, kallar jag distanserade positioneringar. Distans 

skapas även till de diskurser som dessa positioneringar är knutna till, och denna distanserade 

relation  synliggör  normen  som en uppmaning,  presupponerad i  modifierade  och negerade 

påståenden.  Analysen av positioneringar   ligger  till  grund för analysen av påståenden om 

queer (avsnitt 7.2) och verbprocesser som berör ämnena kön, sexualitet och relationer (avsnitt 

7.3).  Relationen  mellan  olika  positioneringar  och  diskurser  kommer  där  att  fördjupas 

ytterligare. 

7.2  Påståenden om queer

Hur  går  det  att  förstå  queer?  Vilka  diskurser  om  queer  konstruerar  deltagarna  i 

fokusgruppsamtalen?  I  en  analys  av  påståenden  om queer  undersöker  jag  vad deltagarna 

inkluderar i queer, alltså hur de på olika sätt besvarar frågan om vad queer är. Påståenden om 

queer förmedlar även information om vem som inkluderas i queerbegreppet, vilket undersöks i 

avsnittet  efter  där jag framför  allt  tittar  på queer som praktikgemenskap.  I det avslutande 

avsnittet belyser jag vad jag kallar för språklig aktivism: en medveten förändring av språket 

som återkommer i alla grupperna. 

7.2.1  Vad är queer?

Ett återkommande inslag i alla samtal är att försöka ringa in vad queer kan vara. I samtal B 

och C förekommer detta framförallt  i  början, efter att  jag startat  diskussionen med frågan 

”Vad är queer för dig?”. Förhandlingen om vad queer är pågår dock hela tiden, och sätts i 

relation till andra ämnen. I detta avsnitt tittar jag på de påståenden som görs explicit om queer 

och om de modifieras. 

Det  går  att  se  en del  mönster  i  analysen  av påståenden om queer  utifrån näraliggande 

positioneringar. För det första är en majoritet av påståendena onegerade och omodifierade. 
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Dessa redovisas översiktligt i tabellen nedan, där det framkommer vilken typ av subjekt och 

finit som är vanligast förekommande, och vilken information som pekas ut. 

Tabell 2  Påståenden om queer

Subjekt + finit Information

Queer är...

Queer handlar om...
Queer har att göra med/ 
är kopplat till...

... ett tankesätt/ frihet att få vara som man är/ väldigt mycket olika saker/ att 
ifrågasätta normer kring kön och sexualitet/ ett förhållningssätt/ ett ifrågasättande av 
fasta kategorier/ ett stort begrepp/ ett perspektiv som går att applicera på allt
...jämställdhet/ en vilja att förändra samhället/ ens eget beteende/ att komma bort från 
dikotomier/ andra sätt att tänka
... politisk aktivitet/ intersektionalitetsperspektiv/ sexualitet

De mönster  som framkommer  vid  en  närmare  analys  av  dessa  påståenden  är  att  de  som 

informerar om vad queer  är ofta konstrueras tillsammans med markörer för den subjektiva 

positioneringen, så som jag tycker, jag tänker och för mig, exempelvis: ”jag tänker att queer 

är ett sätt att fly från fasta kategorier” och ”för mig är queer att allt är föränderligt”.  Jag 

tycker kan i en interpersonell  analys tolkas som ett uttryck för en värdering (Holmberg & 

Karlsson, 2006:188).  Även om det är en subjektiv värdering uttalas den från en positionering 

som  queer,  och  kan  representera  en  del  av  de  värderingar  som  bygger  upp  en  queer 

praktikgemenskap. När markörer för subjektivitet uteblir konstrueras påståendena ofta med 

finit som är mer indirekta än är, som exempelvis handlar om och har att göra med.  

Ibland konstrueras påståendena om queer ihop med modifieringar, där det modala  kan är 

det vanligast förekommande: queer ”kan  vara aktivism” eller ”verktyg”, queer ”kan beröra 

allt”  och  ”kan kopplas till teorier”.  De  allra  flesta  finit  är  verb  i  presens  och  förankrar 

påståendena om queer i nutid, men det finns ett par undantag. Ett undantag är tillägget av ska, 

som uttrycker ett påstående om framtiden: ”i min queerutopi  ska det vara frihet”. Ett annat 

undantag  är  en  användning  av  verb  i  perfekt:  ”queer  har  blivit väldigt  akademiskt”. 

Tidsförankringen påvisar att queerbegreppet har en bakgrund, en aktuell status och en framtid. 

Analysen  visar  att  det  även förekommer  negerade  påståenden  om queer.  Ambjörnsson 

(2004) visar i sin avhandling att den egna  självbilden kan konstrueras genom att ta avstånd 

från  icke-önskvärda  föreställningar.  De  negerade  påståendena  i  mitt  material  säger  bland 

annat att queer ”inte  är en identitet” och ”inte  är statiskt”. Fasta identiteter och kategorier 

exkluderas från definitionen av queer.  Detta uttrycks även genom påståenden som ”det är 
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problematiskt att säga att queer är en identitet”. Samtidigt uttrycks inställningen att det inte 

går att vara alltför flytande, det måste gå att ha en identitet (se även exempel i avsnitt 7.3.1):

Cecilia: mm (.) jag tycker också asså det e väldigt svårt att hela tiden 
för att jag tänker att queer är ett sätt att hela tiden liksom försöka fly 
från eller liksom man vill ju fly från fasta kategorier e:h men att det e 
väldigt  lätt  att  det  blir  liksom  en  (.)  asså  att  man  skapar  queera 
identiteter som blir statiska det tycker jag e liksom (.) det kanske e 
liksom en (.) det e svårt att frångå det för att såhär (.) man måste 
nånstans kunna ha en identitet men såhär a jag vet inte (.) jag har problem 
med det det blir verkligen såhär (.) man kan inte vara för flytande (2s) 
asså (samtal B)

Av tabell 2 och av redogörelsen hittills går det alltså att urskilja flera diskurser om queer, 

bland annat konstrueras queer som ett  perspektiv och tankesätt,  som ett  ifrågasättande,  en 

teori,  som  aktivism,  som  en  ”anti-identitet”  (jfr  Rosenberg,  2002:55  ff)  och  som  ett 

inkluderande begrepp som rymmer alla dessa olika diskurser. Men queer framställs även som 

rörelse,  praktikgemenskap,  vilket  framförallt  blir  synligt  i  diskussionerna om  vem som är/ 

kallar sig/ får vara queer. Detta går jag in på i nästa avsnitt. 

7.2.2  Vem är queer?

Som ovanstående analys har visat konstrueras queer snarare som något du gör och tänker än 

något du  är. Betyder det att vem som helst kan vara queer? Ett påstående som framförs i  

samtalen är att om queer fungerar som ett perspektiv kan vem som helst vara queer, men när 

det  utvecklas  en  queer  identitet  blir  det  mer  problematiskt  att  svara  på  den  frågan.  Här 

synliggörs även den ambivalenta inställningen till en queer praktikgemenskap. En analys av 

påståenden om vem som benämns eller kan/får benämnas som queer målar upp den queera 

identiteten som en risk, exempelvis i yttranden som ”det är ett problem att säga att det bara 

finns en queer identitet” och ”en queer identitet  exkluderar andra”. Det finns en ovilja att 

skapa ett exkluderande queerbegrepp genom att fastslå queer som en identitet, och deltagarnas 

återkommande subjektiva konstruktion utifrån jag markerar att deras påståenden inte står för 

en statisk och generell queer sanning.

I samtal A och C nämns queernormen, som skapar regler för vad som är normalt beteende, 

utseende  och så  vidare  i  en  queer  kontext.  Normer  är  något  som uppstår  i  alla  praktik-

gemenskaper för att ena gruppens medlemmar och konstruera formen för det gemensamma 
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engagemanget (Eckert & McConnell-Ginet, 1992:464). Normernas syfte blir att skapa ett  vi 

som skiljer sig från ett  de.  Denna kontrastering kan vara ett sätt att skapa gemenskap och 

stärka gruppen (jfr Kahlin, 2008:92) men utifrån en normkritisk queer diskurs framställs det 

också som problematiskt. Ändå blir det tydligt att queer inte enbart är en subjektiv inställning, 

utan att  det också existerar en queer praktikgemenskap.  I Grupp C förs en diskussion om 

queer  separatism,  så kallade ”queera bubblor”,  som riskerar att  bidra till  skapandet  av en 

queer identitet. Ida säger att det är lätt att det skapas en viss jargong i de queera bubblorna, att 

”alla vet vad som e typ såhära politiskt korrekt” och att ”folk såhära (2s) ska va typ anti allt 

och då får man typ inte heller  tycka nåt-”. Ida tar här avstånd från denna grupp av queera 

genom att konstruera ett ”de”, folk. Jenny påpekar att den queera gruppen skapar ett vi och ett 

de som utestänger vissa och som kräver att medlemmarna uppfyller vissa kriterier för att få 

vara med. Hen menar också att det går att se vilka ”queersen” i Stockholm är, att det finns en 

viss  klädkod  och  vissa  attribut,  vilket  egentligen  säger  emot  de  queera  idéerna  eftersom 

”egentligen så handlar det ju om en (.) tankar om att komma  bort från det här att man ska 

kunna definiera nån efter såhär a men- du e a men du e flata och du e det här och-”. Denna 

kritik mot stereotypt utseende och agerande återkommer i relation till alla tre huvudämnena 

(se avsnitt  7.3).  I  Ambjörnssons avhandling  finns en liknande kritik  hos undersökningens 

heterosexuella tjejer, som exempelvis menar att den lesbiska tjejen i  klassen är ofri och typisk 

för att hon uppfattas som stereotypt homosexuell i sitt utseende och beteende (Ambjörnsson, 

2004:231,  289).  Ambjörnsson  förklarar  detta  som  ett  sätt  att  genom  processer  av 

stereotypisering konstruera den heterosexuella maktordningen som naturlig (ibid:232). I och 

med att den konstrueras som normal skapas även det avvikande, och avvikelsen framställs i 

egenskap av stereotyp som statisk och förutsägbar, i motsättning mot den mångfacetterade 

och universella framställningen av normen (Ambjörnsson, 2006:78). Den queera kritiken går 

till stor del ut på en ovilja att anpassa sig till, och reproducera, dikotomin normal – avvikande, 

och en strävan att vara fristående från normer, även de som berör den egna gruppen. Ett sätt 

att ta avstånd från det stereotypa och markera självständighet gentemot normen kan vara att 

förse sina uttalanden med uttryck som för mig och personligen, vilket Kahlin visar i sin studie 

av  ungdomars  identitetsskapande  i  relation  till  kategoriseringarna  kön,  etnicitet  och  ålder 

(Kahlin, 2008:124). I mitt material förekommer uttrycket  för mig, vilket kan tolkas som ett 

sätt att distansera sig från en normativ queer inställning, vilket går i linje med definitionerna 

av queer som ett ifrågasättande.

Något motvilligt konstrueras trots allt en queer praktikgemenskap, och att den har gränser 

framkommer bland annat i frågan om en person kan vara queer oavsett sexuell läggning:
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Cecilia: om  man nu ska vara queer och heterosexuell så ska det ändå på nåt 
sätt  liksom  bryta med  andra eh  andra  faktorer  som  ingår  i 
heteronormativiteten för att (.) asså jag vet inte men (.) jag tänker att 
om man lever ett liv som är helt enligt- i led med allt- all liksom allt 
som ingår i heteronormen man har en kärnfamilj som man trivs med man (.) 
definierar sej som ett kön-  liksom och inte bråkar med normerna alls  så 
tycker jag att det e liksom problematiskt att definiera det som queer för 
att det e just det här att såhär (.) jag tycker att även om man inte ska 
försöka få- få nån slags  fasthet i vad som är queer för det ska vara 
flytande  (.) så måste det ändå ha nån slags (.) subversiv slagkraft liksom 
(.) det kan inte vara vad som helst för att då blir det bara liksom bara 
ett ord (samtal B)

I samtalen konstrueras även den queera personen genomgående som icke-heterosexuell.

Frågan om relationen mellan homorörelsen och queerrörelsen återkommer i alla samtal, 

exempelvis  genom  påståenden  som  ”alla  homosexuella  är  inte  queera”  och  ”många 

homosexuella lever efter en heteronorm” (se exempel på s. 40). Vem som inkluderas i queer 

har  alltså  med  personens  inställning  att  göra och inte  med  sexuell  läggning.  Här  uppstår 

ytterligare  ett  problem med  att  uppge vem som inkluderas  i  en  queer  praktikgemenskap, 

eftersom  det  också  blir  svårt  att  säga  att  en  person  alltid är  queer.  Den  performativa 

inställningen  märks  i  Emmas  yttrande  att  det  queera  är  nånting:  ”som  hela tiden måste 

trummas  in  liksom det  går  inte  bara  att  sätta  sej  i  den  positionen  och  °liksom°  luta  sej 

tillbaka”. Denna syn på queer som en positionering återkommer även i Cecilias yttrande: 

Cecilia: eftersom det ska inte vara en queer identitet så man kan bekräfta 
heternormen i vissa avseenden och sen i andra så kan man bryta normen 
liksom (.) att det e väldigt dynamiskt (samtal B)

7.2.3  En subversiv pronomenanvändning

I praktikgemenskaper uppstår ofta ett gemensamt språkbruk, vilket  i mitt material antyds dels 

i en tendens att ersätta det generella man med en eller omskrivningar, dels i användningen av 

det könsneutrala pronomenet  hen. Sekvensen nedan är den enda i hela materialet där ordet 

hen inbegrips  i  språkanvändningen,  om någon  annan.  Annars  förekommer  hen enbart  i 

diskussioner som handlar just om detta pronomen och hur det kan förstås, vilket jag kommer 

att analysera i avsnitt 7.1.3. 
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Exempel 2  Grupp A diskuterar pronomenet hen

 David Linnea
350 mm jag tänker på din 

kompis peter som hade-
skulle varit här idag 
egentligen 

mm

351 (.) eh (.) °hur hen 
identifierar sej°

mm

352 hen identifierar sej som en hen
353 mm (.) e:h och jag tror att (.) hen gärna 

blir hanad istället för honad
354 mhm okej ((skratt))
355 me:n jag vet inte det är ganska flytande
356 mm (.) e:h
357 men vill- vill hen bli 

kallad hen °eller liksom°
(x)-

358 a hen jag tror det (.) jag brukar (2s) 
prata om det sist när jag träffa-

359 mm (.) °henom° (.) att jag (.) sa förlåt om 
jag ibland råkar (.) hona

360 mm (.) me:n (4s)
361 m- jag försöker nog säga peter (.) mest
362 m m för att (.) det ligger närmare just nu 

ä:n (.) ett hen
363 mm men det- (2s) jag tänker att när peter 

(2s) om peter nånsin bestämmer sej (.) 
för ett pronomen så kommer jag ju 
självklart använda det

364 mm (.) sen kanske peter aldrig bestämmer sej 
för ett pronomen

En analys av de interaktionella aspekterna i exempel 2 ovan visar att användningen av  hen 

kräver mycket arbete. Bland annat föregås hen av pauser och tvekljud (rad 351, 353, 359) och 

omstarter (rad 357), uttalas med låg röstvolym (rad 351, 359) och betonas (rad 351, 352, 357, 

558). På rad 361 säger sedan Linnea att hon ”försöker nog säga peter” eftersom det ”ligger 

närmare just nu ä:n (.) ett hen”. Detta yttrande ger tydligt uttryck för ovanan att använda hen, 

och i resten av samtalet har Linnea bytt ut pronomenet mot ”peter”. Vid ett senare tillfälle 

använder David den som könsneutralt pronomen för transpersoner. 

Pronomenet en används i alla grupper, men i samtal A och C förekommer det bara en gång 

vardera. Linnea använder det vid ett tillfälle då ämneskortet kön diskuteras. (En i fet stil.)
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Linnea: det e kul när man pratar med folk ibland så kanske man- som kanske 
inte (2s) uppfattar sej själva som queera eller kanske har läst samma typer 
av böcker som man själv har läst (.) nu säger jag man syftar jag på dej och 
mej (xxx) kan vi säga (.) en istället för man också ((skratt)) (samtal A)

Linnea visar att hon är medveten om alternativet  en, men hon införlivar det inte i sin egen 

språkanvändning, utan använder genomgående man. Linnea gör en paus innan användningen 

av ordet, vilket tyder på osäkerhet. I samtal C förekommer en liknande sekvens där Maja 

använder en, utan att explicit påtala det, i samband med en diskussion om hen: 

Maja: det var nån som hade tagit upp det som va såhära a men (.) det ska va 
en eh att  en förändrar språket ska vara nånting som kommer  underifrån 
(samtal C)

I denna sekvens citerar Maja ett diskussionsinlägg hen har läst, och kanske användes en i det 

inlägget, eller så är det diskussionen om förändringar i språket som gör att hen associerar till 

det. Ett tvekljud innan en används tyder på osäkerhet, och uttrycket återkommer inte någon 

mer gång. Inte någonstans i något av samtalen framkommer det varför deltagarna vill säga en 

istället för man, men en högst trolig tolkning är att det generella pronomenet man bygger på 

en mansnorm, och det har diskuterats och kritiserats av feminister (jfr Wittig, 1984). 

I samtal B används en betydligt oftare än i de andra samtalen. Cecilia använder det vid två 

tillfällen, och båda gångerna markerar hon användningen. Vid det första tillfället avbryter hon 

sig mitt i yttrandet efter att ha sagt man, gör en paus, och säger med lägre röstvolym ”eller en 

kan bo” där hon betonar  en, varpå hon gör en paus igen och sedan fortsätter prata med ett 

skratt. Andra gången, i exemplet nedan, avbryter hon sig direkt efter man, omger ett betonat 

en med pauser, skrattar och kommenterar användningen explicit: ”försöker lära mej här”. I 

övrigt använder Cecilia man genomgående i samtalet.

