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Sammanfattning

Personer med en icke-binär könsidentitet, det vill säga de som inte har en könsidentitet som passar in i  
en binär uppdelning av kvinna och man, och penna-och-pappers-rollspelare är två kategorier som det  
finns väldigt lite studier om och kombinationen av dem ännu mindre. Uppsatsen syftar därför till att 
synliggöra icke-binära rollspelares förståelse av sig själva, hur deras olika identiteter samverkar och 
hur identiteterna kan uttryckas i deras vardag och deras rollspelande. Rollspelandets möjligheter till en 
frizon undersöks också.  Med hjälp av intervjuer och autoetnografi har berättelser, upplevelser och  
erfarenheter samlats in från tre deltagare samt uppsatsförfattaren som själv är en icke-binär rollspelare.  
Materialet har sedan analyserats med bland annat Goffmans dramaturgiska perspektiv och begrepp 
från lajvforskningen. Resultatet är att deras icke-binära könsidentitet är tätt sammanflätad med deras 
andra queera identiteter och praktiker, såsom begär, relationspraktiker och autism, och att queer bör i 
det här fallet ses som ett brett begrepp för avvikande. Deras könsidentitet uttrycks reflexivt i vardagen 
främst genom tre olika typer av uttryck men de är också begränsade av risken att bli felkönad, sin 
kropp  och  andras  reaktioner.  I  rollspel  spelar  de  främst  queera  karaktärer  som  de  har  starka  
känslomässiga band till. För vissa är rollspel en möjlighet att uttrycka sig icke-binärt utan riskerna i  
vardagen.  Dessa  rollspel  sker  främst  i  små grupper  med tydligt  avståndstagande  från  queerfobi  i 
spelvärldar där queerfobi aktivt tagits bort. Både spelvärldarna och spelgrupperna kan därmed fungera 
som frizoner och temporära autonoma zoner. Ett aktivt ställningstagande till normer och tankar om 
samtycke går igenom deltagarnas förståelse av sig själva, hur de interagerar med andra i vardagen och 
deras rollspelande. De praktiserar vad som kan kallas queert rollspelande som kännetecknas av ett  
aktivt och medvetet lekande med, utforskande, brytande och kritiserande av normer och strukturer.
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Inledning

Bakgrund
Trots att det alltid har funnits personer med en icke-binär könsidentitet så är ordet icke-binär relativt  
nytt och studierna om dem ligger ännu i sin linda (Richards et al. 2017). Det finns inte heller mycket  
skrivet om rollspel och rollspelare. Eftersom jag själv är en icke-binär rollspelare så reagerade jag på 
att det finns knappt något skrivet om sådana som mig och ville skriva om det för mig själv och andra  
som jag. Denna uppsats är därför starkt personlig och det blev snabbt klart att jag behövde se mig själv 
som en av deltagarna. Målet har därför varit att utifrån en position som en 'native' försöka förstå och 
synliggöra icke-binära rollspelare och hur de uttrycker sin queerhet i rollspel och vardagens praktiker. 

Syfte och frågeställningar 
Mitt  kunskapsmål  är  att  synliggöra  och  öka  förståelsen  av  icke-binära  rollspelare  och  queert  
rollspelande. 

Mitt syfte är att synliggöra icke-binära rollspelares förståelse av sig själva, hur deras olika identiteter  
samverkar och hur identiteterna kan uttryckas i  deras vardag och deras rollspelande. Mitt  syfte är  
också att undersöka rollspelets möjligheter som en frizon för icke-binära personer.

Mina frågeställningar är

 Hur ser, förhandlar och reflekterar deltagarna över sina identiteter?
 Hur formar identiteterna deltagarnas framträdanden?
 Vilken relation har spelvärlden och karaktärerna till deltagarna och deras vardag?

Forskningssammanhang och tidigare forskning
Min uppsats är en del av forskningsfältet icke-binära genderstudier. Det är relativt nytt fält och det 
finns inte så mycket skrivet men ett verk som är centralt är  Genderqueer and Non-Binary Genders 
med Richards et al. som redaktörer (Richards et al. 2017). Ett tidigt verk är också Jason Cromwells 
Queering the Binaries (2006). I det närliggande området transgenderstudier finns det mer skrivet bland 
annat  av  etnologen  Signe  Bremer  (2011).  Uppsatsen  är  på  så  sätt  del  av  ett  queerteoretiskt  och 
genusvetenskapligt fält.

Uppsatsen är också del av ett forskningsfält som skulle kunna kallas rollspelsstudier. Där finns det i  
princip ingenting skrivet men det är ett  fält  jag har skrivit  tidigare om i min B-uppsats i etnologi  
(Schück 2018). Den handlade om queera fantasyrollspelare och hur de använde magi, förvandling och 
väsen från folktron i sitt rollspelande för att prata om stigma och utanförskap.

1



Det finns en del skrivet om lajv och lajvare i det närliggande fältet för lajvforskning. Exempel därifrån 
är etnologerna Erika Lundell (2014) och Lotten Gustafsson Reinius (2002) respektive avhandlingar. 
Mycket inom det fältet är skrivet av lajvare själva. Två av dem är Mike Pohjola (2004) och Widing 
(2008). Pohjolas text är skriven som en del av en bok som lajvkonventet Knutpunkt ger ut varje år  
efter konventet. Detta konvent och deras böcker har varit väldigt viktigt både för nordiska lajvkulturen 
men också för lajvforskningen.

Till grund för uppsatsen ligger etnologin och etnografin. Etnologin ger grundförståelsen för identitet, 
hur personer förstår sig själva, kommunicerar och interagerar med varandra. Etnografin har gett mig  
verktygen för den här studien. Det är den jag lutat mig tillbaka på när jag har intervjuat deltagare,  
observerat och fört fältdagböcker. En speciellt viktig del av etnografin har varit autoetnografin och 
dess insikter om att forska som en ’native’. Etnologin är ett fält som gärna lånar från andra. Det är  
därför inte konstigt att min definition av identitet kommer från en medievetare och kunskap om hur  
människor interagerar och framställer sig själva från en sociolog.