Cecilia: nej men jag tycker också att såhär  relationsanarkism det- asså 
man- (.) en (.) ((skratt)) försöker lära mej här e:h (.) men asså det blir 
ofta misstaget för att ha en öppen relation för man letar  alltid alltid 
efter en primär partner liksom (.) man vill verkligen som du säger såhär 
skapa ordning i det här (samtal B)

Även Stina använder  en vid två tillfällen, utan att själv kommentera det, med en kort paus 

precis innan, men utan tvekljud. Den som använder en oftast är dock Petra, som varvar med 

man.  I  alla  fall  utom  ett  där  en används  omges  det  av  tvekljud  och/eller  pauser.  Detta 

illustreras i exemplet nedan, där det även finns ett exempel på ett ohörbart ord (x) som skulle 
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kunna vara en, men också man. Det som hörs är egentligen bara n, och detta förekommer på 

ytterligare ett ställe i samtal B. 

Petra: det som e intressant (.) med just samhället här känns som att det e 
helt okej att e:h en har olika partners e:hm liksom om man ser hela ens liv 
att m- a (x) inte håller ihop med samma person hela livet me:n vad som blir 
problem e just om en har eh olika partners under a (.) samma tid (samtal B)

7.2.4  Sammanfattning

I påståendena om queer framträder flera diskurser. Deltagarna talar bland annat om queer som 

en inställning och ett ifrågasättande, och det utgår från den enskilda individen, ofta utifrån de 

fasta fraserna jag tycker,  jag tänker och jag känner/upplever. Queer konstrueras därmed till 

stor  del  som  en  mental  process  (se  även  s.  50),  och  denna  måste  inte  nödvändigtvis 

sammanfalla med medlemskap i en queer praktikgemenskap. Bromseth (2006b) skriver att 

användningen av queer som en alternativ benämning inom den homosexuella subkulturen är 

vanlig i USA och även har blivit vanligare i skandinaviska länder. Detta sätt att använda queer 

behöver inte ha med politik eller teoretisk medvetenhet att göra, utan är mer kopplat till en 

praktikgemenskap (Bromseth,  2006b: 106).  Den praktikgemenskap som konstrueras  i  min 

studie  bygger  inte  bara  på  gemensamma  värderingar  utan  även  normer  för  utseende  och 

beteende, och deltagarna talar om en queer separatism som skapar en tydligt urskiljbar stil.  

Denna queernormativitet, liksom den queera identitet som följer, är något som deltagarna tar 

avstånd från. Detta märks bland annat i den distans som konstrueras genom att tala om andra 

queera som ”de”. 

I samtliga grupper är deltagarna medvetna om, och använder till viss del, det könsneutrala 

generella pronomenet en och det könsneutrala hen. Jag tolkar detta som en medveten språklig 

aktivism inom ramen för en praktikgemenskap, även om användningen i mitt material inte 

sker oreflekterat. 

7.3  Kön, sexualitet och relationer i process

De inspelade samtalen kan delas upp i episoder, där gränserna för de olika episoderna utgörs 

av tydligt markerade övergångar (Norrby, 2004:186). Min avsikt är att göra en grov indelning 

av dessa episoder under olika ämnen och sedan utgå från dem vid dispositionen för analysen. 
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Övergångarna  sker  ofta  genom  dragningen  av  ämneskort,  men  även  pauser  följt  av 

associationer till näraliggande ämnen eller rekontextualisering från tidigare epiosoder utgör 

episodgränser (ibid:187). Episoderna har sorterats under minst ett ämne, och dessa ämnen har 

sedan sammanställts,  varefter fyra huvudkategorier har urskiljts.  Dessa ämneskategorier är 

queer (som analyserades i föregående avsnitt), kön, sexualitet och relationer. 

I  det  följande  kommer  jag  i  avsnitten  Kön,  Sexualitet  och Relationer att  redogöra  för 

analysen  av dessa teman.  Relationerna  mellan  dem kommer  att  beaktas  kontinuerligt  och 

synliggöras genom samtalsdeltagarnas positioneringar. Analysen är huvudsakligen ideationell 

och kommer att fokusera på verbprocesser. Jag har analyserat de processer där det aktuella 

ämnet finns representerat som en deltagare eller omständighet. Processer uttrycks i de allra 

flesta fall av ett verb eller en verbgrupp (Holmberg & Karlsson, 2006:76). Ibland förekommer 

processen som particip, exempelvis ”är förstående”. Jag har då sett till funktionen och låtit 

participet bestämma klassificeringen. I ovan nämna fall analyseras processen som mental, inte 

relationell. När funktionen realiseras av en verbgrupp, som exempelvis skulle vilja säga, så är 

processkärnan det verb som ger satsen dess erfarenhetsmässiga betydelse, alltså säga. 

Den ideationella analysen grundar sig på analysen av positioneringar, vilket betyder att jag 

kommer att ta hänsyn till om processen uttrycks från en näraliggande positionering eller om 

den ger uttryck för en distanserad. Av utrymmesskäl finns ingen möjlighet att redovisa hela 

resultatet av den ideationella analysen, och eftersom undersökningen inte analyserar samband 

som bygger på kvantitet så är detta heller inte av intresse. Jag har valt att under de enskilda 

ämnena  lyfta  fram  de  episoder  där  konstruktioner  av  kön,sexualitet  och  relationer 

framkommer tydligast, och dessa episoder kommer analyseras närmare nedan. Inledningsvis 

vill jag dock ge en sammanfattning av processtyper som förekommer i diskussioner inom alla 

tre  huvudämnen.  Tabell  3  presenterar  ett  urval  av  de  vanligaste.  Processerna  utgår  från 

deltagare  som är  knutna  till  ämnena  kön,  sexualitet  och  relationer.  En  majoritet  av  dem 

uttrycks  från  en  näraliggande  positionering;  de  redovisas  i  den  vänstra  kolumnen.  De 

processer som uttrycks från en distanserad positionering redovisas till höger i tabellen. Flera 

av processkärnorna förekommer i mer än en processtyp.10

10 Samtliga processer har tolkats utifrån den funktion de har i kontexten, och vissa processkärnor, som 
exempelvis ifrågasätta, förekommer i såväl verbala som materiella processer. På samma sätt har leva, som 
ofta realiserar en relationell process, i vissa fall även tolkats som en materiell, då det snarare handlar om 
levnadspraktik, exempelvis att leva icke-monogamt. Hota, som ofta realiserar en verbal process, fungerar i 
detta fall som en materiell, då det är en praktik som hotar en norm. Processkärnor som identifiera, klassas 
och stämplas är andra gränsfall – dessa kommer att analyseras mer utförligt längre fram i analysen.
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Tabell 3  Vanligt förekommande processer i episoder om kön, sexualitet och relationer

Processtyp Processkärnor 
Utifrån näraliggande positionering                                            Utifrån distanserad positionering

Materiella agera, använda, anpassa, bestämma, bygga, byta ut, bryta, 
bråka, ersätta, falla, fylla, få, förändra, gå igenom, göra, 
handla, hoppa över, hota, ifrågasätta, innesluta, jobba, 
komma ifrån/bort, krångla, leva, läsa, motverka, påverka, 
skapa, spä på, sträva, störa, sudda ut, ta bort, ta över, tappa, 
uppnå, utestänga, utmana, utvidga, utvecklas, välja

bota, bringa (ordning), 
diskriminera, exkludera, göra, 
kategorisera, kränga (sig fast), 
organisera, sluta (lyssna), sätta, 
utnyttja, visa

Verbala använda (ord), benämna, berätta, beskriva, definiera, 
diskutera, döpa om, fråga, förneka, förklara, ifrågasätta, 
identifiera, kalla, kallas, klassas, poängtera, prata, påtala 
referera, stämplas, säga, tala 

använda, definiera, fråga, 
kategorisera, lova, säga 

Mentala acceptera, bestämma/bestämma sig, bli sedd, fundera, 
föredra, förhålla sig, förstå, identifiera sig, intressera sig, 
känna, orka, se, tycka, tänka, uppleva, veta, önska

anse, anta, bestämma, förhålla sig 
till, förstå, förvänta sig, irriterad, 
känna sig, se, tro, tänka, veta

Relationella finnas, ha, innebära, känna, leva, rymmas, räcka, tillskrivas, 
tycka, tänka, vara

behålla, finnas, ha, innefatta, vara

Näraliggande  diskurser  konstrueras  till  stor  del  som  agentiva  processer,  materiella  eller 

verbala, där subjektet ansvarar för de processer som realiserar kön, sexualitet och relationer, 

och visar att de till stor del handlar om att konstruera och dekonstruera. Ofta anförs de också 

av  de  fasta  fraserna  jag  tänker och  jag  tycker,  som realiserar  mentala  processer  där  den 

subjektiva utgångspunkten betonas. 

Näraliggande diskurser konstrueras i relation till distanserade, som mestadels konstrueras 

utifrån en hypotetisk positionering. Liksom i den interpersonella analysen finns distanserade 

diskurser även implicerade i uttalanden från näraliggande positioneringar. Dessa konstrueras 

med passiva verb. De processer som konstruerar normen realiseras genom alla fyra typer; de 

materiella och verbala ger till stor del uttryck för att organisera, sortera och exkludera, de 

mentala handlar ofta om att förstå och de relationella konstruerar diskurser som förklarar kön, 

sexualitet och relationer som något vi är eller har. 

7.3.1  Kön

Kön framställs  i  fokusgruppsamtalen  som mångfaldigt, och de olika  aspekterna  realiseras 

delvis genom olika typer av processer. Det komplexa könet framträder i Linneas yttrande från 

samtal A:
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Linnea: men det e väl också ett psykologisk kön att man måste prata om att 
det finns liksom ett (.) ett biologiskt kön ett- en könsidentitet (.) ett 
social kön (.) och sen så kan man faktiskt ifrågasätta det biologiska könet 
eftersom (.) det finns otroligt många mer varianter (samtal A)

De tre huvudsakliga aspekter som förekommer i samtalen handlar om det biologiska könet, 

könsidentifikationen och kön som social  kategori,  vilket Linnea också tar  upp. I samtalen 

finns en inställning att dessa tre aspekter går att skilja åt, och det finns ett starkt motstånd mot 

den binära könsuppdelningen. I samtalen märks detta både i analysen av processer och i de 

explicita uttalanden som respondenterna gör, nedan i Davids yttrande (se även s. 41).

David: jag tror det handlar ganska mycket om också hur man själv definierar 
sitt (.) kön liksom eller (.) liksom om- om- om en person säger (.) jag e 
kvinna och personen kanske inte ser ut som en kvinna då accepterar jag det 
att den vill bli kallad kvinna liksom (.) °eller man eller liksom° eller 
inget alls (.) nåt mitt emellan kanske (.) eh (.) mm (.) så det handlar 
väldigt mycket om hur man själv (.) vill bli sedd (samtal A)

Vad David säger i sekvensen ovan är dels att kvinna och man inte är de enda kön som finns, 

dels att könet definieras av individen själv, vilket synliggörs i den verbala processen hur man 

själv definierar sitt kön. Ytterligare verbala processer i sekvensen är säger och vill bli kallad, 

där den första uttrycker en handling som den hypotetiska personen är agent till, medan den 

andra uttrycker en händelse med en outtalad agent (se Holmberg & Karlsson, 2006:80 ff). 

Den passiva konstruktionen finns även i den mentala processen  hur man själv vill bli sedd, 

som uttrycker en blick utifrån, personen blir sedd, implicit av någon. Verbet vilja i samband 

med de passiva  bli  kallad och  bli  sedd antyder  ett  önskemål.  Den överensstämmelse som 

uttrycks som önskvärd utgår inte från det biologiska könet, utan från en könsidentifikation 

som inte behöver vara kopplad till personens utseende. Könet blir genom denna konstruktion 

till i den andras blick och den andras språk. 

Diskursen om det konstruerade könet är genomgående i alla samtal. Detta gäller även det 

biologiska könet,  som Linnea påpekar att  man faktiskt  kan ifrågasätta.  Hon menar  att  det 

manliga könsorganet och det kvinnliga utgör varsin pol som rymmer en mängd variationer 

mellan sig. Hon exemplifierar genom att nämna de barn som föds som ”e svåra att identifiera 

vilket kön dom har”. Kön blir i denna relationella process ett attribut, ett könsorgan, men det 

går att ”fixa” detta attribut så att det hör hemma i någon av de två könskategorierna. 

I avsnitten som följer kommer jag att belysa det pluralistiska könsbegreppet och de olika 

diskurser som framställer kön, först i samtal om könsseparatism och sedan i diskussioner om 

pronomenet hen.
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Könsseparatism

Könsseparatism är ett ämne som diskuteras framförallt av grupperna B och C11. Något som i 

båda grupperna kommer upp i början av diskussionerna är motsättningen mellan den queera 

inställningen att inte ha könskategorier som utgångspunkt, och den radikalfeministiska som 

tvärtom  utnyttjar  denna  könsdikotomi  i  sitt  arbete  mot  kvinnoförtryck  (se  exempelvis 

Bromseth,  2006b:126,  Cameron  &  Kulick,  2003:46).  Deltagarna  positionerar  sig  ofta  i 

relation  till  båda  dessa  diskurser,  och  flera  av  deltagarna  uttrycker  att  de  har  ett  kluvet 

förhållande till könsseparatism. Jenny problematiserar detta i två olika yttranden:

Jenny: det e ju jätteproblematiskt om man säger att det inte finns kvinnor 
eh (.) så nej jag e faktiskt inte för separatism kanske inte ens (.) eller 
det e klart att det kan finnas i vissa sammanhang kanske (samtal C)

Jenny: man säger att (.) a men det finns inga kön det finns inte det här 
det finns inte det här och så finns det ändå det då måste man ju anpassa 
sej efter det (.) på ett sätt (samtal C)

I det första exemplet framställs queer som ett förhållningssätt som förnekar könskategorierna. 

I  den  andra  visar  Jenny att  hen  är  medveten  om att  de  faktiskt  finns.  Rosenberg  uppger 

assimilering som en av heteronormens bärande principer, att införliva avvikelserna i normen 

(Rosenberg, 2002:103). Att gå samman i könsseparatistiska grupper kräver en anpassning till 

diskursen om tvåkönsmodellen.  Samtidigt  arbetar  feministiska  separatistiska  grupper  emot 

skillnader mellan könskategorierna, vilket gör att de både anpassar sig och gör motstånd. 

Anpassningen till föreställningen om tvåkönsmodellen påverkar både könsidentifikationen 

(det upplevda könet), det biologiska könet (normativt betraktat som ett medfött vara) och det 

sociala könet. Deltagarna upplever ett krav på att dessa aspekter ska sammanfalla, men det 

förefaller vara svagare i könsseparatistiska grupper än då båda kategorierna är med: 

Cecilia: jag menar att även om det är (.) exkluderande (.) eh och kanske 
äv- till och med befäster (.) skillnaden mellan såhär dom könskategorierna 
(.) så känner jag att det (.) det ger mej nånstans också utrymme att (.) 
att agera som mer än ett kön- jag behöver inte såhär hela tiden tillskrivas 
dom här traditionellt kvinnliga egenskaperna jag måste inte alltid liksom 
(.) eh (.) förhålla mej till det (2s) °känner jag° (samtal B)

Nackdelen med könsseparatism är alltså att det riskerar att  befästa den binära uppdelningen. 

Befästa är kärna i en materiell process som tydliggör en uppfattning om kategorierna som 

skapade. De attribut som förknippas med könskategorierna är dels något som  tillskrivs, en 

11 I Grupp A fanns inte ämneskortet separatism med, och könsseparatism kom inte upp i samtalet. 
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relationell  process med en outtalad förstadeltagare,  dels  något jag måste  förhålla mig till, 

också  en  relationell  process.  Dessa  icke-agentiva  processer  ger  ett  intryck  av  passivitet, 

samtidigt som de modala verben behöva och måste antyder normens tvingande inflytande. 

Anpassningen framställs ibland som del av större strukturer. Emma i Grupp B pekar ut 

samhället som upprätthållare av könskategorierna: ”gruppen är inte homogen men samhället 

på nåt sätt genom (.) sin- eller eller liksom patriarkala samhället genom sin behandling  gör 

gruppen homogen”. Emma motsätter sig den relationella processen gruppen är homogen, det 

vill  säga alla  som har kvinnliga könsorgan ingår i den enhetliga gruppen kvinnor.  Istället 

menar hen att samhället bär ansvar för den materiella processen att göra gruppen homogen. 

Föreställningen om den homogena kvinnogruppen konstrueras ibland i samtalen. Cecilia 

menar  att  könsseparatistiska  grupper  gör  det  sociala  könet  irrelevant,  just  för  att 

maktasymmetrin  som  finns  mellan  kvinnor  och  män  försvinner.  Här  ges  ingen 

uppmärksamhet till andra maktaspekter som förekommer inom gruppen av kvinnor.

Cecilia: eftersom att alla (.) i den gruppen- om vi till exempel tar en 
kvinnoseparatistisk  grupp  eh  av  samhället  klassas  som  kvinnor (.) 
konsekvent och kanske också identifierar sej som det så (.) liksom spelar 
inte kön- asså det blir nån slags könlöshet man tar bort det där makt (.) 
asymmetrin på nåt sätt (samtal B)

Två  återkommande  passiva  processkärnor  är  klassas,  som  vi  ser  exempel  på  ovan,  och 

stämplas. Dessa processer kan verka inom samtliga tre betydelsevärldar. De kan tolkas som 

att subjektet utsätts för en handling från andra, och denna handling skulle kunna vara både 

materiell, hur personen blir bemött, och verbal, hur personen tilltalas, vilket jag går närmare 

in på när jag i nästa avsnitt analyserar pronomen. Klassificeringen/stämplingen kan även ske 

mentalt,  och slutligen  ger  den  också uttryck  för  ett  relationellt  vara,  det  vill  säga  någon 

identifierar det utpekade jaget som varande en tjej. I exemplet ovan framgår att omgivningens 

syn på en individs könstillhörighet inte behöver stämma överens med hens könsidentifikation. 

Identifiera är dessutom en processkärna som i likhet med klassas och stämplas kan realisera 

alla olika processtyper, vilket jag kommer närmare in på i analysen av sexualitet (s. 59). 

Motståndet  mot  kategoriseringar  märks  exempelvis  i  materiella  processer  artikulerade 

utifrån näraliggande positioneringar. Ett exempel får illustrera förhållandet till kategorierna. 

Stina:  jag  strävar  efter  att  det  inte ska  va  (.)  eh  separatistiskt 
överhuvudtaget  att vi just ska inte skapa dom här gränserna och att det 
ska va liksom distans  och (.) men att (.) vägen dit (.) ett sätt att jobba 
dit kan vara att jobba separatistiskt (samtal B)
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Exemplen visar på ett motstånd till den normativa könsuppdelningen. De materiella, agentiva 

processerna att  sträva,  skapa  och jobba synliggör att kategorierna inte betraktas som fasta 

utan möjliga att påverka, vilket också är en uppgift för queer. 