Teori och begrepp

Identitet

Medievetaren  Adrienne  Shaw  (2011:29f)  använder  sig  av  en  förståelse  av  identitet  som  något 
självdefinierat och reflexivt. Utifrån Shaw (2011:30) kan vi alltså förstå identitet som en persons egen 
definition  av  sig  själv,  förstådd  reflexivt  genom  sin  egen  förståelse  av  sina  erfarenheter.  Shaw 
(2011:30) skriver också att  strukturer formar villkoren för personers reflexiva artikulering av sina  
identiteter samt att personer identifierar sig med flera olika identiteter samtidigt. Det är viktigt här att  
påpeka att identiteter är något som personer själva tar till sig och inte är något som tilldelas utifrån. 

Framträdande

När en person interagerar med andra kommer de andras uppfattning av denna person att påverkas av 
hur personen uttrycker sig och ger för signaler (Goffman 2014:12). I denna studie undersöker jag 
deltagarnas självvalda uttryck samt uttrycken som deltagarna inte själva väljer att ge men som de är 
medvetna  om  att  de  ger  ut.  Därmed  ligger  själva  mottagandet  utanför  studien  men  deltagarnas 
upplevelse av den ingår. Sociologen Erving Goffman (2014:23) kallar det samlade agerande som en 
person gör för att  påverka andra i  en situation för ett  framträdande.  Fasad kallas den samling av  
uttryck som används avsiktligt eller omedvetet vid ett framträdande (Goffman 2014:28). Fasad kan 
delas  upp i  en  inramning och  en personlig fasad  (Goffman 2014:29f).  Om samma eller  liknande 
fasader används av andra kan dessa bilda en kollektiv representation (Goffman 2014:33). Det särskilda 
agerandet  vid  ett  framträdande  kan  kallas  en  roll  (Goffman 2014:23).  De  omedvetna  uttrycken  i 
fasaden kan dock störa  det  framträdande man vill  ge och riskera  att  framträdandet  misskrediteras 
(Goffman 2014:64). Goffman delar upp situationer och platser i främre och bakre regioner. I främre  
regionen sker framträdanden men i bakre förbereder sig man och vilar (Goffman 2014:110). Goffmans 
framträdanden liknar de reflexivt artikulerade identiteter som Shaw skriver om men Goffmans roller 
skiljer sig från identiteter genom att personer inte nödvändigtvis identifierar sig med den, istället liknar  
de karaktärer mer.
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Könsidentitet

Könsidentitet är ett begrepp för att beskriva en persons egen och individuella känsla inom sig av sitt 
kön eller genus, som kanske eller kanske inte motsvarar det kön som den blev tilldelad vid födseln 
eller vid en annan tidpunkt, inklusive sin personliga upplevelse av sin kropp (vilket kan innefatta, om 
fritt valt, förändring av kroppsligt utseende eller funktion med hjälp av medicinska, kirurgiska eller 
andra medel) och andra uttryck för genus, som kan bland annat inkludera val av klädsel, beteende och 
val av hur man vill bli tilltalad, omtalad och bemött (Clucas & Whittle 2017:91). I likhet med Shaws 
definition av identitet så är självdefinition grundläggande och är något som artikuleras eller uttrycks 
men denna definition betonar att könsidentitet är något som kommer inifrån. Jag använder trans för att  
beskriva de personer vars könsidentitet inte motsvarar det kön som de blev tilldelade och cis för de 
vars  könsidentitet  motsvarar  det  de  har  blivit  tilldelat.  Vissa  transpersoner  kan  uppleva  dysfori.  
Kroppslig dysfori kan beskrivas som skavet mellan en persons uppfattning av sin egen kropp och  
känslan av en passande kropp utifrån könsidentitet. En kropp kan således kännas för feminin eller  
maskulin och vålla ett psykiskt obehag. Social dysfori kan istället beskrivas som skavet mellan en 
persons könsidentitet och samhällets förväntningar på deras könsidentitet. Eufori kan istället beskrivas 
som tillfredställelsen med deras kropp eller en social bekräftelse på deras könsidentitet. 

Icke-binär

Icke-binär är en könsidentitet som inte passar in en uppdelning av könsidentiteter i två separata och  
särskilda kategorier, kvinnor och män (Richards et al. 2017:5; Simon 2017). Detta kan vara för att man 
tillhör  bägge  kategorierna  eller  ingen  av  dem.  Man  kan  vara  någonstans  emellan  de  binära  
kategorierna eller bortom dem. Man kan kan tillhöra någon av dem men bara delvis, något som även 
kallas demi-kvinna eller man, eller vara utan en könsidentitet,  helt eller delvis, vilket också kallas  
agender. Man kan ha en könsidentitet som är flytande eller starkt föränderlig, vilket också kan kallas 
genderfluid, och man kan också tillhöra flera olika kön. Genderqueer är en könsidentitet som betonar 
brott  mot  normer  och  är  medvetet  svårdefinierad.  Alla  dessa  könsidentiteter  kan  se  sig  som 
transpersoner men en del gör det inte. De kan välja att visa sin könsidentitet men en del gör det inte  
eller bara ibland. Vissa förändrar sin kropp så att den bättre stämmer överens med deras könsidentitet 
men många gör det inte. Jag har valt att kalla alla som identifierar sig med en icke-binär könsidentitet 
som icke-binära eller icke-binära personer.

Några andra begrepp som används av deltagarna och mig för att beskriva queera könsidentiteter men 
som inte nödvändigtvis ska ses som icke-binära är butch, femme och gay. Alla tre har en historia som 
begrepp för att beskriva sexualitet men har också en del som beskriver könsidentitet och könsuttryck. 
Butch och femme har använts för att beskriva homosexuella kvinnor, där butch ses som maskulina 
homosexuella kvinnor och femme som feminina homsexuella kvinnor. Begreppen har dock använts på 
andra sätt. Femme har till exempel använts som ”woman by choice, not by nature” eller mer allmänt  
om en queer feminin person. Butch kan ses som en maskulin femininitet och kan därmed ses som en  
icke-binäritet. Gay används ofta för att beskriva en homosexuell man, men har också använts som ett 
samlingsord för queera personer.

Queer

Begreppet queer använder jag här som ett samlingsord för alla olika identiteter och handlingar som 
bryter mot samhällets rådande normer om kön, genus, sexuellt och romantiskt begär samt relationer 
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(Stewart 2017:62). Jag har valt att använda queer som samlingsord istället för HBTQIA+ för att vara 
mer inkluderande eftersom HBTQIA+ ofta gör att personer ”faller mellan bokstäverna”. Ordningen på  
bokstäverna i förkortningen upprätthåller också en hierarki inom queerkulturen. Användandet av gay 
som samlingsord väljer jag också bort för att inte osynliggöra alla som inte är homosexuella män eller 
vara onödvändigt förvirrande. 

Queer har även använts i svenskan som en översättning för ordet genderqueer vilket inte är lika vanligt 
men något som jag har gjort när jag har pratat om min könsidentitet, speciellt innan begreppet icke-
binär blev mer vanligt förekommande. Queer har även givit  namn till  queerteori som bland annat  
studerar alla ovan nämnda brott och avvikande mot normer både av de med en queer identitet och 
utan. Etnologen Signe Bremers Kroppslinjer (2011) är ett exempel på ett användande av queerteori för 
att  studera  personer  med  en  queer  identitet  medan  etnologen  Erika  Lundells  avhandling 
Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar (2014) är ett exempel på ett användande för att 
studera icke-queera personer. 

Rollspel

Jag har valt att benämna alla som sysslar med rollspel som rollspelare, oavsett om de brukar vara  
spelare  eller  spelledare  när  de  rollspelar.  Rollspel  går  vanligtvis  till  genom en grupp gemensamt 
försöker skapa en improviserad berättelse (Schück 2018; Widing 2008:8; jämför Pohjola 2004:89). Till  
sin hjälp har gruppen olika karaktärer och överenskommen spelvärld som berättelsen utspelar sig i.  
Oftast har spelare en egen karaktär som de själva har skapat och styr under rollspelet. Dessa brukar 
vara  huvudpersonerna  i  berättelsen  och  kallas  spelarkaraktärer. När  man styr  karaktärerna  så  kan 
rollspelarna  antingen  prata  och  gestikulera  som  om  de  vore  karaktärerna  eller  beskriva  vad 
karaktärerna gör och på så sätt interagera med de andra karaktärerna och spelvärlden. Vanligtvis utser  
man också en spelledare som inte har en specifik karaktär utan istället ansvarar för alla bifigurer, som  
ofta  kallas  NPC:er  (non-player  characters)  samt den omgivande spelvärlden.  Spelledaren är  oftast  
ytterst ansvarig för berättelsen och att föra spelet framåt. För att kunna spela karaktärerna och skapa en  
berättelse  har  spelarna och spelledaren de olika karaktärerna nedskrivna på papper, därav namnet  
penna-och-pappersrollspel,  med  vad  som  har  hänt  dem  tidigare  och  deras  olika  egenskaper  och 
kunskaper  kvantifierade.  Med  hjälp  av  dessa  kan  man  med  olika  regler,  tärningar  och 
sannolikhetstabeller få en spänning och osäkerhet i spelet och därmed driva berättelsen framåt. Oftast  
har spelledaren rollen som en domare om vilka regler som är tillämpbara i en given situation. Det 
varierar  mellan  olika  grupper  och  rollspelare  huruvida  man  prioriterar  karaktärsinteraktioner, 
berättandet  eller  regler  i  sitt  spelande  (Jämför  Pohjola  2004:83).  Till  skillnad från  lajv  så  brukar  
rollspel ske sittandes runt ett bord. Det händer att rollspelare klär ut sig till sina karaktärer men sällan 
till den grad som är vanligt inom lajv. 

Spelvärld och karaktär

Rollspel  innehåller  precis  som  lajv  fyra  olika  delar:  spelvärlden,  karaktärerna,  händelserna  och 
spelmekaniken (Pohjola 2004:83). I den här uppsatsen fokuserar jag på spelvärlden och karaktärerna.  
Spelvärlden kallas ibland även diegesis (Widing 2008:9). Den kan skapas av spelledaren som kan 
skapa en spelvärld med helt nya normer, regler och förutsättningar (Pohjola 2004:92). Spelledaren kan 
ersätta icke-spelvärldens godtyckliga regler med nya (Pohjola 2004:92). Pohjola (2004:92) skriver att  
på det sättet liknar spelvärlden begreppet Temporär Autonom Zon, TAZ. Spelvärlden en tillfällig och 
självständig  verklighet  dit  man  kan  fly  eller  kommentera  verkligheten  utanför  spelet  (Pohjola 
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2004:90).  För  att  kunna  ta  del  av  spelvärlden  måste  man  anta  en  karaktär  (Pohjola  2004:90). 
Karaktärer  kan  beskrivas  som  temporära  identiteter  som  rollspelarna  antar  under  rollspelandet  
(Pohjola 2004:90). Genom detta rolltagande går de ur sin vardagsidentitet och är någon annan med ett  
annat  namn,  egenskaper,  mål,  erfarenheter,  minnen,  känslor  och  relationer  (Widing  2008:26). 
Rollspelarna har dock kvar sin egen kropp samtidigt som de låtsas ha en annan. Med kroppen har de  
även sina egna minnen, erfarenheter, känslor och begär och har därmed tillgång till både dem och 
karaktärens när de spelar (Widing 2008:51). När man sedan slutar spela har man sedan kvar bägges 
erfarenheter, upplevelser, minnen och känslor (Pohjola 2004:88). Om vi jämför med Shaws (2011:30) 
definition av identitet så delar nu karaktären och rollspelaren erfarenheter. På så sätt bildas en länk 
mellan karaktären och rollspelaren (Widing 2008:51). Denna länk gör att den temporära identiteten 
som karaktären  är  både  är  autonom eftersom den  tillhör  spelvärlden  men  ändå  inte.  Det  gör  att  
rollspelaren  kan  föreställa  sig  en  annan  verklighet  och  identitet  men  samtidigt  påverka  sin  egen 
identitet och vår verklighet (Pohjola 2004:94). Rollspelarna kan också vända på det och rollspela i vår 
verklighet (Pohjola 2004:94). Huruvida graden av inlevelse skiljer sig mellan lajv och rollspel är något  
som mig veterligen inte studerats och som tyvärr inte kan utforskas i denna studie. Det är dock så att  
rollspelare inte investerar sin kropp i spelandet i lika hög grad som lajvare men det kan enligt min 
erfarenhet vara lika mycket känslor inblandade. Jag hoppas dock kunna ge en ökad kunskap om hur  
rollspelarna ser  på relationen mellan sig själva och karaktärerna samt mellan spelvärlden och vår 
verklighet.