Könsneutralt pronomen hen

I samband med samtal om binära könskategoriseringar kommer ofta frågan om pronomen 

upp, både hon, han och könsneutralt hen. Som den tidigare analysen av hen visat (s. 46) är det 

bara  i  ett  samtal,  och  omgärdat  av  mycket  interaktionellt  arbete,  som  hen används  som 

pronomen. Anledningen kan vara att hen förstås på olika sätt, vilket jag ska undersöka i detta 

avsnitt.  

De verbala processerna har, som förra avsnittet visade, en utmärkande roll i skapandet av 

de  sociala  könskategoriseringarna,  och  individen  könsbestäms  utifrån  det  kön  som andra 

upplever att den har. Språket blir explicit ett sätt att styra föreställningar om kön; att använda 

han och hon tydliggör, som Stina uttrycker det ”att vi liksom direkt ska prata om personens (.) 

kön liksom könstillhörighet”. Men om språket framställs som ett av normens främsta verktyg, 

så blir också språket ett medel för att göra motstånd mot normen (Butler, 2007:227). I fråga 

om kön märks  det tydligast  i  diskussionerna om pronomenet  hen.  Hen är  ett  relativt  nytt 

pronomen, som än så länge inte finns med i SAOL12 och som framförallt används av personer 

som vill ta bort fokus från könskategoriseringar. I mitt material framträder tre olika förståelser 

av hen. En förståelse har att göra just med att göra kön irrelevant, och använda hen som ett 

könsneutralt  pronomen, liknande finskans  hän.  Men deltagarna talar även om  hen som en 

tredje kategori, något att identifiera sig som. Två förståelser av denna kategori framkommer; 

dels framställs hen som ett pronomen för personer som är osäkra på sin könstillhörighet, eller 

som är transsexuella, dels betraktas hen som en benämning för ett könslöst kön, en benämning 

att  ta  till  för  den som inte  vill  kategorisera  sig varken som man eller  kvinna.  Milles  har 

uppmärksammat betydelseutvecklingen av hen från könsneutralt pronomen, till ett pronomen 

för transpersoner,  för att  symbolisera kön som icke-statisk process (Milles,  2011:27).  Den 

tredje  betydelsen  tycks  vara  starkt  kopplat  till  queera  teorier  om  det  konstruktivistiska 

könsbegreppet, och jag kommer nedan visa hur denna förståelse, och de andra, framställs i 

diskussionerna.

12 Språkrådet avråder från att använda hen och förespråkar istället en användning av den eller hon eller han för 
att undvika generiskt han (http://www.sprakradet.se/frågelådan). 
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En väsentlig skillnad mellan de olika diskurserna om hen handlar om ifall pronomenet bör 

ersätta hon och han eller om det ska finnas som ett tredje alternativ. Båda hållningarna finns 

representerade  bland deltagarna.  Jenny riktar  dock kritik  mot  det  senare och pekar  på ett 

problem som kan uppstå innan pronomenet är etablerat: 

Jenny: det e problematisk att säga hon han och hen för då har man ändå en 
uppdelning som säger att det finns tre kategorier om man skulle använda 
bara hen skulle man komma ifrån polariseringen helt och hållet (samtal C)

Förståelsen av  hen som en tredje kategori, ett slags könlöshet, framträder i alla grupperna. 

Hen framställs som beteckning för en person som inte vill kategorisera sig som man eller 

kvinna,  och  då  deltagarna  ska  välja  vilket  pronomen  de  vill  att  jag  använder  för  dem i 

uppsatsen blir denna inställning tydlig först i Grupp B, och sedan i Grupp C, där det leder till  

ytterligare diskussioner. 

Cecilia: °((skratt))° ja jag har eh (.) ganska mycket tagit till mej hon 
och kvinna och jag försöker väl bryta med det men jag känner mej ganska 
bekväm med det så om du ((skratt)) om du vill benämna mej som kvinna så 
(samtal B)

Cecilia, som framför en förståelse av  hen som könlöshet, det vill säga att inte definiera sig 

själv som kvinna eller man, väljer att behålla pronomenet hon. Könsidentifikationen realiseras 

framförallt genom mentala processer. Cecilias formulering  jag har ganska mycket tagit till  

mig hon och kvinna uttrycker en mental process, liksom jag känner mig ganska bekväm med  

det.  Den  utomståendes  verbala  process  att  benämna blir  en  förstärkning  av  köns-

identifikationen.  För  Cecilia  innebär  därmed  användningen  av  hen att  avskriva  sig  sin 

könstillhörighet. En liknande inställningen framträder då Grupp C ska välja pronomen. Elin 

och  Maja  väljer  hen direkt,  och  Ida  väljer  efter  en  stunds  funderande  hon.  Jenny 

problematiserar då användningen av  hen:  ”du får gärna skriva  hen inte ha ett könsneutralt 

namn då utan fortfarande ha ett kvinnokodat namn”.  Jenny synliggör en könsidentifikation 

som kvinna, men det är en identitet som inte i första hand är kopplat till biologiskt kön, utan 

är formad av den sociala kategorin kvinna. Diskussionen leder till att även Ida väljer hen med 

kvinnokodat namn, med motiveringen att det hen har sagt i detta gruppsamtal kommer att 

tolkas  utifrån  den  positionering  hen  har  haft,  och  där  är  positioneringen  som kvinna  en 

relevant del: ”jag talar ju utifrån min position av vad jag har upplevt som som kvinnokodad”. 

Idas val av ordet  kvinnokodad istället  för  kvinna framhäver  det sociala  könet framför  det 

biologiska.  Även den materiella  processen  uppleva betonar  kön som erfarenhet,  inte  som 
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vara. Så även om deltagarna uttrycker en önskan att komma bort från det sociala könet, så är 

erfarenheten  av  detta  relevant.  Också  här  framträder  anpassningen efter  kategorierna,  och 

participet kvinnokodad antyder ett implicit av någon.

Könsidentifikation framställs i samtalen om hen som något valbart, något som utgår från 

individen själv, en identifikation i likhet med man, kvinna eller homosexuell13. Ett pronomen 

är  annars  något  som  används  för  att  benämna  andra,  inte  sig  själv.  Stina,  som  framför 

förståelsen av  hen som könsneutralt  pronomen liknande  hän,  har en positiv inställning till 

pronomenet, men påpekar att det inte är något hen införlivat i sin språkanvändning, särskilt 

inte  om  sig  själv.  En  användning  av  hen som  utgår  från  individen  som  uttryck  för  en 

positionering bortom dikotomin  kvinna – man kräver verbala processer, att  personen själv 

påtalar att den vill kallas hen. Elin säger: ”men det e jätteproblematiskt när ska man säga att 

man vill bli kallad hen hej jag heter elin kalla mej hen”. Ida jämför med att komma ut: ”det e 

lika problematiskt att behöva komma ut som nån- (2s) icke (.) *(x) könsperson*”. 

Uppfattning av hen som ett pronomen i första hand för transpersoner finns i samtal A. I det 

exempel som jag presenterade i avsnitt 6.2.3 (s. 46) blir det tydligt att  hen används som en 

tredje kategori, en hen, något att identifiera sig som. Processen  hen identifierar sig som en  

hen är mental, men implicerar även en verbal process som har att göra med definitionen, hen. 

De verbala processerna som uttrycks passivt,  blir hanad,  bli kallad, signalerar hur Linneas 

vän Peter vill bli uppfattad av andra. Återigen uttrycks en önskan om att könsidentifikationen, 

det som individen själv kan välja, ska accepteras av andra. Men i sekvensen tydliggörs även 

att könsidentifikationen inte måste vara konstant. Den osäkerhet som Linnea ger uttryck för 

genom garderingar (jag tror, jag vet inte) speglar Peters osäkra könstillhörighet. Linnea säger 

också: ”sen kanske peter aldrig bestämmer sig för ett pronomen”, och David menar att ”det 

behöver man inte göra heller”. Återigen framställs könsidentifikationen som valbar, uttryckt 

genom den mentala processen bestämma sig för ett pronomen, som är en metafor för att välja 

könstillhörighet  och  den  materiella  det  behöver  man  inte  göra  heller.  Identifikationen 

konstrueras genomgående som en agentiv mental process, med ett subjekt som ansvarar för 

handlingen. Mentala processer är sällan agentiva (Holmberg & Karlsson, 2006:108), men här 

framställs de som handlingar. En mental process måste dock realiseras genom andra processer 

för  att  bli  synlig  för  andra.  Detta  sätt  att  uttrycka  identifikation  skiljer  sig  från  den 

könsidentifikation  som grundar  sig  i  det  sociala  könet,  och  som  vi  såg  ovan  i  Cecilias 

formulering genom de mentala processerna jag har tagit till mig hon och kvinna.

13 Denna inställning framkommer alltid redan innan jag har bett deltagarna välja pronomen, vilket jag alltid 
gjort mot slutet av samtalen.
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Varken David eller  Linnea  väljer  hen när jag frågar vilket  pronomen de själva vill  bli 

benämnda med, ett val som förmodligen görs utifrån den förståelse av hen som ett pronomen 

för osäker könstillhörighet som framkom i deras samtal. Som analysen ovan visat har alltså 

deltagarna i studien valt pronomen utifrån olika förståelse av hen. Genom att göra hen valbart 

för deltagarna har jag på ett sätt reproducerat diskursen om hen som en tredje kategori, vilket 

inte ska betraktas som ett förespråkande av denna användning, utan ett sätt att synliggöra den 

interdiskursivitet som konstruerar detta pronomen i samtalen.

Sammanfattning

I analysen har det framgått att deltagarna talar om kön utifrån flera aspekter, och att kön ryms 

i ett spektra snarare än i den tvåkönsmodell som konstrueras som normativ. Pronomenet hen 

kan, beroende på hur det används, göra kön irrelevant och luckra upp tvåkönsmodellen eller 

lägga till ytterligare ett alternativ och därmed skapa en trekönsmodell. Risken att stödja och 

upprätthålla könskategoriseringar framkommer även i diskussioner om könsseparatism, där 

könskategoriseringar  är  en  utgångspunkt.  Men  en  anpassning  till  tvåkönsmodellen  kan 

samtidigt vara ett strategiskt utnyttjande av den, framförallt i könsseparatistiska sammanhang 

där  skilda  kön  är  en  förutsättning  samtidigt  som  sammanhanget  gör  kön  irrelevant  och 

omarkerat. 

De aspekter som framförallt har framträtt i samtalen är biologiskt kön, könsidentifikation 

och socialt kön. Den distanserade diskursen om biologiskt kön konstrueras med relationella 

processer, som något vi  är eller  har, eller något som finns. Deltagarna för in det dynamiska 

och talar om biologiskt kön som icke-statiskt; det går att påverka och det existerar ett spektra. 

Könsidentifikation  uttrycks  utifrån  en  subjektiv  positionering,  ibland  hypotetisk,  med 

mentala processer, som ger uttryck för att  uppleva och känna sig. Dessa processer är ofta 

agentiva, vilket annars är atypiskt för mentala processer. De konstrueras som något individen 

själv bestämmer och väljer. Könsidentifikationen kopplas även till erfarenhet, som i sin tur 

ofta bygger på det sociala könet, vad en person upplevt som exempelvis kvinnokodad. Det 

sociala könet konstrueras utifrån näraliggande positionering framförallt  genom verbala och 

materiella processer, både agentiva och icke-agentiva. Det handlar om att göra kön, och denna 

process  framställs  som  beroende  av  andra,  vilket  realiseras  genom  passiva  verb.  Ofta 

framställs ”den andra” som normativ och det verbala tillskrivandet av kön stämmer inte alltid 

med  personens  egen  könsidentifikation.  Liksom  i  fråga  om  andra  aspekter  av  kön  så 
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konstrueras den normativa föreställningen om socialt kön även med relationella processer, att 

kön helt enkelt är något vi är eller har. 

De aspekter av kön som jag lyft fram i analysen ger inte en heltäckande bild av olika sätt  

att betrakta kön, utan utgör dem som varit mest framträdande i samtalen.  

7.2.2  Sexualitet

Könskategoriseringar är en underliggande förutsättning för att kunna kategorisera sexualiteter. 

I samtalen om sexualitet är det framför allt kategoriserandet, realiserat i organiserande och 

reglerande principer, som deltagarna konstruerar och positionerar sig emot  Jag kommer i det 

första  avsnittet  att  analysera  framställningen  av  och  motståndet  mot  sexuellt  begär  som 

organiserande och reglerande princip för sexualitet som social kategori och sexuell identitet. I 

det andra avsnittet  undersöker jag sexuell praktik som organiserande princip för sexualitet 

som social kategori och relationer. I ett sista avsnitt kommer jag sedan att belysa hur olika 

diskurser  om  sexuellt  begär  och  praktik  interagerar  med  varandra  och  framställs  som 

problematiska i samtal om pornografi och prostitution. 

Sexuellt begär som organiserande princip

Begär framställs i samtal C som en känsla, i exemplet nedan genom en attributiv relationell 

process, något du har. Jag tolkar känslan som begär, och att den bristande förmågan att sätta 

ord  på  den  gör  att  den  hänvisas  till  en  sexuell  kategori.  Yttrandet  får  fungera  som  en 

utgångspunkt  för  detta  avsnitt,  en  illustration  av  tanken  att  begäret  är  friställt  från 

kategoriseringarna; känslan kommer först, och sedan definieras den, exempelvis som queer;

Ida: bara såhär läggningsgrejen att det mer handlar om såhära en en känsla 
liksom som såhär- att man såhära har den eller såhär bristen på ord först 
och sen så kanske man såhär (.) a men då kanske queer funkar (samtal C)

Det finns hos deltagarna i denna studie en ovilja att identifiera sig själva utifrån det sexuella 

begärets  riktning.  Sexuell  läggning  diskuteras  i  de  flesta  fall  utifrån  en  positionering  där 

subjektets begär i relation till kön görs irrelevant, men diskuteras även utifrån positioneringar, 
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ofta hypotetiska, som definieras som exempelvis lesbiska. En analys av de verbprocesser som 

ger uttryck för sexuell läggning visar hur deltagarna förhåller sig till ämnet 14.

Verbet  identifiera  förekommer ett par gånger i samtal A. Detta verb uttrycker ibland en 

verbal process, att identifiera sig med ord, men den kan också vara materiell, att identifiera sig 

som något genom att agera på ett visst sätt eller använda vissa attribut. I likhet med ”den 

andres” tillskrivande av subjektets kön, realiserat genom processerna stämplas och klassas (se 

s. 53) så kan identifiera fungera som alla olika processtyper. Oavsett vilken så är den agentiv; 

förstadeltagaren  bär  ansvar  för identifierandet.  I  exempel  3 nedan förekommer  identifiera 

(sig) som huvudverb i materiella processer med början på rad 259. På rad 266 tydliggörs att 

identifikationen sker genom attribut som kan kopplas till en social kategorisering, i detta fall 

en  sexuell  läggning.  David  och  Linnea,  som  talar  utifrån  homosexuella  näraliggande 

positioneringar i denna sekvens, ger båda uttryck för kravet på att synliggöra sin avvikelse 

från heteronormen,  och David tar  avstånd från den stereotypa  kategori  som han förväntas 

identifiera sig med på grund av sin sexuella läggning. I samma tur återkommer  identifiera  

(sig) som verbal process, att säga.

I  den  process  som  inleder  sekvensen  placerar  Linnea  sin  identitet  som  lesbisk  som 

förstadeltagare,  för att  sedan ändra meningen och själv bli den agent som kan spä på den 

lesbiska identiteten. Detta kan betraktas som ett svar på ett tidigare yttrande från David, där 

han menade att många låter sin sexuella läggning identifiera dem. I det påståendet synliggörs 

att det finns en skillnad mellan att låta något identifiera en och att själv vara den som agerar. 

Min identitet som lesbisk (rad 256) tyder på identiteten som ett attribut en person har, men det 

är ett attribut som subjektet har möjlighet att påverka och göra saker med. Identitet framställs 

i samtal A som en agentiv process, inte som något som bara finns där. Samtidigt konstrueras 

handlingen som svar på en uppmaning. Linnea känner att  hon  måste (rad 258) betona sin 

identitet som lesbisk i heterosexuella sammanhang, för att det finns ett krav på att kategorisera 

den, och då vill hon ”hinna före” med att göra det (rad 263). 

14 Analysmaterialet kommer till största delen från samtal A och C. I samtal B fördes visserligen diskussioner 
om identitet och benämningar, men sällan specifikt i relation till sexualitet, och någon diskussion om sexuell 
läggning förekom heller inte. 
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Exempel 3  Grupp A talar om identitet

David Linnea 
256 mm det e lite läskigt jag 

känner det ibland att jag 
kanske har (.) min identitet 
som (.) lesbisk ibland kan (2s) 
inte ta över men den blir så- 
att jag kan känna att jag spär 
på den väldigt (.)