Metod

Intervju

Mina intervjuer har likhet med de som Bremer (2011:51) gjorde varit semistrukturerade. Jag har innan 
intervjuerna gjort en lista med punkter som jag skulle vilja prata om men försöker under intervjun låta  
deltagaren vara med och påverka vilken riktning intervjun tar. I början har min roll varit att ställa  
frågor och lyssna för att få igång intervjun men mot slutet närmade sig vissa av intervjuerna samtal där 
jag  var  en  aktiv  deltagande  part  och  även  mina  upplevelser  diskuterades.  Detta  gällde  främst  
intervjuerna med A och Kat. På så sätt användes mitt  innanförskap för att lyfta intervjun (Lundell  
2014:47). Intervjuerna har spelats in och relevanta delar har transkriberas. Intervjuerna ger en inblick 
hur deltagarna reflexivt förhåller sig till sina identiteter och hur de reflexivt artikulerar och uttrycker  
dem. Intervjuer kan också ge en inblick i deras erfarenheter, minnen och känslor. Intervjuer bör dock 
ses som framträdanden där deltagarna avsiktligt eller omedvetet skapar en bild av sina identiteter.

Autoetnografi

Autoetnografi  som har  länge  varit  en  vanlig  del  av  queera  transgenderstudier  (Clucas  & Whittle 
2017:76). Ett exempel på det är Cromwells text Queering the Binaries (2006), som först publicerades 
1999, där han jämför citat av sig själv där han resonerar om sin kropp och könsidentitet med citat av 
sina deltagare. Med hjälp av sina egna erfarenheter kan han därmed förstärka, kontrastera och utveckla 
deltagarnas  egna  resonemang.  Mitt  mål  har  varit  att  hitta  en  balans  mellan  mig  själv  och  mina  
deltagare för att kunna uppnå synergieffekter. För att skapa detta autoetnografisk material har jag fört  
en utförlig fältdagbok där jag inte bara skrivit om mina ideer, deltagare och arbetet med studien utan 
också observerat och intervjuat mig själv. Alla mina tankar, upplevelser, minnen och känslor som kan  
vara  relevanta  har  jag  skrivit  ner  och  reflekterat  över. Genom att  noga  skriva  ner  allt  tydliggörs 
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mönster och minnen kommer fram. Dessa har hjälpt mig sedan att göra bättre intervjuer och fått på så 
sätt synergieffekter redan i materialinsamlandet. Genom att jag observerat mig själv kan man se det 
som att  jag haft två roller, mig själv som deltagare och jag som forskare (Muncey 2010:11). Som  
metod erkänner autoetnografin forskarens subjektivitet men försöker göra den explicit och använda 
den som en fördel.

Material och urval
Mitt material har varit intervjuer med tre olika personer som ser sig som icke-binära och autoetnografi. 
Jag har försökt få de olika källorna att komplettera varandra, både mellan de olika intervjuade och  
mellan materialkategorierna. Intervjuerna har gjorts med tre olika personer, där en har intervjuats två  
gånger. Vardera intervju har varit mellan en och halv timme till två timmar. Intervjun med A var den 
första som gjordes och skedde hemma hos A. Intervjun med Kat skedde på ett bibliotek och de två  
intervjuerna med B, som gjordes sist, skedde på ett annat bibliotek.

Jag har även fört en fältdagbok med anteckningar och tankar över observationen av mig själv. Jag har 
observerat och skrivit ner mina beetenden, interaktioner, tankar, känslor och minnen. Jag har tecknat 
ner det som rör mina identiteter, speciellt om könsidentitet, queer och rollspel. Jag har även försökt  
fånga de reflexiva framträdanden som jag själv gör. Jag har även försökt svara på samma frågor som 
jag ställt till  de andra deltagarna. Jag har även tecknat ner delar av olika viktiga diskussioner och 
rollspel jag har deltagit i samt mina reflektioner över dem. Jag har även tecknat ner mina kontakter  
med transvården. Fokus har varit på vad jag har sagt, gjort, tänkt och känt vid de tillfällena och inte de  
andra som deltagit men jag har talat om för dem att jag skrivit denna uppsats. En viktig person har  
varit C som har fungerat som bollplank för att kunna förstå mig själv. Eftersom C också tillhör fältet  
och har flera likheter med mig har hen varit en viktig diskussionspart och eftersom jag har kunnat 
prata om mig själv en viktig del av hur jag gjort min autoetnografi.

Annat material har varit en tidigare fältdagbok där jag tecknade ner mina upplevelser och tankar i  
början av min kontakt med transvården och bakgrundsberättelsen till min karaktär Isoke. Isoke har 
varit en karaktär som jag spelat i en rollspelskampanj som pågått under tiden av min studie. Eftersom  
jag därmed har spelat flera gånger med den karaktären samtidigt som jag har skrivit uppsatsen och har  
haft den i mina tankar har den fått vara ett exempel på mina rollspelskaraktärer.

Urval

Mitt urval har varit personer som ser som icke-binära och rollspelar och/eller ser sig som rollspelare. 
Eftersom jag själv är en icke-binär rollspelare så känner jag flera andra och har redan byggt upp ett  
kontaktnät som jag har kunnat använda. Jag har försökt använda snöbollsmetoden men den har bara  
pekat på personer jag redan tänkt intervjua. Bägge två metoderna har en risk att skapa ett homogent  
urval och bara få med personer ur en särskild grupp. För att motverka detta har jag försökt att få en  
spridning och utnyttja  skilda delar  av mitt  kontaktnät  men fältet  är  inte  så  stort  så  det  har  ändå 
resulterat jag känner alla deltagare sedan innan. På grund av mitt  deltagande i  Queernördarna,  en  
spelförening för queera personer som flera av deltagarna också är engagerade i så har jag lärt känna 
dem och de varandra. En av deltagarna är dock inte engagerad där. Jag har känt alla tre deltagare sedan 
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innan och jag har rollspelat med alla tre. Kat har jag spelat ganska lite med men både A och B har jag  
spelat flera gånger med. 

Etik
Vetenskapsrådet (2002) säger att när man ägnar sig åt humanistisk forskning om människor ska man 
följa fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De 
säger  att  deltagarna  måste  informeras  om  sina  rättigheter  och  riskerna  med  deltagande  (Bremer 
2011:52). Deltagarna måste också ge sitt  explicita och specifika samtycke (Lundell 2014:37). Den 
information som samlas in får också bara används för forskning. 

Eftersom jag sedan tidigare haft men även under och förhoppningsvis efter studien har relationer av 
olika slag till mina deltagare har jag behövt förhålla mig till Planned Parenthoods fem punkter om 
samtycke.  De  är  att  det  ska  det  vara  pågående,  fritt  givet,  specifikt,  informerat  och  entusiastiskt 
(Planned Parenthood 2018).

Konfidentialitetskravet säger att forskaren har en tystnadsplikt och en plikt att skydda personuppgifter.  
Ofta brukar forskaren anonymisera alla  deltagare men det  finns ibland skäl  att  frångå från denna 
princip  (Bremer  2011:48).  I  den  här  studien  måste  gruppens  utsatthet  vägas  mot  att  den  ofta  är 
osynliggjord. Eftersom jag är själv deltagare och har skrivit om mig själv icke-anonymt har jag velat  
kunna  ge  de  andra  deltagarna  en  likvärdig  möjlighet  att  berätta  sin  historia.  De  kan  ses  som 
medskapare  till  studien  och  därför  har  jag  gett  dem  möjligheten  att  själva  välja  om  de  vill  bli  
anonymiserade. Eftersom en av deltagarna inte är helt  öppen som icke-binär har det viktigt att  ge 
möjligheten att vara anonym och om de vill det skydda dem under och efter studien.

Eftersom vissa av mina deltagare skulle kunna ha haft kontakt med transvården och ha gjort en så 
kallad könsutredning behövde jag förhålla mig till det. Denna utredning kan vara traumatisk och de 
som genomgår  den  kan känna sig väldigt  ifrågasatta  och  utsatta  (Bremer  2011;  Cromwell  2006). 
Under utredningen görs flera intervjuer av olika läkare och psykologer. Vid dessa intervjuer antecknas 
och  bedöms allt  vad  man säger  samt  även ens  beteende,  kläder  och  utseende.  Ofta  ställs  väldigt 
ifrågasättande och närgångna frågor. Allt detta ligger sedan till grund till en bedömning man passar in  
tillräckligt väl i  diagnoskriterierna och får rätt  till  den vård som för många trans- och icke-binära 
personer  är  livsnödvändig.  Denna  utredningssituation  upplevs  ofta  som  väldigt  stressade  och 
integritetskränkande. Eftersom många icke-binära har problem med sin psykiska hälsa kan de även 
upplevt liknande situationer inom psykvården (Murjan & Bouman 2017:133). 

Bremer  (2011:52)  skriver  att  forskaren  har  ett  ansvar  för  de  personer  som  de  forskar  om  och 
deltagarnas  välbefinnande.  Eftersom jag  till  viss  del  tog  upp  liknande  ämnen  i  intervjuerna  med 
deltagarna  har  jag  en  forskningsetisk  plikt  att  undvika  att  intervjusituationen  liknar  de  i 
könsutredningar. Som sätt att uppnå detta så har jag betonat för mina deltagare att de inte kommer bli  
bedömda och att de kan välja att inte svara eller dra sig ur när de vill utan konsekvenser. Jag har även  
försökt hålla intervjuerna där de känner sig trygga och ställa de frågor jag tror kommer vara känsliga 
försiktigt. Jag har också använt min egen erfarenhet av trans- och psykvården för att försöka göra  
annorlunda. Det visade sig att ingen av deltagarna hade gjort en könsutredning men av en dem stod i 
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kö.  Två  av  dem  hade  däremot  erfarenhet  av  psykiatrin  och  utredningar  där.  Min  erfarenhet  av  
psykvården säger att man kan känna sig minst lika utsatt och ifrågasatt där som i transvården. 

Jag har försökt använda deltagarnas egna beteckningar på sig själva. Shaw (2011:30) skriver att för att  
kunna synliggöra personer måste man förstå och använda de beteckningar som de själva använder sig 
av för att  förstå sig själva. Bremer (2011:19) misslyckas till  en viss del  med det och det  tror  jag 
grundar sig i viljan att använda en beteckning för alla deltagare som en läsare ska kunna sedan innan.  
Vissa av Bremers (2011:18f) deltagare verkar inte velat använda transsexuella eller transperson om sig 
men Bremer använder ändå transsexuell om dem. Bremer säger sig skilja mellan transsexualism och 
transpersoner  men  använder  sedan  av  beteckningen  transsexuella  personer  utan  förklara  hur  den 
förhåller sig till de tidigare kategorierna. Jag har därför utgått från mina deltagares egna benämningar 
och  sedan  försökt  hitta  någon  gemensam  benämning.  Jag  har  också  försökt  att  förklara  dessa  
benämningar med hjälp av mina deltagare.

And, as ever, when our theories, training, and culture fail; we might raise our gaze a little and look 
to respect and kindness to guide us as they seldom lead us wrong. (Richards et al. 2017:6) 

Richards et al. skriver att när man som forskare inte kan luta sig mot teorier, träning eller kultur bör  
man som forskare lyfta blicken och förlita sig på respekt och vänlighet. Detta är ledord som jag försökt 
följa i den här studien och möta mina deltagare med respekt. Jag har försökt lyssna på vad de har att  
säga och förmedla det så gott jag kan.

Pronomen

Jag har försökt att använda de pronomen som min deltagare vill att jag ska använda om dem i den här 
uppsatsen. A och B har valt ’hen’ och Kat har valt ’de’. Jag har även försökt att ta reda på vad de olika  
personerna jag refererar till har för pronomen och använda det. I de fall jag inte vet vad någon person  
föredrar  för  pronomen  använder  jag  hen  eftersom  pronomenet  hen  kan  även  användas  så  enligt 
Språkrådet (2013).