257 mm mycket i hetero*sammanhang*
258 mm mm (2s) jag vet inte om det e för 

att det förväntas av mej eller 
för att jag kanske känner att 
jag måste

259 mm (.) det känns faktiskt lite som 
att man måste nästan man måste 
identifiera sej med nånting för folk 
vill alltid lägga in (.) en i nåt 
fack för

260 att liksom kunna bestämma okej så är 
han eller så är hon liksom (.) det 
känns som att vi mer har press på 
oss att identifiera oss än vad andra 
människor har 

mm

261 tror jag (.) mm
262 och det har 
263 jag- att du menar hinna före typ att 

(.) visa 
264 a
265 det här e min 
266 a a absolut och det handlar om både 

såhär kroppsspråk och (.) utseende 
och (.) °men det jag skulle säga va 
att eh (.) vad skulle jag säga° (.) 
jag har fortfarande svårt att 
identifiera mej asså till och med 
idag (.) °eh° även om jag 
identifierar mej som queer så (.) 
jag säger inte att jag är 
homosexuell (.) till exempel jag har 
ganska svårt för det för då (.) jag 
vet inte (.) det känns som att man 
direkt så här (.) sätter in sej 
själv i ett fack

identitet

Ett verb som ibland modifieras, och ofta negeras, är definiera, huvudverb i en verbal process 

som nästan uteslutande kopplar ett pronomen som andradeltagare till sig. Även denna process 

konstruerar  subjektets  positionering  i  relation  till  föreställningar  om sexualitet,  i  exemplet 

nedan som social kategori. Jenny menar att det finns fördelar med att kalla sig queer istället 
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för att använda ett ord som lesbisk, eftersom det förra ännu inte är en tydligt etablerad social 

kategori, till skillnad från den senare: 

Jenny: jag tänker att det blir mer öppet att fylla för innehåll att då kan 
få följd- fylla med innehåll då kan man få följdfrågor för det och då kan 
man också såhära välja att beskriva sej själv i sina- asså som man tycker 
att man (.) upplever att man är eller liksom istället för att säga såhär 
(.) jag e lesbisk och sen så får man kanske inga följdfrågor eller så får 
man typ följdfrågan a har du en flickvän eller det blir såhär då e man ju 
(2s) kan man ju också  tappa makten över att  definiera sej själv för att 
folk redan har en såhära (.) °tydlig bild av en° (samtal C)

De processer som kopplas till den näraliggande positioneringen är till stor del agentiva. Att 

kalla sig queer innebär oftast att andra inte vet exakt vad det betyder, vilket gör att de ställer  

frågor. Frågorna ger möjlighet för den queera att fylla queerbegreppet med innehåll, att välja 

att  beskriva sig själv som man upplever att man är. Alternativet är att säga ”jag e lesbisk” 

vilket medför risken att den andra redan har en tydlig bild av vad det innebär och inte ställer 

några  följdfrågor.  Den  queera  kan  då  tappa makten  över  att  definiera  sig  själv.  Tappa 

uttrycker här en händelse som förstadeltagaren inte har kontroll över. 

Som exemplen ovan har visat finns en kännedom om de sociala kategorierna för sexuell 

läggning, och som vi såg kan denna kännedom användas för att  spä på identiteten eller ta 

avstånd från den genom att undvika definitionen, vilket kan ge makt att definiera sig själv. 

Det finns dock en risk med att använda queer som definition, och den konstrueras genom den 

vanligt förekommande processen att andra människor inte alltid  förstår innebörden i queer, 

vilket leder till att den queera måste förklara. Dessa processer, den första mental och uttryckt 

från en distanserad positionering, den andra verbal och uttryckt från en queer, förekommer i 

alla samtal.  Att konstruera sexuell  läggning och dess innebörd framstår som en ömsesidig 

process,  där ”den andre” och dess förståelse har en betydande roll.  Ida ger ytterligare ett 

perspektiv  på hur  det  går  att  använda de sociala  kategorierna.  Hen säger att  hen i  ”vissa 

sammanhang” kan ”make a point och ba nä men jag e lesbisk”. I likhet med Linnea definierar 

hen  sammanhangen  som  heterosexuella,  där  hen  vill  poängtera  ”nä  men  jag  e  inte 

heterosexuell”. Hen bemöter en presupposition att hen är heterosexuell tills motsatsen hävdas. 

Ida  framställer  det  lesbiska  positionerandet  som en  aktivistisk  handling,  till  skillnad  från 

Linnea som konstruerade det som ett krav. Subjektet kan pendla mellan olika positioneringar 

knutna till sociala kategoriseringar av handlingar relaterade till denna. Verbet vilja, använt tre 

gånger i  en och samma tur, tillsammans med agentiva processer, tyder på möjligheten att 

använda dessa kategoriseringar efter sina egna syften. Ett yttrande av Elin följer på Idas tur: 
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Elin: det beror väl jättemycket på sammanhanget vad man vill använda tycker 
jag ehm jag hoppar lite från allt möjligt beroende på vilka jag pratar med 
för att slippa förklara ibland så mycket (.) för att göra det ganska enkelt 
men ändå komplicerat för vissa människor som e väldigt- asså normativa 
(samtal C)

Också  i  detta  yttrande  används  verbet  vilja,  tillsammans  med  huvudverbet  använda som 

uttryck  för  en  agentiv  materiell  process.  Också  processen  hoppa  lite  från  allt  möjligt är 

agentiv. Sexualiteten som social kategori framställs som valbar, och vissa kategorier som är 

etablerade är lättare för andra ”normativa” människor att förstå. Queer är som vi redan sett 

ännu inte en etablerad kategori, och den kräver förklaring (se ytterligare exempel på s. 40). 

Det  är  begärets  riktning  som organiserar  de  sociala  kategorierna  lesbisk  och bög,  och 

definitionerna  har  en  betydande  roll  i  att  sedan  kategorisera  människor.  De  verbala 

processerna är de vanligaste för att uttrycka sexuell läggning, och de mest förekommande 

huvudverben är  kalla,  säga och använda (ord).  Processen  använda (ett ord) är agentiv och 

presupponerar  ett  syfte,  och  kalla presupponerar  en  inexakthet.  Gränserna  för 

kategoriseringen blir  därmed inte  lika fasta som vid användningen av  definiera.  Definiera 

förekommer också oftast med negationer, vilket kan bero på ovilja att begränsa betydelser.

Motståndet  mot de sociala  kategoriseringarna  som organiseras av begärets  riktning blir 

särskilt tydligt i de materiella, agentiva processerna, som handlar om att ifrågasätta, komma 

bort  ifrån och  sudda ut.  Men det  förekommer  även  att  sexuell  läggning  uttrycks  genom 

relationella  processer,  som exempelvis  ”jag  är  lesbisk”  eller  ”om  man  säger  att  man  är 

bisexuell”,  men liksom i  det  senare exemplet  handlar det ofta  om hypotetiska uttalanden. 

Varat kan också kopplas till en mental process, som i Jennys ”som man upplever att man är” 

(s. 61). Därmed blir det värde som processen kopplas till inte statiskt, utan relativt, men det 

finns där. David ger uttryck för detta i nedanstående sekvens. 

David: men a jag tror det kan vara en trygghet för ganska många också att 
definiera sej (.) liksom (.) jag e homosexuell och liksom det är det jag är 
(.) så jag tror det kan va en trygghet för väldigt många också (.) °eh° (.) 
på gott och ont tror jag (samtal A)

I sekvensen framträder dels den sexuella läggningen som social kategori, som en person kan 

ansluta  sig  till  genom  den  verbala  eller  mentala  processen  att  definiera sig.  Men  den 

hypotetiska definition som David ger uttrycks som en relationell process med huvudverbet 

vara, vilket antyder att läggningen är något som finns, begäret är riktat någonstans, i detta fall 

mot individer av samma kön. David ger även uttryck både för syftet med att definiera sig 

(trygghet) och konsekvensens dubbla art (på gott och ont). 
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I  flera  av de sekvenser som handlar  om sexualitet  och sexuell  läggning ger deltagarna 

uttryck för en uppdelning i  tre olika läggningar:  heterosexuell,  homosexuell  och bisexuell 

läggning. Jenny föreslår att queer skulle kunna ersätta dessa tre kategorier, men att hen själv 

ibland har använt queer som en fjärde kategori ifall någon frågar henom om hens läggning. 

Hen menar att detta svar visserligen säger att hen inte är heterosexuell, men det säger inte 

heller att hen är homosexuell eller bisexuell. Maja menar i samma sekvens att definitionen av 

läggningarna  är  oviktig:  ”asså  man  e  sexuell”.  Detta  påstående  implicerar  en  essentiell 

sexualdrift som finns hos alla människor, men också att det är definitionen som är oviktig, den 

sociala kategorin. Läggningen, begäret, finns där. Så även om deltagarna gör motstånd mot 

begärets  organisering  av  de sociala  kategoriseringarna  och sexualiteten  som  identitet,  så 

ifrågasätts sällan det sexuella begärets plats i sexualitetsbegreppet. Detta framkommer särskilt 

tydligt i deltagarnas uttalanden om asexualitet. Begreppet asexualitet kopplas i alla grupper 

till praktik, att inte ha sex, vilket jag tar upp i nästa avsnitt. Det är dock enbart i samtal A som 

en längre diskussion förs om begreppet, initierad av att Linnea drog det ämneskortet. David 

förklarar asexualitet som ”att man inte vill ha sex helt enkelt”. I denna process tolkar jag vilja 

som det betydelsebärande verbet, och processen blir mental och handlar om en brist på lust. 

Negationen visar också att asexualitet definieras i relation till det onegerade, att vilja ha sex, 

som framställs som normen. Linnea tror att fler skulle kunna identifiera sig som asexuella om 

det inte ”vore förknippat med nånting nästan sjukligt och nånting som går att (.) liksom bota”. 

I detta yttrande märks den medicinska diskurs som inom vetenskapen varit förknippad med 

asexualitet (Scherrer, 2008:622). Linnea antyder dock att asexualitet skulle kunna betraktas 

som en social kategori och sexuell identitet: ”det är väl så med alla sexualiteter (.) att man (.) 

om man en dag identifierar sej som asexuell så ska man väl kunna få göra det” och att det är 

något man själv definierar. 

Diskussionen om asexualitet synliggör en framställning av läggning som fas, vilket är en 

etablerad  syn  på  homosexualitet  (Bromseth,  2006a:94).  David  berättar  att  han  själv 

identifierade sig som asexuell när han var yngre, därefter som bisexuell och slutligen som 

homosexuell. De två första läggningarna uttrycks just som faser: ”men det va- jag trodde det 

för att jag va i den fasen då jag inte riktigt visste va jag va”. Det relationella vara antyder att 

det finns en slutgiltig fas, och att de tidigare identifikationerna inte var rätt, vilket uttrycks 

genom de mentala processerna ”jag trodde det” och ”då jag inte riktigt visste”. David betonar 

dock att bisexualitet inte behöver vara en fas ”för alla”. 

Genom hela samtalet konstrueras asexualitet både som något svårdefinierat och något som 

är tabu. Linneas första uttalande är att det finns ett antagande att asexualitet är något sjukligt. 
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Uttalandet  omgärdas  av  såväl  pauser,  en  harkling  och  omstarter.  Dessa  interaktionella 

aspekter  förekommer  flitigt  i  hela  sekvensen,  särskilt  i  Davids  berättelse  om sin  tidigare 

asexualitet. Han uppvisar ett tydligt avståndstagande genom upprepade tidsmarkörer (”när jag 

va  yngre”),  osäkerhetsmarkörer  (kanske,  typ)  och  flera  pauser.  Det  tabubelagda  i  ämnet 

framkommer även då Linneas frågar om det var något han kunde tala om för andra, och han 

svarar att han inte kunde det, mer än att han kanske sa det på skämt någon gång. Det sexuella 

begäret  blir  i  denna  diskurs  normen,  och  asexualiteten  blir  en  marginaliserad  avvikelse. 

Scherrer, som i en enkätundersökning analyserar hur personer som betraktar sig som asexuella 

beskriver sin läggning, belyser en tydlig essentialistisk diskurs bland de asexuella (Scherrer, 

2008:631).  Detta  är  vanligt  förekommande  bland  minoritetsgrupper  för  att  legitimera  sin 

positionering, men i fallet med asexualitet utmanar denna diskurs samtidigt en annan, mycket 

utbredd diskurs, som ger sexualdriften en status som essentiell, medfödd och naturlig (ibid). 

Hur  deltagarna  i  min  studie  förhåller  sig  till  denna  sistnämnda  diskurs  kommer  jag  att 

återkomma till längre fram (se s. 69).  

Sexuell praktik som organiserande princip

Den  praktiska  aspekten  av  sexualitet,  det  vill  säga  att  ha  sex,  kommer  fram  i  korta 

kommentarer om asexualitet,  men framförallt i samband med diskussioner om relationer. I 

båda  fallen  blir  sexuell  praktik  en  organiserande  och reglerande  princip,  dels  för  sexuell 

läggning, dels för relationer. Båda dessa principer ifrågasätts av deltagarna. Maja tar den nära 

vänskapsrelation som exempel, där det enda som skiljer relationen från att klassas som en 

kärleksrelation är frånvaron av sexuell praktik; den är asexuell, som Maja säger. Huruvida två 

personer  har  sex med  varandra  eller  inte  avgör  därmed hur  deras  relation  ska  benämnas. 

Exempel 4 nedan illustrerar detta, och visar även hur asexualitet,  i förståelsen frånvaro av 

sexuell praktik, orsakar förvirring för den som vill definiera relationen. Stina talar på rad 154 

och en bit fram utifrån en näraliggande positionering, men annars ger yttrandet uttryck för hur 

normen utgår från sexuell  praktik för att  organisera och reglera relationer.  Processerna är 

mestadels relationella: då är det lite mer likt vänskap (rad 150), vilka saker som hör ihop med 

vad och inte  (rad 154),  vad  är det  för  typer  av  känslor  och  handlingar  som relationerna 

innefattar som ska vara vart (rad 155-156). Den mentala processen förstå förekommer också, 

liksom den materiella att sätta en stämpel. 
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Exempel 4  Grupp B talar om sexualitetens roll för relationens definition 

Emma Petra Cecilia Stina
148 och så just att sexualiteten 

vem personen har sex med 
eller inte också blir en sån 
här väldigt stor (.) del i- 
asså har ni inte sex med 
varandra det e okej då då 
behöver jag inte liksom sätta 
samma stämpel 

149 ((skratt)) på det
150 ((skratt)) då då e det lite mer likt 

vänskap så att då kan jag 
förstå det lite även fast ni 
kanske skulle va kära i 
varandra 

151 ((skratt)) ((skratt)) ((skratt)) eller asså just att det e 
såhär liksom att- 

152 *nä de-* att att fast då blir det i 
och för sej också lite 
problematiskt om dom skulle 
vara kär i nån och inte ha 
sex visserligen 

153 a sådär men
154 a det e 

fel 
a men det blir lite knasigt 
viss- vilka saker som hör 
ihop med vad och inte som 
sagt vänskaprelationer att 
jag har flera vänner e sällan 
nånting som- snarare kanske 
om jag skulle bara säga a men 
att jag lever monogamt med 
min vän här och vi 

155 ((skratt)) ((skratt)) ((skratt)) *har inga andra vänner skulle 
nog bli väldigt liksom* e:h 
ifrågasättande men asså just 
vad e det som- för typer av 
känslor liksom och    

156 m m handlingar som relationerna 
innefattar som liksom ska 
vara vart och vart liksom 
såhär- 

157 m när när börjar det liksom bli 
158 m förvirring på nåt sätt 
159 asså j- °för att°
160 för vi in (.) den 

här asexuell-
lappen 

161 i relationsanarkin 
då blir det 

((skratt))

162 riktigt (x)
((skratt))

((skratt)) *då blir 
det kaos*

((skratt))

163 °det kan folk inte 
förhålla sej till 
för fem öre°
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Cecilias kommentar utifrån en distanserad positionering, om kärlek utan sex, ”det är fel” 

(rad 154), identifierar den asexuella relationen som en avvikelse.  Tillsammans konstruerar 

deltagarna en distanserad diskurs med en uppdelning av relationerna i vänskapsrelationer och 

kärleksrelationer,  där känslor och handlingar  ska överensstämma och kunna kategoriseras. 

Dessutom förväntas sexuella relationer  vara monogama och vänskapsrelationer  flersamma. 

Relationsanarkin upplöser polariseringen, och Emma tar upp asexualiteten som ytterligare en 

sak som förvirrar kategoriseringen av relationerna (rad 160-163). 

Som  vi  såg  i  Davids  yttranden  om  asexualitet  (s.  63),  så  kan  sexuell  praktik  även 

organisera sexuell läggning. Det uppstår dock viss problematik när läggningen avviker från 

dikotomin heterosexuell-homosexuell. Att kategorisera bisexualitet utifrån sexuell praktik blir 

problematiskt och synliggör att praktiken inte alltid är enhetligt kopplat till begär. Detta kan 

gälla även i queera sammanhang; de bisexuella kvinnorna i Bromseths avhandling möttes ofta 

av skepsis och kategoriseringsförsök från lesbiska kvinnor (Bromseth, 2006a:97 f). I exempel 

5 nedan utspelas den hypotetiska situationen i ett queersammanhang. 

Exempel 5  Grupp C talar om sex som organiserande princip

Ida Maja Jenny
383 men också den där grejen med såhär- asså 

jag jag lever tillsammans med en med en 
man såhär vi- vi har ett öppet 
förhållande och såhär men då e det såhär 
a men vadå då e du ju typ (.) hetero

384 ja då lever ni ju i ett monogamt 
heteroförhållande så bara fast (.) 

ja precis

385 *det gör vi  inte* då blir det liksom 
såhär nä: 

°((skratt))°

386 ((skratt)) och då får man 
typ såhär visa 
upp ba jag ligger 
med henne också 

387 *ja* såhär och då 
388 ibland så ligger jag med andra eller vi 

har ju ett öppet 
bara aha:

389 förhållande °tjejer°
390 ((skratt)) men så- men det blir en sån såhära (.) 

att man måste vara (.) jag vet inte
391 bevisa att andra definierar 
392 a bevisa saker åt en också 
393 såhära (.) jajaja
394 att det räcker inte att
395 position med att man- nä (.) det e väldigt 

frustrerande
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Den hypotetiska situation  Maja ger uttryck för i  början av sekvensen visar att  det även i 

queersammanhang kan finnas en inställning att det är praktiken som avgör hur läggningen ska 

benämnas. Att Maja ändrar den relationella processen ”då är du ju typ (.) hetero”, till  den 

agentiva  ”då  lever  ni  ju  i  ett  monogamt  heteroförhållande”,  där  jag  tolkar  leva som en 

handling, kan ha att göra med en inställning att queera inte uttrycker sig i termer av  vara. 

Maja motsätter sig både definitionen av läggningen och relationen. Jenny kommer in på rad 

386 och visar att om hen nu inte är heterosexuell så får hen på något sätt synliggöra detta, för 

att den queera, här i förståelsen icke-heterosexuella, positioneringen ska stämma överens med 

praktiken. En presupponerad uppmaning finns i det modala verbet  får. Den materiella, och 

kanske även verbala, processen att visa upp antyder att praktiken har en viktig funktion inom 

queer,  kanske  för  att  definitionerna  undviks,  men  även  som  en  följd  av  den  queera 

praktikgemenskapens normer och gränser (se s. 43-45). Även Ida påtalar detta på rad 391 och 

392: en person måste bevisa sin läggning. På samma rader ger Maja uttryck för en känsla av 

maktlöshet;  om hen inte  går med på att  hela tiden bevisa att  hen inte är heterosexuell  så 

kommer andra människor ändå att definiera henom utifrån hens praktik, det vill säga utifrån 

vilket kön den person har som hen för tillfället är tillsammans med. 

Den problematiska sexualiteten

Jag  har  hittills  tittat  på  hur  sociala  kategorier,  sexuell  identitet  och  relationer  organiseras 

utifrån begärets riktning och sexuell praktik, samt den relation som  studiens deltagare har till  

olika diskurser. I detta avsnitt kommer jag ta upp problem som konstrueras i relation till begär 

och  praktik,  där  olika  diskurser  krockar  med  varandra.  Denna  problematik  blir  synlig 

framförallt i diskussioner om pornografi och prostitution15. Både i Grupp B och C har jag på 

slutet frågat deltagarna om det finns något ämneskort som inte hör hemma i en diskussion om 

queer.  Båda  grupperna  har  då  börjat  tala  om  pornografi.  Diskussionen  har  sedan  rätt 

omgående kommit att omfatta även prostitution; de båda ämnena tycks ligga nära varandra, 

och de pekas också av Kulick ut som vanliga tvisteämnen när det handlar om queer (Kulick,  

2005:18). I Bromseths undersökning av en mailinglista för lesbiska och bisexuella kvinnor 

uppstod  en  konflikt  som  grundades  i  olika  inställning  till  bland  annat  prostitution  och 

pornografi. Bromseth menar att även om queerfeministisk ideologi ofta är positiv till dessa 

fenomen, till skillnad från radikalfeminister, så finns i de skandinaviska länderna en allmän 

15 Inget av dessa ämnen diskuterades i samtal A, där ämneskortet pornografi heller inte fanns med. 
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kritik  mot  dessa,  även  från  queerfeminister,  vilket  kan  kopplas  till  ett  engagemang  mot 

sexuellt utnyttjande av, och våld mot, kvinnor (Bromseth, 2006b:126).

Cecilias yttrande nedan får illustrera den mångfald av diskurser som förekommer i dessa 

diskussioner. Pornografi och prostitution framträder ur flera olika perspektiv: queera, radikal-

feministiska och anti-kapitalistiska, och Cecilia betonar vikten av att analysera dessa i relation 

till varandra, alltså intersektionellt. De verbprocesser som konstruerar dessa perspektiv är till 

stor del materiella och verbala; det handlar om att  göra pornografin queer eller feministisk, 

och det handlar om att diskutera och definiera pornografi. När Cecilia sedan kopplar detta till 

prostitution och talar om förtryck, kapitalistisk ideologi och strukturer så konstrueras denna 

diskurs  med  relationella  processer  där  den  existentiella  processen  att  finnas är  vanligast. 

Prostitution verkar inom denna ram som en handling som ansvarar för att göra människor till 

varor. Att ämnet är problematiskt märks även på de många garderingarna. 

Cecilia:  asså-  jag  vet  inte-  jag  tycker  att  (.)  pornografi är 
jätteintressant att diskutera eh för jag (.) har  väldigt svårt för (3s) 
asså det beror ju på hur man- hur man (.) definierar pornografi jag kan se 
att det sku- man skulle kunna göra  feministisk eller  queer pornografi eh 
(.) men då måste det liksom handla just om att ja men vi ska göra eh (.) vi 
ska göra det- jag vet inte men det liksom- man kan inte göra det enligt dom 
eh (3s) dom definitionerna av pornografi som finns idag °vad jag tycker°och 
då- men om man utvidgar det till typ- och det återkommer ju väldigt ofta 
tycker jag (.) i diskussionen om queer eh prostitution (2s) om det e queert 
liksom (.) jag (.) jag vet inte jag har (.)  väldigt svårt för att se 
prostitution som nånting eh önskvärt liksom för att jag ser ändå att såhär 
(.) det finns så himla många olika förtryck i det samhälle som vi lever och 
det  finns-  asså  utöver  förtrycket  mot  eh  queera  människor  eller 
patriarkatet eller vad man nu pratar om så eh så finns det även såhär (.) 
en väldigt stark såhär (.) kapitalistisk ideologi och struktur som såhär- 
som faktiskt *liksom* gör- man måste se dom i liksom relation till varandra 
för att (.) prostitution gör verkligen människor till varor (samtal B)

I samtal C för Jenny in sexuell läggning som en maktaspekt i frågan om prostitution; den 

heterosexuella relationen innefattar maktasymmetri och hierarkier som kan kopplas till kön. 

Hen säger: ”så länge liksom världen e konstruerad så så e det jätteproblematiskt med e:h med 

prostitution för att den liksom har sin grund i den värderingsmodellen”. Också här konstrueras 

strukturen, världen, genom en relationell process, vara. Även om värdet, det som världen är, 

är  ”konstruerad”  så  framställs  denna konstruktion  som något  stabilt.  Samtidigt  ifrågasätts 

stabiliteten av omständigheten ”så länge”, som implicerar en möjlig förändring. Diskussionen 

om prostitution/sexarbete handlar i samtal C mycket om maktanalys. Ida menar att det inte 

spelar  någon roll  hur  många  som faktiskt  njuter  av  att  sälja  sex,  eftersom de gör  det  på 

bekostnad av dem som far illa, exempelvis genom trafficing. Betoningen på strukturer och 

maktasymmetri kopplat till kön och sexualitet konstruerar här en radikalfeministisk diskurs. 
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Om strukturer ofta konstrueras genom relationella processer så konstrueras sexarbete som 

en materiell process, en handling, realiserad genom verb som göra, sälja och prostituera sig. I 

diskussionerna  konstrueras  också  ett  ifrågasättande,  bland  annat  genom  de  materiella 

processerna,  klassificerade  som  händelser,  komma ifrån och  börja.  Detta  gäller  både 

prostitution och pornografi, som vi ser nedan:

Exempel 6  Grupp C talar om pornografi

Ida Maja
842 precis jag tänker också på varifrån det kommer asså 

för ändå- det e ju ändå en stor del kvinnor som 
säljer sex till män och det- asså då måste man ju 
också se varifrån kommer det och att säga att man 
gör det frivilligt var- varför- asså varifrån 
kommer det (.) var har det börjat nånstans och 
likadant med pornografi varför är den mesta 
pornografin så (.) hetero (.) sexuell och 

843 vit och samma 
kroppar såhär 

asså utnyttjande-

844 varför tänder vi 
på såna saker 

ja men utnyttjande av kvinnor och såhär att män ska

845 a sätta på kvinnor som e såhär helt passiva ofta och 
bara (.) det e ju också såhär att man nu tänder på 
det och det e ändå en dröm (.) som industrin 
utnyttjar men varifrån kommer den drömmen det e ju 
det det handlar om också

Prostitution  och  pornografi  konstrueras  som fenomen  som har  ett  ursprung,  och  i  denna 

sekvens kopplas detta ursprung till den heterosexuella relationen mellan kvinnor och män. De 

bakomliggande strukturerna bara antyds i processerna  komma ifrån och  börja, medan dess 

konsekvenser, prostitution och pornografi (industrin) genom mänskliga agenter ansvarar för 

materiella processer:  säljer,  gör,  sätter på,  utnyttjar. Ida pekar även på andra aspekter som 

kan tas med i maktanalysen, som utseende och etnicitet.

I  samtalen  om  pornografi  kommer  även  begär upp.  Jenny  säger  att  den  negativa 

inställningen till pornografi tenderar att medföra en negativ syn på sexuellt begär generellt.

Jenny:  industrin  utnyttjar nånting  som  finns  hos  människor  asså  dom 
utnyttjar våra drömmar och fantasier och gör det till en sjuk industri men 
att säga att såhära pornografi e dålig det e på nåt vis att förneka att det 
finns såna drömmar och fantasier och att dom drömmarna och fantasierna 
faktiskt kan vara (.) bra (samtal C)
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I detta yttrande framställs begäret som existentiellt, det  finns hos människor. Att någonting 

existerar är i sig en neutral process, den är inte värderad. Det är genom materiella processer 

som värdet ges; industrin som agent ansvarar för handlingarna att  utnyttja begäret, och göra 

det till en sjuk industri. Jenny särskiljer begäret från de negativa konnotationerna genom att 

visa  på porrindustrins  ansvar  för  de dåliga aspekterna,  och framhäver  att  drömmarna och 

fantasierna också kan få ett positivt värde. Sexualdriften framställs alltså som något som finns 

hos  människor,  som  Maja  tidigare  uttryckte  det:  ”man  e  sexuell”.  Begäret  kan  sedan 

konstrueras och formas på olika sätt, och kritik riktas mot pornografins makt över att styra 

begäret och framställa en viss typ av kroppar som självklara ideal. 

Allmänt förhåller sig deltagarna mer positivt till pornografi än till prostitution. Prostitution 

konstrueras huvudsakligen som en materiell process med ursprung i strukturer som framställs 

som mer eller mindre stabila. Pornografi konstrueras på ett liknande sätt när det handlar om 

industrin,  men  pornografi  diskuteras  även i  relation  till  sexuellt  begär,  som i  likhet  med 

strukturerna ofta realiseras  genom verbet  finnas,  men till  skillnad från dem inte  döms ut. 

Anledningen till  denna värdering skulle  kunna spåras i  konstruktionen av den relationella 

processen att finnas, där strukturerna också framställs som konstruerade och föränderliga (”så 

länge världen är konstruerad”) medan det sexuella begäret konstrueras som essentiellt  och 

allmänmänskligt. 

Sammanfattning

Analysen  av  sexualitet  har  visar  att  det  sexuella  begäret  av  deltagarna  framställs  som 

essentiellt, det konstrueras genom relationella processer som en förgivet tagen utgångspunkt. 

Det  deltagarna  gör  motstånd  mot  är  hur  begäret  fungerar  som organiserande  princip  för 

läggning som social kategori, och kravet på att den ska överensstämma med sexuell identitet. 

Organiseringen sker dels genom verbala processer, exempelvis att  definiera, och materiella, 

där ett visst agerande kopplas till  kategorierna,  som i sin tur framställs  genom relationella 

processer. Motståndet konstrueras genom materiella processer som komma bort och sudda ut, 

och verbala som kan handla om att inte definiera sig eller att kalla sig queer. 

Analysen  har  även  visat  att  deltagarna  ibland  anpassar  sig  till  begärets  organiserande 

princip, ibland för att de känner sig tvungna, ibland för att slippa förklara. Risken med att inte 

definiera sig, eller kalla sig queer, är nämligen att andra inte förstår och därmed tar sig rätten 

att  själva  definiera  den  queera.  Men  anpassningen  kan  även  utnyttjas  och  bli  en 
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motståndshandling. I likhet med anpassningen till tvåkönsmodellen för separatistisk aktivism 

så kan de fasta kategorierna, exempelvis lesbisk, användas subversivt. 

Sexualitet som social kategori och identitet framställs som dynamiska och något individen 

till  viss del bestämmer själv, men som även konstrueras ömsesidigt  i  relationen till  andra 

människor. Begäret är däremot, som vi sett, något som finns hos människor. Utifrån denna 

diskurs  blir  asexualitet,  i  bemärkelsen  avsaknad av sexuell  lust,  en avvikelse.  Asexualitet 

diskuteras dock även som avsaknad av praktik,  och i den bemärkelsen marginaliseras inte 

fenomenet  utan  införlivas  i  den  relationsanarkistiska  kontexten  som  stör  normens 

organiserande princip. På samma sätt som motstånd görs mot kategoriseringen av begäret så 

görs motstånd mot kategoriseringen av relationer. Detta undersöks i nästa del av analysen. 

7.2.4  Relationer 

I  alla  studiens  gruppsamtal  får  kritiken  mot  mononormativitet  en  framträdande  roll. 

Uppluckringen av fasta gränser för kön och sexualitet leder till att även relationer betraktas i 

nytt ljus. Barker och Langdridge (2010) menar att ifrågasättandet av mononormativitet ofta 

kommer  från  queert,  post-strukturalistiskt  och  anarkistiskt  håll.  De  gör  vissa  distinktion 

mellan olika typer av polyamorösa relationer, där det allt oftare uppstår rörelser som för in det 

anti-hierarkiska, det pluralistiska och det icke-possesiva i relationsformen (ibid:753). I dessa 

riktningar kritiseras inte bara monogamin utan även förställningen om att vissa relationer, och 

en  viss  typ  av  kärlek,  skulle  vara  värd  mer  än  andra.  En  av  dessa  riktningar  är 

relationsanarkin, som artikelförfattarna menar har utvecklats framför allt i Sverige (ibid:763). 

Den relationsanarkistiska inställningen är explicit och framträdande hos flertalet av deltagarna 

i min studie, vilket kommer att framgå i detta avsnitt där jag lyfter fram olika aspekter av 

relationer. Analysen utgår från de processer där en av deltagarna utgörs av relationer eller 

relationsanknutna ämnen, bland annat polyamori, relationsanarki, monogami, äktenskap och 

familj. Inledningsvis ges en översikt över generella drag när det gäller processer utifrån olika 

positioneringar. Därefter fördjupas analysen utifrån diskussioner om relationsform.

Jag har redan varit inne på hur den normativa uppfattningen om sex som organiserande 

princip påverkar relationer (se 7.3.2). Diskursen konstrueras genom materiella processer som 

handlar om att organisera, kategorisera och särskilja. Fenomen som respondenterna uppfattar 

som normativa,  som  kärnfamiljen,  monogami och  äktenskap realiseras  ofta  i  relationella 

processer och identifieras genom verbet  vara exempelvis som privilegierad i samhället,  en 
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stark norm och bara en sak för tvåsamheten. Ofta konstrueras i samband med dessa normer 

handlingar  utifrån näraliggande positionering,  där det queera  bryter mot,  ifrågasätter eller 

utmanar normen. 

Liksom fallet var även ifråga om kön och sexualitet så handlar en stor del av de mentala 

processerna  konstruerade  utifrån  en distanserad positionering  om att  förstå och  veta,  ofta 

negerade.  Dessa processer samspelar i stort sett alltid med verbala processer. Det finns ett 

flertal  processer  som  utgår  från  en  näraliggande  positionering  och  realiseras  genom 

verbgrupper  som  behöver  förklara,  måste  sitta  och förklara,  måste förklara,  måste säga, 

måste berätta och  beskriver  talmål  som  att  det  är  ens  valda  familj,  hur  relationsanarki  

fungerar och  om  hur  jag  ser  på  relationer.  Här  konstruerar  även  de  modala  verben  ett 

presupponerat krav på förklaring. 

De  verbala  processerna  har  en  framträdande  roll.  Deltagarna  vill  komma  bort  från 

definitionerna av relationerna och ifrågasätter normerna för vad som får kallas för vad. De 

ifrågasätter  även  de  namngivna  institutionaliserade  relationerna.  I  vissa  av  grupperna 

diskuteras äktenskap och familj,  och dessa institutioner  omgärdas av normer.  Äktenskapet 

framställs framför allt som exkluderande för dem som inte vill leva monogamt. Elin påpekar 

att trots att homoäktenskap har blivit tillåtet så får inte alla ingå äktenskap, eftersom det är 

monogamt. Detta påpekas även av Norberg (2009) som i sina intervjuer med samkönade par 

ser hur tvåsamhetsnormen är en utgångspunkt för att sträva efter erkännande och normalitet, 

vilket samtidigt förstärker normer om exempelvis monogami (Norberg, 2009:199). 

Äktenskapet förekommer oftast i relationella processer, realiserade av vara, vilket ger ett 

intryck av en statisk institution. Linnea ger dock uttryck för alternativa sätt att förhålla sig till 

äktenskapet; man kan diskutera med sin partner vilka regler man har. Detta ger uttryck för ett 

förhandlingsbart äktenskapsbegrepp: ”man kan ju göra det själv bestämma själv på nåt sätt”. 

I diskussionerna skiljer deltagarna ofta på den traditionella, normativa, kärnfamiljen, och 

den  utvidgade  familjen  som  inte  behöver  bygga  på  ”blodsband”.  David  definierar  den 

traditionella familjen utifrån biologiska band: mamma, pappa och syskon. Därefter utvidgar 

han betydelsen: ”sen finns det ju många som använder det begreppet asså (.) när dom pratar 

om sina  kompisar (2s)  typ  arbetskamrater ((skratt))  så  det  e  ett  ganska  suddigt  begrepp 

liksom.” Familj framställs i detta yttrande i två verbala processer som realiseras av verben 

använda (begreppet) och  prata. Familj  blir därmed något som individen skapar genom att 

tillämpa begreppet på en viss konstellation. 

Familjen framställs som en social kategori, och den institutionaliserade kärnfamiljen utgör 

normen. Liksom på andra ställen i materialet realiseras normen genom relationella processer, 

72



framförallt  uttryckta  genom verben  vara och  finnas.  Även passiva verb med normen som 

osynlig agent förekommer. I exemplet nedan uttrycks kärnfamiljsnormen genom en relationell 

process realiserad av både finns och är (markerade med fetstil). 

Cecilia: °eller en kan bo (.) a° *med* med liksom kanske fyra fem kompisar 
eller med (.) en hund liksom ((skratt)) *bara* och det är fortfarande inte 
okej att kalla det för en familj (.) man måste liksom förklara att såhära a 
men det här e min- man måste i alla fall säga att det här är min valda 
familj liksom (.) för att (.) det  finns en  väldigt väldigt djupt rotad 
föreställning om att såhär (.) det som är familj på riktigt det är liksom 
(.) mamma pappa barn (2s) °och sådär liksom° (samtal B)

De familjekonstellationer som målas upp i början av yttrandet framställs som avvikande från 

normen i och med det icke godkända i att kalla det för familj. Avvikaren måste även i detta 

fall  förklara och  säga och benämna familjen med tillägget  valda. Normen  finns, men den 

skapas och upprätthålls genom språket och de samhälleliga strukturerna, och i verkligheten 

finns det en mängd avvikelser som genom sin praktik utmanar  normen.  Till  skillnad från 

kärleksrelationer, sexualitet och kön tycks det finnas en vilja att definiera familjen, och att 

därmed på något sätt utvidga betydelsen. En subversiv användning av begreppet luckrar upp 

den institutionaliserade normens status som naturlig (jfr Butler, 2007:85)

Relationsformer

I alla tre grupperna förekommer samtal om monogami och polyamorösa relationer. I samtal B 

och C diskuteras även relationsanarki. Emma ringar in begreppet och dess olika betydelser.