Ett situerat kunskapande
Att jag själv är icke-binär eller genderqueer och rollspelare är väldigt viktigt i den här studien. Man 
skulle kunna säga att jag inte har gått 'native' utan är 'native'. Jag har ett inifrånperspektiv som färgat 
studien. De deltagare som finns i studien är alla personer jag redan hade en relation till innan. De  
relationerna sträcker sig från att vara bekanta till att vara nära. Att inte välja personer jag redan kände 
vore väldigt svårt eftersom fältet är så pass litet och det skulle inte heller vara önskvärt eftersom då  
förlorar jag fördelarna av att vara en del av fältet och den tillit jag byggt upp. 

Metodologen Tessa Muncey skriver i sitt verk Creating Autoethographies: 

We are observers and participants of our own experiences: you cannot separate who you are from 
what you do. […] Subjectivity doesn't infect your work, it enhances it. Making links between your 
own experience and your work is healthy. (Muncey 2010:8)

Målet är att använda mig av min subjektivitet, erfarenheter och tidigare kontakter för att kunna bedriva 
en bättre vetenskap. Det viktiga är en genomgående reflexivitet, öppenhet och tydlighet. Den kommer  
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också tjäna som en etisk kompass, där jag inte gör något mot de andra deltagarna som jag inte skulle  
göra mot mig själv som deltagare.

Min egna identiteter och identitetshistoria

Jag insåg att jag var queer och började komma ut i mina sena tonår, för ca 12-14 år sedan. Även om 
jag har varierat mellan mer feminina och mer maskulina framträdanden har min identiet varit konstant  
även om jag har benämnt den annorlunda. När jag insåg och kom ut kände jag inte till begreppet icke-
binär. Det har populariserats senare och skulle jag insett min könsidentitet nu är det troligt att jag 
skulle använda icke-binär istället för queer eller genderqueer. Att skriva denna uppsats har även gjort  
att  jag har börjat använda icke-binär om mig för att kunna använda samma terminologi som mina 
deltagare och kunna vara mer tydlig om min könsidentitet och plats i fältet.

Även om det har varierat hur och i vilken grad jag uttrycker min könsidentitet så har jag 
mått bäst när jag har känt mig trygg att göra som jag vill. Ofta är det mer icke-binärt, 
antingen genom att uttrycka mig neutralt och könlöst eller genom att uttrycka mig mer 
genderfuckigt och blanda olika könade uttryck. Ibland är det däremot mer feminint eller 
maskulint kodade uttryck. Men jag har fortfarande velat bli sedd som queer.
Jag har i perioder sett mig som och velat bli sedd som cisman eller binär transkvinna för att det 
känts lättare men jag har inte känt mig bekväm eller lycklig då. Som talesättet går ’varför ska man 
vara lycklig när man kan vara normal’. Det är då jag har haft min svåraste dysfori, både social och 
kroppslig, för jag har inte kunnat värja mig från samhällets normer och förväntningar på min kropp 
och agerande. Då har jag känt en ständig press på att passera, dölja, jämföra och anpassa mig för 
att göra framträdanden som man respektive kvinna. Men jag har varken kroppen eller beteendet för 
att ständigt kunna göra de övertygande framträdanden som krävs. Det är när framträdandena har 
fallerat eller när jag har känt att de fallerar som min grövsta dysfori har triggats. (Fältdagbok)

Mina framträdanden har varierat med hur trygg jag är och hur väl jag mår. Om jag har varit otrygg 
eller inte mått bra har mina framträdanden oftast varit binära men om jag varit trygg och mått bra har  
jag gjort mer icke-binära framträdanden. Jag har under studiens gång genomgått en könsbekräftande 
hormonbehandling. Detta är något som har påverkat framför allt i observationen av mig själv men 
också intervjuerna. När jag intervjuade A kom jag direkt från min läkare. Det är även sådant som  
kommit  upp  under  intervjuerna.  Jag  är  också  relationsanarkist  men  har  nu  även  blivit  allt  mer  
inspirerad av B:s tankar om relationer. Även där har jag mått bättre när jag praktiserat relationsanarki  
mot när jag inte gjort det.

Jag har själv spelat rollspel till och från i nästan 17 år. Jag har spelat en mängd olika system i olika  
settings,  såväl  fantasy och science fiction som skräck,  vardagsrealism och annat.  En del  har  haft 
mycket regler och andra inga. Vissa har liknat lajv och andra legat närmare kort- och brädspel. Jag har  
främst spelat men har ibland även spellett, då främst Shadowrun-kampanjer men också friform, det vill 
säga helt improviserat med väldigt lite regler. En kampanj är ett längre rollspelsäventyr där man träffas 
flera  gånger,  ofta  med  en  övergripande  berättelse.  Även  denna  erfarenhet  och  innanförskap  är  
väsentlig för denna uppsats. Den har gjort att jag redan innan studien började hade jag rollspelat med 
alla tre deltagare, dock var för sig, och byggt upp ett kontaktnät. Den har möjliggjort att jag kunnat  
förstå  deltagarna  bättre  och  kunnat  ställa  bättre  frågor.  Jag  har  även  kunnat  observera  mitt  eget 
karaktärsskapande och rollspelande. Jag har även lajvat, främst olika scenarion och smålajv men också  
några storlajv. Detta har varit viktigt eftersom det var så jag kom i kontakt med både lajvforskningen 
och relationsanarki.
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Komplexa identiteter

I det här kapitlet beskriver och analyserar jag först deltagarnas och mina könsidentiteter, sedan deras 
andra queera identiteter och sist deras spelidentiteter. 

Könsidentiteter

Icke-binär, agender, en bunch of question marks. (A)

Enligt B är könsidentitet som något man inte kan beskriva direkt utan för att för att prata om den måste  
man filtrera könsidentiteten genom de ord och begrepp som man har tillgång till. B anser också att  
dessa begrepp är socialt  och kulturellt  skapade och inget man bör låsas sig vid. B säger att  dessa 
begrepp är kommunikationsredskap och är inte till någon nytta om de inte förstås av den andra parten i 
kommunikationen.  Dessa  tankar  präglar  B:s  svar  under  intervjuerna  och  är  också  queerteoretiskt  
synsätt som jag själv delar. Alla de olika svar som deltagarna ger och de begrepp de använder bör ses 
som ett sätt att förklara något som det inte finns tillräckligt med ord för. Bristen på ord för att förklara  
är något som även A och Kat klagar över. 