Exempel 7  Grupp B talar om relationsanarki

Emma Petra Cecilia
134 lus-lustigt att relationsanarki behandlas ofta i 

(2s) betydelsen anarki som i oordning  
135 och mm
136 inte i bibetydelsen av anarki som i ett 

antihierarkiskt sätt
mm

137 °att bygga upp saker° för att det det e just det 
här aha men det e ingen ordning i dina relationer 

mm

Anarki framställs som en handling, ett sätt att bygga upp saker, i detta fall relationer, utan att 

hierarkisera dem. En distanserad diskurs synliggörs genom processen som realiseras genom 
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det passiva verbet behandlas och ger uttryck för tolkningen av relationsanarki som oordning. 

Även  det  hypotetiska  citatet  ”det  e  ingen  ordning  i  dina  relationer”  presupponerar  en 

distanserad diskurs att relationer ska ordnas, och att relationsanarki är att detta inte görs. 

Den  anti-hierarkiska  förståelsen  av  relationsanarki  framkommer  även  i  samtal  C,  där 

polyamori och relationsanarki uttrycks genom den negerade verbala processen att  definiera. 

Benämningen uteblir, och därmed hierarkin, som Jenny på rad 526 konstruerar som en verbal 

process där man sorterar sina relationer och framställer dem relationellt, som varande något.

Exempel 8  Grupp C om relationsanarki och polyamori

Ida   Maja Jenny
519 a polyamori och relationsanarkism det 

e liksom (.) det e ju att man inte 
definierar det

520 tycker jag a absolut 
521 asså om man e polyamorös  a
522 och såhär 

inte 
hierarkiserar 

så-

523 sina nä  
524 relationer precis nä 
525 men precis 
526 fast- och inte säger 

att det här e vän 
det här e 

527  kärlek det här e-

Att inte definiera sina relationer är en viktig del av relationsanarkin,  men detta kan skapa 

oförståelse hos andra. Emma säger: ”jag brukar generellt sett bara säga förnamnet på personen 

jag pratar om eller liksom definierar inte vad vi har för relation”. Den relationsanarkistiska 

inställningen är stark i samtal B och C, men inte i samtal A, där begreppet inte tas upp alls.

Exempel  8  ovan  illustrerar  tendensen  att  konstruera  relationsanarki  och  polyamori 

tillsammans. I materialet konstrueras polyamori inte bara som det att ha flera relationer, utan 

också  att  inte  hierarkisera  dem,  och  relationsanarki  kommer  att  handla  om  flersamma 

relationer  och inte  tvåsamma.  Denna sammanlänkning av begreppen förekommer  på flera 

ställen både i samtal B och C. De ställs båda mot samma mononorm och mot kravet på att ha 

en  primär  partner.  En  primär  partner  är  annars  ett  begrepp  som  förekommer  just  i 

polyamorösa relationer (jfr Karlsson, 2010:31). Cecilia, om relationsanarki:
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Cecilia: det blir ofta misstaget för att ha en öppen relation för man letar 
alltid alltid efter en primär partner liksom (.) man vill verkligen som du 
säger såhär skapa ordning i det här kaoset a men finns det inte nån slags 
monogami här nånstans är ni inte bara lite otrogna fast det egentligen inte 
spelar nån roll (.) såhär (.) det tycker jag e jättevanligt (samtal B)

En skillnad mellan de båda begreppen torde vara att polyamori berör romantiska relationer, 

som alltså är definierade, medan relationsanarki berör alla relationer utan att namnge dem. I 

samtal B och C slukar den relationsanarkistiska diskursen den polyamorösa i och med oviljan 

att  kategorisera  relationerna  i  kärlek  och vänskap.  Deltagarnas  förståelse  av  polyamorösa 

relationer skiljer sig från den som finns i polyrörelser som konstruerar identitetskategorier 

utifrån sitt sätt att konstruera relationer, vilket bland annat har undersökts av Meg Barker och 

Ani Richie (2006). Deltagarna i deras studie konstruerade polyamorös som någonting du är 

(Barker & Richie, 2006:590). Detta förekommer inte alls i mitt material, där relationsformen 

konstrueras som en praktik, vilket också är fallet i Petula Sik Ying Hos (2006) intervjustudie 

med personer från Hong Kong som har polyamorösa relationer. Studien undersöker hur dessa 

personer beskriver sina relationer och hur de förhåller sig till mononormen. Ho menar att i 

Hong Kong har inte  identitetspolitiken  fått  samma fäste  som i  västvärlden,  och synen på 

identitet som något skiftande och pluralistiskt gör att pendlingen mellan olika positioneringar 

inte betraktas som något avvikande. Ho jämför med Gayle Rubins värdeskala över accepterat 

och icke-accepterat sexuellt beteende, och menar att den bygger på förställningen om en fast 

identitet och därför inte går att tillämpa på kulturer utanför västvärlden (Ho, 2006:560). Den 

polyamorösa relationsformen är bland Hos deltagare varken betraktad som en identitet eller 

en  social  rörelse,  utan  som en  livsstil.  Så  länge  relationerna  hanteras  bra  i  olika  sociala 

sammanhang, så spelar det ingen roll om det är en relation eller flera (ibid). De diskurser om 

relationer  som  konstrueras  i  mitt  material  ligger  närmare  denna  förståelse  än  den  som 

deltagarna i Barker och Richies studie har. I mitt material finns även en självreflexiv och post-

kolonial medvetenhet som framför allt syns på lexikal nivå, där ord som ”västerländskt” och 

”här” tyder på ett icke-etnocentriskt förhållningssätt hos deltagarna (se ett exempel på s. 48).

Inställningen  att  inte  definiera,  vare  sig  relationer,  sexuell  läggning eller  kön,  är  stark 

framför allt i samtal B och C. Denna inställning problematiseras dock. Stina säger att hen 

tycker att det finns för få ord för relationer och att de som finns omges av väldigt mycket 

normer. Inställningen att det inte riktigt finns ord för relationerna framkom tydligt i Barker 

och  Richies  studie,  där  de  medverkande  skapade  nya  ord  och  begrepp  för  att  tala  om 

exempelvis sin polyamorösa partners andra partner, svartsjuka och otrohet. Artikelförfattarna 
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menar att skapandet av dessa ord och begrepp underlättar alternativa sätt att leva (Barker & 

Ritchie, 2006:596). Denna typ av nya uttryck och benämningar finns inte representerade i min 

undersökning.  Det  enda  nya  begrepp  som  används  är  relationsanarki och  detta  begrepp 

förespråkar i sig icke-definitioner, vilket kan vara en anledning till frånvaron av nya begrepp. 

Stinas uttalande att benämningarna ”speglar en uppfattning om vilka relationer som går att ha 

eller inte ha” synliggör en baksida med att inte definiera relationerna, och det är att relationer 

som avviker från normen osynliggörs i det att de inte verbaliseras. Därmed finns det, liksom 

analysen flera gånger tidigare visat, en risk med motståndet. 

Sammanfattning

Samtalen  om relationer  konstrueras  till  stor  del  utifrån  verbala  processer,  där  deltagarna 

undviker  att  definiera  relationer  till  andra  människor,  och  själva  vill  sätta  villkoren  för 

definitioner  på  institutionaliserade  relationer  som  familj  och  äktenskap.  De  distanserade 

diskurser som deltagarna positionerar sig emot konstrueras som organiserande, framför allt 

genom verbala processer, när det handlar om relationsformer, sorterade i kärlek och vänskap. 

Det  distanserade  förhållningssättet  till  institutionaliserade  relationer,  som  familj  och 

äktenskap, realiseras med relationella processer, som vara och finnas. 

Relationsanarki är ett återkommande begrepp i flera av diskussionerna. Dels konstrueras 

detta  i  explicita  uttalanden  som en icke-monogam praktik  och en ovilja  att  definiera  och 

hierarkisera sina relationer, dels i den faktiska frånvaron av definitioner och uppdelningar då 

deltagarna diskuterar. Samtidigt blir relationsanarki i sig en definition och en kategorisering, 

som ställer  krav och sätter  gränser.  Denna nya  kategori  möter  ofta  oförståelse hos andra, 

vilket leder till att den som praktiserar relationsanarki behöver förklara sig. Detta är intressant 

ur ett språkvetenskapligt perspektiv och väcker frågor om hur vi kan tala om relationer utan 

att definiera dem, eller definiera dem på andra sätt än genom substantivistiska benämningar, 

och vad det kan få för konsekvenser. I min studie talar deltagarna framförallt om relationer 

som bygger  på kärlek och välvilja,  det handlar om relationer som är önskvärda.  Det vore 

intressant att se hur icke-önskvärda och konfliktfyllda relationer konstrueras. Vad händer med 

den anti-hierarkiska  diskursen  i  en  sådan kontext?  Är  det  möjligt  att  inte  rangordna sina 

relationer alls? Här finns ett brett uppslag för fortsatta studier.
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8  Resultatdiskussion

Hur kan vi förstå queer? Queer är så många saker. Queer tillåts vara många saker, det ska vara 

många saker. Ambjörnsson skriver i Vad är queer?: 

”Poängen med queer är att det ska finnas flera svar, som tillåts existera sida vid sida, eftersom det  
är när kunskap fastslås och formuleras som sanning som förtryck uppstår. Ett sätt att göra motstånd 
mot heteronormen kan då vara att tillåta många sanningar, att urholka normen som det enda rätta  
svaret.” (Ambjörnsson, 2006:151)

Min analys har påvisat en mängd diskurser om queer. Framförallt konstrueras queer som ett 

motstånd mot heteronormen; en övervägande del av samtalen handlar om relationen till denna 

norm.  Deltagarna  poängterar  det  mångfacetterade  och  icke-statiska  med  queer,  som även 

konstrueras som tankesätt och perspektiv. Frihet och självbestämmande kopplas till queer, och 

interagerar med diskurser om queer som ett aktivt motstånd, ett agentivt ifrågasättande och 

aktivism. Den språkliga aspekten är en viktig del av queer aktivism och handlar om att inte 

reproducera  normativa  benämningar  och  definitioner.  Samtidigt  är  queer i  sig  en 

kategorisering. Queer kan betraktas som en praktikgemenskap, som har egna normer och ger 

utrymme för konstruktioner av queera identiteter. Queer är aldrig helt och hållet inkluderande; 

vem som helst och vad som helst kan inte vara queer. De diskurser som konstruerar queer har 

gränser,  vilket  bland  annat  märks  i  samtalen  om  prostitution  och  pornografi,  som  inte 

självklart  inkluderas  i  diskursen  om  ”frihet  att  vara  som  du  vill”.  Samtidigt  finns  hos 

deltagarna  i  min  studie  ett  ständigt  kritiskt  förhållningssätt,  inte  minst  mot  den  egna 

praktikgemenskapen, och en självreflexion som tillåter, och kräver, förhandlingar om queers 

gränser. Som Stina uttrycker det: ”allting är inte queer men att det e nånting såhär på nåt sätt 

ett perspektiv som går att applicera på (.) i princip allting.”

Diskurser om friheten från, och motståndet mot, heteronormen och andra normer om kön, 

sexualitet och relationer är samtidigt beroende av det de motsätter sig. Det icke-önskvärda är 

den  motpol  som  det  önskvärda  konstrueras  i  relation  till.  Detta  kommer  att  framgå  av 

analysen i 8.1 där jag tittar på den interdiskursivitet som uppstår mellan olika diskurser, grovt 

indelade i näraliggande diskurser och distanserade diskurser där perspektivet är det queera 

subjektets. Jag tittar även på relationen mellan näraliggande positioneringar och distanserade 

och de maktaspekter som analysen påvisat. Därefter följer en diskussion om subjektet. I ett 

sista avsnitt, 8.2, för jag sedan en reflekterande diskussion om uppsatsen. 
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8.1  Interaktioner

Min textanalytiska metod har gett möjlighet att undersöka konstruktionen av och relationen 

till normer och distanserade positioneringar på en textnära nivå. Den interpersonella analysen 

har  synliggjort  deltagarnas  positioneringar,  och  bland  annat  har  jag  genom  att titta  på 

negationer  och  modala  verb  kunnat  se  hur  deltagarna  ifrågasätter  implicita  normativa 

påståenden  och  uppmaningar.  Normen  är  i  dessa  konstruktioner  just  en  påtryckning  med 

osynlig  avsändare,  men  har  även  konstruerats  utifrån  distanserade  positioneringar  där 

subjektet  utgjorts  av  ”den  andra”.  Den  ideationella  analysen  av  verbprocesser  har  sedan 

synliggjort konstruktioner med passiva verb som försett normen med en mänsklig avsändare. 

Två nivåer av relationer framträder därmed; dels på en mikronivå mellan enskilda individer 

där  normen artikuleras  av en annan människa,  dels  på en makronivå  där  normen snarare 

hänförs till strukturer, institutioner eller vad som betraktas som institutionaliserade normativa 

praktiker. Interaktionen mellan dessa två nivåer kommer att framgå såväl i relationerna mellan 

olika diskurser, presenterade i avsnitt 8.1.1. som i relationerna mellan olika subjekt och deras 

positioneringar, vilket jag diskuterar i 8.1.2.

8.1.1  Interdiskursivitet

I  denna del  flyttas  fokus  från  den språkliga  analysen  till  en  diskussion  om hur  de  olika 

diskurserna interagerar med varandra – hur de förutsätter, backar upp, går emot, ifrågasätter 

och bereder mark för varandra i ett interdiskursivt nät (jfr. Baxter, 2003:8 & 2008:251). 

Det konstruktivistiska perspektiv som denna uppsats har, och som även är en viktig del av 

queera  teorier,  märks  genomgående  i  konstruktionen  av  diskurserna.  Vissa  fenomen 

konstrueras dock som om de vore essentiella och orubbliga, och dessa diskurser konstrueras 

huvudsakligen som distanserade från deltagarna själva, även om den essentiella inställningen 

även finns i näraliggande diskurser. I både fallen handlar det om att utnyttja den essentiella 

diskursen  för  ett  specifikt  syfte,  och  den  interdiskursiva  analysen  visar  hur  diskurserna 

tillsammans konstruerar nya diskurser. I mitt material är den heterosexuella matrisen en sådan 

konstruktion. Den heterosexuella matrisen är en normerande och reglerande diskurs, ett sätt 

att framställa och styra relationen mellan kön och sexualitet. Diskursen verkar på tre områden: 

subjektets  könsidentifikation,  där biologiskt  kön (man eller  kvinna) förväntas sammanfalla 

med  den  sociala  könskategoriseringen  (konstruerad  utifrån  maskulinitet  och  femininitet), 
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subjektets sexuella begär, som förväntas riktas mot det motsatta könet, och relationen mellan 

dem, som förväntas vara monogam. (Butler, 1993:28). Matrisen konstrueras som om den var 

essentiell,  koherensen,  dikotomierna  och de kategorier  som den håller  isär framställs  som 

essentiella, men i själva verket döljer sig bakom allt detta en interdiskursiv konstruktion, där 

en mängd strategier och principer aktivt jobbar på att skapa denna ”sanning”. 

Konstruktionen av kategorierna sker med uppbackning av organiserande principer. Dessa 

bygger på vissa attribut och praktiker som är knutna till kategoriseringarna: har du livmoder 

är du kvinna, är du kvinna som har sex med en man är du heterosexuell, har du inte sex med 

en  person  är  det  en  vänskapsrelation.  Butler  menar  att  kön  reproduceras  som kategorier 

genom språkets tvingande upprepande av normen, alltså genom att ständigt göra kön relevant 

genom exempelvis könsutpekande pronomen (Butler, 1993:23). Detta märks i diskussionerna 

om könsneutralt  hen, och även i den uttryckta erfarenheten av att bli stämplad som endera 

könet.  Kategoriseringen sker på flera nivåer och strävar efter  att  skapa enhetlighet mellan 

olika  aspekter  av  kön  och  sexualitet.  I  de  näraliggande  diskurserna  finns  dock  ett 

ifrågasättande av detta;  kön och sexualitet  framställs som mångfacetterade och dynamiska. 

Ifrågasättandet  av  den  heterosexuella  matrisen  är  också  en  dekonstruktion  av  den. 

Kategoriseringar  godtas  inte;  deltagarna  vill  bort  från  dem.  Tvåkönsmodellen  angrips 

framförallt  verbalt,  matrisens  benämningsstrategi  ifrågasätts  och  deltagarna  förändrar  sin 

pronomenanvändning  för  att  göra  könskategoriseringen  irrelevant.  Wittig  menar  att  just 

pronomen  kan  användas  subversivt  för  att  ifrågasätta  tvåkönsmodellen  (Wittig,  1984:5). 

Förutom tredje persons pronomen pekas jag ut som ett pronomen att använda på detta sätt. Att 

säga jag är att ta subjektiviteten i besittning och eliminerar könet från talhandlingen (ibid:6). 

De återkommande anföringarna jag tänker, jag tycker och jag känner blir därmed inte bara ett 

sätt att konstruera en mental process, utan även att förankra denna process i ett subjekt. 

Konstruktionen  av  heteronormen  har  varit  fokus  för  många  undersökningar  med 

queerperspektiv.  De  har  pekat  ut  en  mängd  diskurser  som  backar  upp  och  reproducerar 

normen, och flera av dem konstrueras även i mitt material. Obegripliggörande är en strategi 

för att framställa sin egen status som självklar och naturlig (Ambjörnsson, 2006:75). ”Folk 

förstår inte, de vill inte förstå” säger flera av deltagarna i min studie, och det slutar allt som 

oftast med att den queera är tvungen att förklara sig. Deltagarna ger också uttryck för att de 

som queera ofta blir nedtystade, den andra slutar lyssna, och stereotypiserade, vilket är något 

som även sker inom den egna gruppen genom konstruktionen av queernormativitet.