Alla tre deltagare, och även jag, ser sig som att ha en icke-binär könsidentitet.

Ofta så brukar jag känna ett behov att förtydliga att jag kanske inte ska tolkas som en man. Då 
tycker jag ofta att det räcker med termen icke-binär för att förtydliga det. (B)

För B använder hen icke-binär om sig själv för att tala om att hen inte följer samhällets norm om 
binära kön och då främst för att tala om att hen inte vill bli sedd som en man för att hen blir ofta  
felkönad så. B säger också att hen använder termen för att den är vag och säger mer om vad den inte 
är. Även A ser sig som att inte passa in i den normen och beskriver icke-binär som:

[Att] inte falla strikt under man och kvinna utan det är någon som existerar utanför, bortanför, 
mellan, oklart, på ett helt annat plan, än de traditionella könen. (A)

Kat beskriver att de blev tilldelade tjej vid födseln men de känner sig inte så feminin som de förväntas 
vara och Kat tror att om de hade blivit tilldelade kille hade de nog känt sig likadant fast tvärtom så de  
känner sig nog mellan, eller bortom, kvinna och man. Deltagarna beskriver sig främst som bortom de  
traditionella könen istället för mellan eller bägge men med influenser från det som brukar ses som 
feminint och maskulint. 

Kat ser sig också som agender, något som de upplever hänger ihop med att de även är asexuella och 
aromantiska. A ser sig också som agender och beskriver det som: 
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A: Avsaknad av den saken som folk ser som kön. Möjligtvis avsaknad av förståelse för det. Inte 
nödvändigtvis avsaknad av vad det är men att inte kunna greppa konceptet. ’Är det här en sak som 
folk upplever?’
Rönn: För du upplever den inte, eller?
A: För det mesta inte. Ibland så känner jag ’Ja, men jag känner mig väldigt starkt kopplad till den 
här saken som traditionellt ses som maskulin eller traditionellt ses som feminin’ men inte till hela 
konceptet. (A)

Detta sätt att inte uppleva eller förstå konceptet kön liknar hur Kat resonerar om kön och begär. För B 
verkar det vara lite annorlunda. Där är istället avsaknad av kön en av sakerna som B fluktuerar mellan. 
B säger att vissa dagar så upplever hen att hen inte har något kön och vill inte befatta sig med det. B 
säger skämtsamt att ”your kink is not my kink” för att säga att då vill hen inte bli könad. 

Upplevelsen att inte känna ett kön har för mig hittills inte varit lika tydlig. Jag har blivit bättre på att  
känna efter och sätta ord på hur jag känner under tiden jag har gjort denna studie så det är möjligt att  
jag kommer kunna identifiera vissa känslor och beteende jag redan har som agender eller könlösa. Jag  
skulle nog säga att för mig så har nog mina friluftskläder och en vilja att bära dem kunnat vara ett  
uttryck för att vara mer butch men det har nog också kunnat vara ett uttryck för att vara mer agender. 
Det har varit perioder då jag kännt mig extremt bekväm i mina friluftskläder och inte velat ha på mig 
något annat som skulle nu i efterhand kunna ses som en könseufori i att få uttrycka en mer agender  
könsidentitet och kunna få slippa att uttrycka en könsidentitet.

Alla tre deltagare upplever att  deras könsidentitet och/eller könsuttryck varierar, fluktuerar eller är 
fluid men ingen av dem kallar sig genderfluid.

Rönn: Genderfluid, är det något som?/
A: Ja, definitivt. Även om det inte är något som jag känner en jättestark koppling till just det 
eftersom jag flödar väldigt mycket mellan saker som inte är strikt definierade. Men det finns 
definitivt en ebb and flow. Så det är definitivt något som jag känner att det finns. Jag resonerar 
med definitionerna kring det. Det är bara något som inte känns strikt relevant. (A)

A säger hen upplever ett flöde men hen tycker inte det är relevant att kalla sig genderfluid. Det kan  
vara för att det kanske inte känns nödvändigt att säga att flödar mellan icke-binär/agender och icke-
binär/agender. B säger istället hens könsidentitet är kontextberoende och att:

Jag brukar då säga att jag fluktuerar mellan känna mig maskulin och inte känna mig maskulin alls. 
(B)

B säger också att om man ser queer som en egen könsidentitet i likhet med kvinna och man så kan 
tänka den som en tredje pol som B fluktuerar mellan. Kat ser sig som främst agender men säger att  
vissa dagar så klär sig de mer feminint. 

Det kanske är vettigt att säga att jag fluktuerar. Men är det mina uttryck som varierar eller är det 
min könsidentitet som är fluid? Det finns helt klart dagar eller perioder då jag är mer femme och 
andra då jag är mer butch. Det finns nog också dagar då jag är mer agender och vill verkligen inte 
bry mig. Men är det så att min könsidentitet har varierat eller är det så att vilket uttryck jag är 
bekväm i är en reflektion av hur jag mår och en anpassning till situationen? Man skulle kunna säga 
att i min könsidentitet kan uttryckas på alla dessa sätt och därmed är det inte könsidentiteten som 
har förändrats utan bara hur jag uttrycker den. Utåt sett så kan det vara svårt att märka en skillnad 
mellan en fluid könsidentitet och variationer i uttryck. Inåt är nog lite lättare men inte 
nödvändigtvis. Men jag har varit ganska konsekvent med att föredra bli omnämnd med hen och se 
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min könsidentitet som queer/icke-binär. Detta förutom när jag har försökt anpassa mig som binär, 
inte för att det någon gång lyckades något bra. Samtidigt som jag sett mig som queer så har jag 
ändå velat lyfta fram olika delar av min könsidentitet. (Fältdagbok) 

Skillnaden för mig är inte så stor mellan variationer i könsidentitet eller uttryck eftersom jag ändå bara 
rör  mig  inom  det  icke-binära  fältet.  Det  skiljer  sig  egentligen  inte  avsevärt  från  hur  de  andra 
deltagarna  ser  på  sin  könsidentitet  och  hur  fluid  den  är.  B  beskriver  sin  könsidentitet  som 
kontextberoende men att den fluktuerar mellan maskulin, queer och inte alls. A beskriver sig som mer  
agender  men  känner  sig  ibland  vara  starkt  kopplad  till  vissa  saker  som  ses  som  feminina  eller 
maskulina utan för den skulle ses sig som helt feminin eller helt maskulin. A säger flöda mellan saker  
som inte är strikt definierade men att det finns en ebb and flow. Kat ser sig mest som agender och 
beskriver hur de uttrycker sig med sina kläder som en formlös svart blob men säger sig också klä sig 
mer feminint ibland. Ingen av dem identifierar sig dock som genderfluid och det gör inte jag heller.