Föreställningen  om  det  sexuella  begäret  som  essentiellt  är  en  utgångspunkt  för  den 

heterosexuella  matrisen.  Det  patologiserande  som  bidrar  till  att  stigmatisera  asexualitet, 
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genom att  tala om det som något som ”går att  bota”,  kan betraktas som ytterligare en av 

heteronormens strategier (jfr Ambjörnsson, 2006:75). Men även deltagarna konstruerar det 

sexuella begäret som essentiellt. Begäret är sexualitetens kärna medan riktning och praktik är 

flytande, dynamiska, mångfacetterade och utan krav på att sammanfalla. Begäret tas för givet. 

Det  dikotomiska  tänkande  som  deltagarna  tar  avstånd  från  bidrar  till  skapandet  av 

hierarkier (Rosenberg, 2002:102). Hierarkisering sker framförallt ifråga om relationer, vilket 

är något som diskuteras mycket av deltagarna i min studie. Kritiken mot mononormen har inte 

varit lika framträdande inom queer som kritiken mot heteronormen, vilket kanske kan ha att 

göra med att  tvåsamheten ofta har varit en förutsättning för homosexuellas kamp för sina 

rättigheter,  ett  slags  motstånd  genom  anpassning  (Norberg,  2009:199).  Mononormen  är 

beroende av ett särskiljande mellan vänskap och kärlek, vilket realiseras genom organisering 

och  hierarkisering.  Anti-hierarkiska  diskurser  konstrueras  som  ett  motstånd  mot  detta. 

Förutom  dekonstruktionen  av  dikotomier,  kategoriseringar  och  organiseringsprinciper  så 

konstrueras  denna  diskurs  även  i  motsättning  mot  benämningsstrategin.  I  en  relations-

anarkistisk  kontext  undviks  definitioner  på  relationer;  det  görs  ingen  åtskillnad  mellan 

exempelvis  kärleksrelationer  och  vänskapsrelationer.  Organiseringen  av  relationer  med 

sexuell  praktik  som  utgångspunkt  ifrågasätts,  och  asexualitet  i  bemärkelsen  frånvaro  av 

sexuell praktik illustrerar uppluckringen av de reglerade relationerna. Det är inte den sexuella 

praktiken som ska avgöra värdet  på relationen.  I  fråga om familjen konstrueras den anti-

hierarkiska  diskursen  i  samtal  om den utvidgade  familjen.  Deltagarna  ifrågasätter  att  den 

normativa kärnfamiljen, konstruerad som om den var essentiell,  värderas högre för att den 

bygger på blodsband än vad den valda familjen gör. 

De interdiskursiva konstruktioner jag lyft fram hittills har i första hand konstruerats som 

kopplade  till  en  personlig  nivå;  diskurserna  artikuleras  av  enskilda  människor.  Den 

interdiskursivitet som uppstår då deltagarna relaterar till en makronivå ser lite annorlunda ut. 

Här  är  den  essentialistiska  konstruktionen  väldigt  vanlig,  exempelvis  i  de  distanserade 

diskurserna  om äktenskap,  familj,  prostitution  och pornografi.  Strukturer  och  institutioner 

konstrueras genom relationella processer som om de var essentiella och orubbliga, samtidigt 

som de samverkar med agentiva processer som synliggör att de i själva verket är dynamiska 

konstruktioner (jfr Butler 2007:85). 

Att framställa institutioner och strukturer som essentiella sker även utifrån näraliggande 

positionering, men då med ett uttalat syfte; det essentiella fungerar som en utgångspunkt för 

politisk aktivism. Det är denna användning av identitetskategoriseringar som brukar kallas 

identitetspolitik. I samtal om könsseparatism märks det särskilt väl. Där uppstår konflikter 
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mellan dekonstruktionen av könskategorier och en radikalfeministisk diskurs. Nancy Fraser 

talar  om  denna  krock  som  omfördelning-erkännande-dilemmat,  där  omfördelning 

(dekonstruktion) och erkännande (identitetspolitik) är två sätt att bekämpa sociala orättvisor 

(Fraser,  2003:178-184).  I  deltagarnas  samtal  om  prostitution  och  pornografi  kompliceras 

dilemmat dessutom med en individualistisk förklaringsmodell. Idén om individens frihet är 

väl utbredd och utgör en del av moderniteten och kapitalismen; individen bär ansvar för sitt 

liv och är oberoende och fri (Ambjörnsson, 2004:302). Deltagarna i min studie pendlar mellan 

att förespråka individens frihet till att se på strukturer och hur individen påverkas av dessa. 

Den radikalfeministiska inställningen till prostitution och pornografi samverkar dessutom med 

en  kritik  av  att  kapitalismen  gör  människor  till  varor.  En  intersektionell  medvetenhet 

synliggörs i stort sett alltid tillsammans med den radikalfeministiska, liksom en självreflexiv 

hållning som analyserar den egna positionen och dess eventuella privilegierade ställning. 

8.1.2  Pendlande positioneringar

Butler menar att den heterosexuella matrisen är beroende av avvikelserna för att existera, men 

avvikelserna också är en möjlig position, en möjlighet att störa (Butler, 2007:68 f). Detta är en 

av grundbultarna i Butlers performativitetsteori; eftersom kön är performativt och konstrueras 

genom kontinuerlig upprepning av den heterosexuella matrisens normer, så finns en möjlighet 

att göra annorlunda, att göra parodi (ibid:77). Men om kön är performativt i relation till den 

heterosexuella matrisen, betyder det att de uttryck som sker utifrån en positionering utanför 

matrisen är könlösa? Går det ens att positionera sig så? Vad krävs, och vad uppnås? Genus, 

som Butler talar om det, är uppförandet av kön, såväl det biologiska som det sociala. I detta 

avsnitt, som handlar om hur deltagarna pendlar mellan olika positioneringar och hur relationer 

till distanserade diskurser samt till andra människor konstrueras, är det också de extrovärta 

performativa aspekterna av kön, sexualitet och relationer som diskuteras. Huruvida det finns 

aspekter  som är  introvärta,  och hur de kan förstås  diskuterar  jag i  avsnitt  8.1.3.  Närmast 

kommer  jag  att  problematisera  uppdelningen  i  norm  och  avvikelse,  och  nyansera 

konstruktionen av subversivitet.  Jag kommer  även att  diskutera intentionens  betydelse  för 

subversiva uppföranden av kön, sexualitet och relationer. 

I  analysen  av  interdiskursivitet  ovan  visade  jag  hur  de  normer  som  genom  inbördes 

koherens bygger upp den heterosexuella matrisen konstrueras som naturliga och normala med 

hjälp av ett antal andra diskurser. I denna del kommer jag att titta på ytterligare två som av 
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Rosenberg  pekas  ut  som  heteronormens  bärande  principer:  exkludering  och  inkludering 

(Rosenberg, 2002:100 ff). Norm och avvikelse framställs som en dikotomi, där uteslutningen 

av  avvikelser  från  normen  sker  genom särskiljande  och kontrastering  (vi och  de)  medan 

inkludering sker genom att avvikelserna anpassas till normen (ibid). Rosenberg menar att en 

positionering som ”den avvikande” visserligen gör individens identitet synlig, men den stöder 

samtidigt  normen  i  det  att  den  godtar  dikotomin.  Å  andra  sidan  riskerar  individen  att 

osynliggöras om den låter sig assimileras (ibid:160). 

I  denna  analys  visar  jag  hur  den  queera  pendlar  mellan  olika  positioneringar,  där 

maktaspekten är beroende av ”den andre”. Modellen överensstämmer till stor del med norm-

avvikelsedikotomin, men den nyanserar möjligheterna till motstånd i relation till båda dessa 

positioneringar, och visar på vilka sätt queer är ”flytande”. För att illustrera ska jag använda 

ett exempel som handlar om hur den queera väljer att benämna sig i ett samtal med en annan 

människa. Modellen kan appliceras på såväl kön, sexualitet och relationer. Processen  kalla 

kan även bytas ut till andra processer som möjliggör för människor att interagera. Nedan visar 

jag på olika alternativ att hantera situationen, och jag visar på de konsekvenser som kan följa.

(1)  Du kallar dig lesbisk – den andra definierar innebörden i det 

(2)  Du kallar dig lesbisk – du ser till att hinna före med att definiera kategoriseringen

(3)  Du kallar dig queer – den andra ställer frågor och du kan välja hur du vill beskriva dig

(4)  Du kallar dig queer – den andra förstår inte och slutar lyssna

(5)  Du definierar dig inte alls – andra definierar dig 

(6)  Du definierar dig inte alls – andra godtar det och du undviker kategoriseringar

Denna modell nyanserar norm-avvikelsediskursen, och visar framför allt hur den konstrueras 

och förhandlas i relationen till andra. Du kan anpassa dig efter dikotomin och assimileras till 

de sociala kategoriseringar som finns, vilket har fördelen att du accepteras, men nackdelen att 

du stereotypiseras (1). Detta är det dilemma Rosenberg lyfter  fram med den inkluderande 

principen.  Denna  nyanseras  dock  genom en  positionering  där  du  kan  välja  att  kalla  dig 

lesbisk, men själv sätta upp ramarna för kategoriseringen, vilket är den typ av subversivitet 

som Butler talar om (2). David får illustrera med ett yttrande: ”Om en person säger (.) jag e 

kvinna och personen kanske inte  ser  ut  som en kvinna  då  accepterar  jag  det”.  Ett  annat 

alternativ är att kalla dig queer. Queer fungerar visserligen som ytterligare en kategorisering, 

men den är inte lika etablerad, vilket gör att den erbjuder en möjlighet att själv definiera dig, 

förutsatt att den du pratar med lyssnar (3). Detta händer bland annat i diskussionerna om hen, 
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där hen konstrueras som en tredje kategorisering. Risken är dock att den andra osynliggör och 

obegripliggör dig (4). Du kan också välja att inte definiera dig alls. Detta är som jag ser det att 

gå steget längre än vad Butler menar med ”genustrubbel”. Detta är snarare att göra anarki än 

att göra parodi. Det är ett försök att ställa sig utanför den heterosexuella matrisen. Antingen 

kan du då råka ut för att andra tar för givet att du är på ett visst sätt och genom organiserande 

principer blir det din sexuella praktik, ditt  utseende, ditt sexuella begärs riktning eller  ditt 

beteende som bestämmer hur den andra kommer att definiera dig (5). Men det finns även en 

möjlighet att den andra godtar din frånvaro av definitioner, vilket leder till en positionering 

som inte kategoriseras (6). Denna positionering, som kanske är den svåraste, behöver dock 

inte betyda att individen blir betraktad som könlös/utan sexualitet/med odefinierade relationer, 

eftersom identifieringen av en annan även är en mental process, som är svår att veta något om 

eller  påverka.  Positioneringen  innebär  dock  att  individen  accepteras  som odefinierad  och 

okategoriserad. 

Även om modellen är långtifrån heltäckande, och enbart baseras på vad jag hittat belägg 

för i mitt material, så ger den en bild av den mängd positioneringar som subjektet kan pendla 

mellan, och hur relationerna till andra präglas av närhet och distans, makt och maktlöshet. 

Modellen synliggör relationer på mikronivå,  mellan två individer, och den utgör enbart en 

enda enhet i ett socialt samspel där vi har ett otal relationer till ett otal individer. Relationerna 

måste  även förstås  i  sin kontext.  I  en queer  praktikgemenskap är  alternativ  (6) en lättare 

positionering att inta jämfört med i andra kontexter. Detta nämns som en av fördelarna med 

queera praktikgemenskaper, som Jenny uttrycker det: ”det kan ju va väldigt skönt att vistas i 

små  såhär  queera  bubblor”.  Utanför  bubblan  möts  den  queera  av  andra  diskurser,  vilket 

påverkar positioneringarna. Men det går inte att generalisera och säga att avvikelsen alltid är 

maktlös  i  relation till  normen;  de unika relationerna i  den specifika kontexten påvisar det 

komplexa nätet av maktrelationer (jfr. Baxter, 2008: 247). Den heterosexuella matrisen är en 

konstruktion som konstrueras  som om den var essentiell,  orubblig och allsmäktig.  I själva 

verket, i de enskilda situationerna och relationerna, finns det en mängd olika sätt att luckra 

upp denna diskurs. 

Pendlingen kan också ha ett  uttalat  syfte;  väletablerade  kategoriseringar  kan bereda en 

mäktig utgångspunkt för aktivism. Det märks framförallt i diskussionen om könsseparatism, 

där en tydlig positionering som kvinna visserligen stöder tvåkönsmodellen och riskerar att 

skapa homogenitet, men samtidigt bidrar till kampen att luckra upp just denna dikotomi och 

konstruerade essentialism (se exempel på s. 52-53). Detta leder över till en aspekt som genom 

hela analysen legat precis under ytan, nämligen intentionen. Butlers performativitetsteori har 
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ofta missförståtts som styrd av intentionen, att individen bara har att välja ett kön och sedan 

”göra” det (Butler, 1993:17 f). Så enkelt är det inte; att kön är performativt innebär att det  

finns genom upprepningen av matrisens normer, som är tvingande. Men det kan finnas en 

intention  att  göra  motstånd,  och  det  finns  även  en  möjlighet  att  göra  motstånd,  och  den 

uppstår dels i sprickorna som bevisar att även matrisen är en konstruktion, men även genom 

att  helt  ställa  sig  utanför  dikotomin  och  hierarkin  och göra  anarki.  Den individualistiska 

förklaringsmodell som är återkommande i mitt material visar på inställningen att det finns 

möjlighet för individen att inte låta sig begränsas och styras av normerna, och individens vilja 

tillskrivs här stor betydelse. Det blir väldigt tydligt hur maktrelationer uppstår i relationen 

mellan  agentiva  processer  och  passiva,  där  deltagarna  dels  konstruerar  sig  själva  som 

handlande subjekt, men även som utsatta för andras handlingar,  vilket på ett sätt gör dem 

maktlösa. Relationen mellan dessa positioneringar kan beskrivas med mentala processer, dels 

deltagarnas vilja, intention, dels andra människors förståelse. Om de queera handlingarna inte 

möter  förståelse  så  omvandlas  subversivitetens  styrka  till  en  svaghet.  De  pendlande 

positioneringarna är därmed utelämnade till och orsakade av andras positioneringar. Vi kan 

vilja påverka positioneringarna, och vi kan  försöka påverka dem, och motstånd blir därmed 

något som både kan misslyckas och lyckas. Här måste även hänsyn tas till  positioneringar 

som har  med  en  persons  förutsättningar  att  göra.  Deltagarna  i  min  studie  är  exempelvis 

högutbildade, vilket är en privilegierad positionering i väldigt många kontexter.

De pendlande positioneringarna är inte unika för queera personer, men som analysen visat 

utnyttjas de på ett utmärkande sätt, med uttalade syften. Det finns en stark medvetenhet och 

självreflexion  bland  deltagarna.  Min  undersökning  har  framför  allt  fokuserat  på  en 

individnivå, där det queera subjektet varit utgångspunkten, men analysen har gjort det möjligt 

att  urskilja  delvis  olika  strategier  gentemot  å  ena  sidan  andra  subjekt  och  å  andra  sidan 

normen representerad av strukturer och institutioner. I det första fallet är det anti-hierarkiska, 

dekonstruerande förhållningssättet särskilt märkbart. På makronivån, i samtal om ämnen som 

feminism  och  prostitution,  intas  oftare  en  tydligt  kategoriserad  positionering  som 

utgångspunkt för att driva vissa frågor. Mellan dessa tycks det finnas ett mellanting, en uttalad 

positionering  som  ”queer”,  varken  en  etablerad  identitetskategorisering  eller  en  total 

utanförpositionering.  Detta  skulle  kunna betraktas  som en strategi  för att  hantera det  som 

Fraser kallar för omfördelnings-erkännande-dilemmat16. Jag har haft begränsad möjlighet att 

analysera  queer  från ett  makroperspektiv,  men den analys  jag har  gjort  visar  på politiska 

strategier som väntar på vidare utforskning.

16 En utförlig presentation av detta dilemma och olika strategier för att hantera det finns i Fraser (2003).

84



8.1.3  Subjektet 

Vad är ett subjekt? Jag har i den här uppsatsen använt detta begrepp för enskilda människor 

som positionerar sig i förhållande till en diskurs. Subjektet är ett ”jag”, men vad är det som 

utgör detta ”jag” och hur kan det beskrivas? Frågan om hur identitet ska betraktas i relation 

till  kön  och  sexualitet  är  en  fråga  som  diskuterats  mycket  inom  feminismen,  och  den 

poststrukturalistiska synen på den icke-statiska och mångfacetterade identiteten har blivit en 

viktig aspekt av queera teorier. Butler talar om ett diskursivt subjekt, som konstrueras genom 

positioneringarna till  olika diskurser,  och som därmed är i ständig rörelse,  utan ett  stabilt 

”jag”  (Butler,  2007:223,  51).  I  denna  diskussion  vill  jag  problematisera  denna  syn  på 

subjektet, samtidigt som jag behåller Butlers teori om det diskursiva subjektet som en grund. 

Utöver relationen mellan subjekt och diskurs, vill jag lyfta fram det sociala samspelet mellan 

olika subjekt, för det är i relationen mellan människor som diskurser görs begripliga eller 

obegripliga,  som  positioneringar  accepteras  eller  avslås,  förstås  eller  missförstås. 

Maktrelationerna  går  därmed  mellan  olika  subjekt  och  diskurser,  genom  positioneringar, 

tolkade  i  en  specifik  kontext.  Därför  är  subjektet  interdiskursivt  och  intersektionellt.  Det 

intersektionella  perspektivet  kan  inte  enbart  fokusera  på  en  enda  individ  och  dess 

positionerningar, utan maktanalysen måste omfatta alla kontextens subjekt.

Förutom de extrovärta  konstruktionerna  av kön och sexualitet,  så talar  en del  av mina 

deltagare  om identifikation.  Den konstrueras  som agentiv,  och den handlar  om den egna 

individens  upplevelse  av  sig  själv.  Det  tycks  alltså  finnas  en  kärna  av  någonting,  en 

utgångspunkt. Subjektet konstrueras som en mental process, där minne, identifikation, begär, 

kognition och en mängd andra aspekter är i rörelse. På det viset är subjektet varken essentiellt 

eller statiskt, utan har förutom ett nu även ett förflutet, och en framtid, som ger en upplevelse 

av stabilitet.  ”Man kan inte vara för flytande,  man måste nånstans kunna ha en identitet”, 

säger Cecilia, som vid ett senare tillfälle hänvisar till känslan av att vara kvinna när hon väljer 

med vilket pronomen hon vill bli omnämnd (se s. 43, 55). Hekman föreslår att vi ska betrakta 

denna kärna som en ”ungrounded ground”, en känsla av ”jag” som har byggts upp av våra 

tidiga relationer och av erfarenheter (Hekman, 2000:301). Vid valet av pronomen i Grupp C 

menade både Jenny och Ida att deras kön var relevant, men inte på grund av en nödvändighet 

att kategorisera, utan på grund av att deras erfarenhet av att vara kvinnokodade hade betydelse 

för deras positioneringar och uttalanden. Könsidentifikationen handlar då inte enbart om den 

aktuella positioneringen eller den intentionella, eller ens performativa, utan lika mycket om 

erfarenheten  av  den.  Könsidentifikationen  är  konstruerad  i  samklang  med  den  ständigt 
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växande erfarenheten och upplevelsen av den. Erfarenheter är någonting vi har, och de bygger 

upp någonting vi är, men det kan inte bli ett statiskt vara, för erfarenhet är en process, lärande 

är en process, och i ljuset av nya erfarenheter förändras även de gamla.

Subjektet  är  därmed  aldrig  ett  självproducerande  isolat  utan  beroende  av  andra. 

Heteronormen får uppbackning av detta faktum, som gör det möjligt att reglera människor 

genom  andra  människor.  Vad  deltagarna  gör  genom  att  hävda  självbestämmande  är  att 

försöka återerövra sin egen del i detta subjektsförhandlande. Även om subjektet konstrueras 

tillsammans med andra så måste den egna identifikationen vara grunden. Båda parter måste 

acceptera,  förstå  och  erkänna  denna.  Det  är  denna  typ  av  hegelianskt  dialogiskt 

subjektsskapande genom erkännande som legat till grund för identitetspolitikens utveckling 

(Fraser,  2003:215),  och  som många  teoretiker  nu  omförhandlar  för  att  hantera  dilemmat 

mellan  erkännande  och  omförhandling,  eller  kategoriseringar  och  identiteter  kontra 

dekonstruktion,  som jag talat  om i denna uppsats. Fraser, som behandlar problemet på en 

makronivå, föreslår en lösning där det är individens sociala status som fullvärdig deltagare i 

den sociala interaktionen snarare än identitet som ska erkännas, där status ska betraktas som 

dynamiskt  och intersektionellt  (ibid:240ff).  På en mikronivå  kan denna status  förstås  och 

analyseras  som positioneringar,  vilket  kan  ge  en  fördjupad  insikt  om de  dilemman,  den 

problematiska  intersektionalitet,  som  i  mitt  material  uppstår  exempelvis  i  samtal  om 

könsseparatism. Genom att medvetet positionera sig utifrån ett  jag gör det queera subjektet 

sig själv till utgångspunkt och bygger en social status där det könlösa jaget talar potentiellt 

universellt. Jag tycker. Jag tänker. Jag känner.

8.2  Avslutande reflektion

De verktyg jag burit med mig under resans gång, den systemisk-funktionella analysens, har 

bidragit  till  att  förankra något som ofta upplevs som väldigt abstrakt och strukturellt  i  en 

konkret situation med tänkande och kännande människor. Tack vare det textnära perspektivet 

har det intersektionella kunnat framträda, och ett interdiskursivt mönster har kunnat urskiljas. 

Relationerna  har  jag  undersökt  som  positioneringar,  alltid  i  pendling  mellan  närhet  och 

distans, makt och maktlöshet. Positioneringar är aldrig enbart intentionella, utan ingår i en 

orsakskedja,  där  de  konstrueras  av  yttre  omständigheter  och  förutsättningar,  erfarenheter, 

relationer  till  andra,  och  aldrig  enbart  en  enda  av  dessa  saker;  de  är  tillfälliga 

sammansättningar  av  nya  och  gamla  komponenter.  Vi  lever  i  en  ömsesidig  relationell 
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konstruktion med världen, där behovet av att någonstans kunna ha ett stabilt jag kanske är den 

enda typ av stabilitet  som går att uppnå. Genom att förhålla oss till  saker  som om de var  

stabila kan vi skapa en grund för förändring och aktivism. 

Min undersökning har gjorts utifrån en queer positionering, med ett queert perspektiv och 

med queera deltagare. Det hade varit intressant att även studera personer som av deltagarna 

konstrueras  som  normativa.  Analysen  av  relationen  mellan  dem  kunde  fördjupas  och  få 

ytterligare en dimension, där det hade varit möjligt att studera mottagandet av diskurserna. 

Analysen har visat att motståndets lyckande är beroende av andra människor, och det hade 

varit spännande att analysera hur och när motståndet lyckas och vad det kan förändra.

Ett  annat  område  som  skulle  kunna  utforskas  närmare  är  vilka  olika  aspekter  som 

sexualiteten byggs upp av och hur dessa relaterar till varandra. Här blir frågan om asexualitet 

intressant att studera. Trots en förståelse av sexualitet som mångfacetterat finns hos flera av 

deltagarna i min studie en inställning att det sexuella begäret är essentiell, det är något som 

finns hos alla människor. Hur konstrueras en sexualitet som inte omfattar just denna aspekt? 

Min undersökning indikerar även att den sexuella friheten har vissa gränser. Pornografi och 

prostitution har kommit  upp i samtalen som gränsfall,  men vad som helt och hållet  ligger 

utanför gränsen har överhuvudtaget inte nämnts. Här kommer frågor om moral, etik och tabun 

in, diskurser som krockar med, och kanske tystas ner av, frihetstanken och inställningen att 

queer kan omfatta allt. Kulick avslutade inledningen till Queersverige (2005) med påpekandet 

att  det  saknas  radikala  perspektiv  på  sexualitet  i  Sverige  (Kulick,  2005:19).  En  annan 

inställning kan vara att det saknas en diskussion om radikala perspektiv på sexualitet, där man 

inte drar sig för att lyfta fram frågor om ansvar och moral ur ett queerperspektiv. Som denna 

undersökning har visat konstrueras diskurser aldrig ensamma, utan de samspelar alltid med 

andra, vilket gör det viktigt att inte bara reflektera över varifrån diskurser kommer och vad de 

säger, utan även vilka konsekvenser de kan få och hur vi kan hantera och navigera genom de 

dilemman som uppstår. 

Jag inledde denna uppsats i ett komplext nät av diskurser och positioneringar, och i detta 

nät kommer jag att avsluta den. Konstruktionerna av vår diskursiva värld och våra diskursiva 

subjekt  är  komplexa,  relationerna  likaså,  och  det  inte  bara  behövs,  utan  krävs  ett  vidgat 

perspektiv,  en  enorm  tolerans  och  en  smula  mod  för  att  godta  och  omfamna  denna 

komplexitet. Den kan te sig lite skrämmande, men den är väldigt intressant, och jag hoppas 

jag lyckats med att öppna några synfält, skärpa några blickar, luckra upp några gränser.

87



Litteraturförteckning

Allen, Louisa (2003). Girls Want Sex, Boys Want Love: Resisting Dominant Discourses of 
(Hetero) Sexuality . I: Sexualities 2003:6. S. 215 – 237.

Ambjörnsson,  Fanny  (2004).  I  en  klass  för  sig:  genus,  klass  och  sexualitet  bland  
gymnasietjejer. Diss. Stockholm: Stockholms universitet.

Ambjörnsson, Fanny (2006). Vad är queer?. Stockholm: Natur och kultur.
Austin, John Langshaw (1975).  How to do things with words: the William James lectures  

delivered at Harvard University in 1955.  2. ed.  Cambridge,  Mass.:  Harvard  
University Press.

Barker, Meg & Langdridge, Darren (2010). Whatever happened to non-monogamies? Critical 
reflections on recent research and theory . I: Sexualities 2010:13. S. 748 - 772.

Barker, Meg & Ritchie, Ani (2006). ”There aren't words for what we do or how we feel so we 
have to make them up”: Constructing polyamorous language in a culture  of  
compulsory monogamy. I: Sexualities. 2006:9. S. 584 – 601.

Baxter,  Judith  (2003).  Positioning  gender  in  discourse:  a  feminist  methodology.  
Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Baxter,  Judith  (2008).  Feminist  Post-Structuralist  Discourse  Analysis  –  A  new  
Theoretical  and  Methodological  Approach?  I:  Harrington,  Kate  (red.).  
Gender and language  research  methodologies.  Basingstoke:  Palgrave  
Macmillan. 

Baxter, Judith (2010). Discourse-analytic approaches to text and talk. I: Lia Litosseliti (ed.) 
Research Methods in Linguistics. London: Continuum.

Bergius,  Jennie;  Nydahl,  Stina  och  Nygren,  Ida  (2007):  Sexualitetsdiskursens  
motståndsgerilla  -  asexuell  verklighet,  identitet  och  diskurs.  C-uppsats.  
Institutionen för socialt arbete. Göteborgs universitet. 

Bromseth,  Janne  C.  H.  (2006a).  Språk  och kön i  masskommunikation.  Ingår  i:  Nordisk  
konferens om språk och kön (6 : Uppsala) 2006: Språk och kön i nutida och 
historiskt perspektiv : studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen 
om språk och kön, Uppsala 6-7 oktober 2006. - 2007. S. 91-102.

Bromseth, Janne C. H.(2006b).  Genre trouble and the body that mattered: negotiations of  
gender,  sexuality  and identity  in a Scandinavian mailing list  community for  
lesbian and bisexual women. Trondheim. Norwegian University of Science and 
Technology, Faculty of Arts, Department of Interdisciplinary Studies of Culture.

Butler, Judith (1993). Critically queer. GLQ (New York, N.Y.). 1, 1993, 1, s. 19-32.
Butler,  Judith  (2007  [1990]).  Genustrubbel:  feminism  och  identitetens  subversion.  

Göteborg: Daidalos.
Cameron, Deborah (1997). Performing gender identity: young men's talk and the construction 

of heterosexual masculinity. I: Johnson, Sally & Meinhof, Ulrike Hanna (eds), 
Language and Masculinity. Oxford; cambridge, Mass.:Blackwell. S. 47-64.

Cameron,  Deborah  (2003).  Gender  and  language  ideologies.  I:  Holmes,  Janet  &  
Meyerhoff, Miriam. (red.) (2003).  The handbook of language and gender.  
Malden, MA: Blackwell Publishers. S. 447-467.

Cameron,  Deborah  &  Kulick,  Don  (2003).  Language  and  sexuality.  Cambridge:  
Cambridge University Press.

Campbell-Kibler,  Kathryn,  Podesva,  Robert.  J,  Roberts,  Sarah.  J  (2001).  Sharing
Resources  and  Indexing  Meanings  in  the  Production  of  Gay  Styles.  I:  

88



Campbell-Kibler, Kathryn (red.) (2002). Language and sexuality: contesting 
meaning in theory and practice. Stanford, Calif.: CSLI. S. 175-189.

Carlsson, Ida (2009). Lesbiskt språkbruk. En beskrivning av ord och uttryck utanför eller i 
konfrontation  med heteronormen. Specialarbete.  Institutionen för  svenska  
språket. Göteborgs universitet.

Derrida, Jacques (1988 [1977]). Limited Inc. Evanston: Northwestern Univ. Press.
Eckert, Penelope & McConnell-Ginet, Sally (1992). Think Practically and Look Locally: 

Language and Gender as Community- Based Practice. I:  Annual Review of  
Anthropology, Vol. 21 (1992). S. 461-490.

Edlund,  Ann-Catrine,  Erson, Eva & Milles,  Karin (2007).  Språk och kön.  Stockholm:  
Norstedts akademiska förlag. 

Engblom, Charlotte (2004). Samtal, identiteter och positionering: ungdomars interaktion i 
en mångkulturell miljö. Diss. Stockholm: Stockholms Universitet, 2004.

Fairclough, Norman (1992). Discourse and text: linguistic and intertextual analysis within 
discourse analysis. I: Discourse & society, 3(2). S. 193-217.

Fraser,  Nancy  (2003).  Den  radikala  fantasin:  mellan  omfördelning  och  erkännande.  
Göteborg: Daidalos.

Hagren Idevall, Karin (2009). ”Är Björk en man eller kvinna?” Androcentrism i studenters  
uppfattning av forskares kön. C-uppsats. Institutionen för kommunikation,  
medier och it. Södertörns högskola.

Halliday, M.A.K. (1998). Things and relations: regrammaticizing experience as technical  
knowledge. I: James R. Martin & Robert Veel (ed.),  Reading science: critical 
and functional perspectives on discourses of science. London: Routledge.  S.  
185–235.

Hekman, Susan (2000). Beyond identity: feminism, identity and identity politics. Feminist 
theory. 1(2000):3, s. 289-308.

Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997). Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys. 
Lund: Studentlitteratur.

Ho, Petula Sik Ying (2006). The (Charmed) Circle Game: Reflections on Sexual Hierarchy 
Through Multiple Sexual Relationships . I: Sexualities 2006:9. S. 547 – 564. 

Holmberg,  Per  &  Karlsson,  Anna-Malin  (2006).  Grammatik  med  betydelse:  en  
introduktion till funktionell grammatik. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

Kahlin,  Linda  (2008).  Sociala  kategoriseringar  i  samspel:  hur  kön,  etnicitet  och  
generation konstitueras i ungdomars samtal. Diss. Stockholm: Stockholms  
universitet.

Karlsson,  Anna  (2010).  Bra  sex  –  den  förhandlingsbara  ömsesidigheten.  
Föreställningar  om  bra  sex  i  olika  typer  av  relationer.  Masteruppsats.  
Centrum för genusstudier. Stockholms universitet.

Kitzinger, Celia (1994). The methodology of Focus Groups: the importance of interaction 
between research participants. I: Sociology of Health & Illness. 16(1). S. 103-
121.

Kitzinger,  Celia  (2005).  ”Speaking as  a  Heterosexual”:  (How) Does Sexuality  Matter  
for Talk-in-Interaction?  I:  Research on Language and Social  Interaction,  
38(3). S. 221 – 265.

Kulick, Don (2000). Gay and lesbian language. I:  Annual review of anthropology. 29,  
2000. S. 243-285.

Kulick, Don (red.) (2005). Queersverige. Stockholm: Natur och Kultur.
Linnéll,  Sandra (2007):  ”Den märkligaste  böjelsen – att  inte  ha någon” -  Paradoxer  

och villkor i diskurser om asexualitet i svensk dags/kvällspress. C-uppsats.  
Sociologiska institutionen. Göteborgs universitet. 

89



Livia,  Anna  &  Hall,  Kira  (red.)  (1997a).  Queerly  phrased:  language,  gender,  and  
sexuality. New York: Oxford University Press.

Livia,  Anna  &  Hall,  Kira  (1997b).  ”It's  a  girl!”:  bringing  performativity  back  to  
linguistics.  I:   Livia,  Anna & Hall,  Kira  (red.)  (1997).  Queerly  phrased:  
language, gender, and sexuality. New York: Oxford University Press.

Lykke,  Nina  (2003).  Intersektionalitet  –  ett  användbart  begrepp för  genusforskningen.  I:  
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1. S. 47-55. 

Macnaghten, Phil & Myers, Greg (2004). Focusgroups. I: Seale, Clive (2004). Qualitative 
research practice. S. 65-79.

Milles,  Karin (2003).  Kvinnor och män i  möte:  en samtalsanalytisk  studie av interna  
arbetsmöten. Diss. Stockholm: Stockholms universitet.

Milles,  Karin  (2011).  Feminist  language  planning  in  Sweden.  I:  Current  Issues  in  
Language Planning. Vol. 12 (1). S. 21-33. 

Mills, Sara (1997). Discourse. London/New York.
Myers,  Greg  (2004).  Matters  of  opinion:  talking  about  public  issues.  New  York:  

Cambridge University Press.
Norberg, Anna (2009).  Samkönad tvåsamhet: vardagsliv och heteronormativa praktiker.  

Diss. Umeå: Umeå universitet. 
Norrby, Catrin (2004).  Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra. 2., [rev.]  

uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Puchta, Claudia & Potter, Jonathan (2004). Focus group practice. London: SAGE.
Queen, Robin (1997). I don't speak spritch: Locating lesbian language. I: Livia, Anna & 

Hall, Kira (red.) (1997). Queerly phrased: language, gender, and sexuality. 
New York: Oxford University Press. S. 233-256.

Rosenberg, Tiina (2002). Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlas.
Rydström,  Jens (1997).  Breaking the ice -  lesbian and gay studies in Sweden.  Otryckt

artikel, Stockholm. Tillgänglig på internet:
http://www2.historia.su.se/personal/jens_rydstrom/index.ht. Hämtad 110515.

Scherrer, Kristin S. (2008). Coming to an Asexual Identity: Negotiating Identity, Negotiating  
Desire. I: Sexualities, Vol 11(5). S. 621-641.

Språkrådet. Institutet för språk och folkminnen. Frågelådan.
  http://www.sprakradet.se/frågelådan  .   Hämtad 110521.
Vetenskapsrådet (2011). Codex: Regler och riktlinjer för forskning. Informerat samtycke. 

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml. Hämtad 110523.
Wibeck,  Victoria  (2000).  Fokusgrupper:  om  fokuserade  gruppintervjuer  som

undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur.
Wittig, Monique (1984). The mark of gender. I: Gender Issues, Vol 5:2 2007. S 3-12. 
Wodak,  Ruth  (2008).  Controversial  Issues  in  Feminist  Critical  Discourse  Analysis.  I:  

Harrington, Kate; Litosseliti, Lia; Sauntson, Helen; Sunderland; Jane:  Gender  
and Language Research Methodologies. New York: Palgrave Macmillan, 193-
210.

90

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
http://www.sprakradet.se/fr%C3%A5gel%C3%A5dan.v
http://www.sprakradet.se/fr%C3%A5gel%C3%A5dan
http://www2.historia.su.se/personal/jens_rydstrom/index.ht


Bilaga 1

Hej!

Jag heter Karin Idevall och studerar svenska på Södertörns högskola. Jag 
söker deltagare till fokusgruppsamtal, som ska ligga till grund för min 
magisteruppsats. Ämnet för uppsatsen är kön, sexualiteter och relationer, 
och det är även det som gruppsamtalen kommer att utgå ifrån. 

Jag söker personer som betraktar sig själva som queera, och som vill 
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