Så jag skulle nog ändå säga att min könsidentitet är queer och icke-binär men den innehåller olika 
delar som jag flödar mellan utan att strikt definiera dem. Utan låsa fast dem och säga att detta är en 
uttömmande lista skulle jag kunna beskriva några delar av min könsidentitet som: butch, femme, 
genderqueer, agender, dandy, queer, punk grrrl, rebell, demigirl, Too-ticki, Hemulen, och så vidare. 
(Fältdagbok)

Genderqueer har jag använt ibland använt för att benämna min könsidentitet, dock främst på engelska.  
Butch och femme är två olika begrepp som jag har använt för att beskriva mig själv. Då har det främst  
som två olika queera könsidentiteter och/eller uttryck och inte som en sexualitet. Butch har varit ett  
sätt att kunna uttrycka en maskulinitet utan att vara en man och tvärtom med femme. 

Alla tre deltagare svarade ja på frågan om de såg sig som trans men ingen av dem tog själv upp trans  
när de beskrev sin könsidentitet. B säger att trans egentligen inte beskriver hen könsidentitet utan mer 
hur samhället uppfattar den och A säger sig inte vara transsexuell. En förklaring till att de inte verkar  
tycka att de är trans är viktigt kan vara att de inte känner sig så lika med binära transpersoner. Det kan 
vara så att de tycker att det viktiga är att de inte är binära istället för att de inte är cis.

Andra queera identiteter

Jag känner ingen sexuell attraktion till någon, har aldrig gjort det, har aldrig varit intresserad av att 
ha sex. (Kat)

Såväl A som Kat och B ser sig som ace eller asexuella. Att de är är asexuella betyder dock inte att de  
inte har ett sensuellt begär och praktik med sådant som kramar och kyssar. Jag väntade mig inte att  
mitt urval skulle resultera i att alla deltagare var asexuella. Jag känner andra icke-binära som inte är 
asexuella  så  det  är  inte  självklart  att  det  skulle  vara  så.  Genderqueer  and  Non-Binary  Genders  
(Richards et al. 2017) skriver ingenting om någon koppling eller överrepresentation mellan icke-binära  
och asexuella. B tar dock upp att det finns ”en stereotyp om Agender Asexual Autistic. Dom tre, the  
triple A.” som B säger sig ligga nära. B nämner också att det finns en signifikant överlapp mellan 
autism och transpersoner något som även Murjan & Bouman (2017:133) skriver. De skriver också att 
det är även något som gäller för icke-binära. Eftersom alla de tre deltagarna, A, Kat och B, ser sig som 
mer eller mindre agender och både A och B har eller tror sig ha någon form av autism så styrker det en 
koppling mellan de tre A:na, Agender, Asexuell och Autism. Även om jag har autism så upplever jag 
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varken mig lika agender eller asexuell som deltagarna även om jag upplever bägge till viss del. För 
mig är det också tydligt med ett sensuellt begär.

Kat är förutom asexuell aromantisk. De säger att det tog lång tid att förstå det eftersom det är svårt att  
veta hur det ska kännas när man aldrig har känt en romantisk känsla och att det är svårt att inse att man 
inte blir kär i någon. A säger att hen är panromantisk, som kan förklaras som att ens romantiska begär  
inte påverkas av den andra personens kön utan av deras personlighet. I praktiken är jag panromantisk  
men det har för mig varit en så självklar del av att vara relationsanarkist att jag aldrig tänkt mig så.  
Andra skulle dock nog säga att det inte är en självklar och nödvändig del.

B kallar sig själv för gay, dock i kombinationen ”queer gay ace”. B säger att genom att använda gay så  
förstår  folk  att  hen  attraheras  av  maskulinitet  och  genom  att  använda  queer  så  försöker  hen 
kommunicera att hen inte är en man bara för hen kallar sig gay.

[D]et går ju att tolka gay i ett historiskt koncept med människor som ser ut som mig, som tycker 
om människor som ser ut som de människor jag tycker om, har kallats den här termen och har 
utsätts för förtryck för den termen och sedan reclaimat den. Alla de aspekterna stämmer ju 
fortfarande in på mig även om jag inte är en snubbe. (B)

Ace är med för att kommunicera att B har ett annorlunda sätt att uppleva sexualitet och praktisera sex. 
Dessa tre termer är medvetet valda för att både tala om för andra att deras modeller inte stämmer men 
samtidigt ge ledtrådar om hur det faktiskt är. B säger att de är gay och ace ”på alla plan samtidigt” och  
att ”Just because I fall in love with men, it doesn’t mean I’m gonna fuck them”. B säger om hen gör  
personer  förvirrade  så  lyssnar  de  på  den  längre  förklaringen.  Detta  resonemang  kan ses  som ett 
exempel  på  vad  B  menar  begrepp  som  kommunikationsredskap  för  att  beskriva  något  bortom 
begreppen. 

Just nu känns det som jag har en sexualitet som är viktad främst mot femininitet och icke-
binaritet/androgynitet men utesluter inte maskulinitet. Den har nog också inslag av pansexualitet 
och asexualitet. Inspirerad av B:s ”Queer gay ace” skulle jag kunna beskriva mig som Queer/non-
binary butch pan ace. (Fältdagbok)

Jag  upplever  att  min  sexualitet  fluktuerar  mellan  något  som  skulle  kunna  kallas  bisexualitet, 
pansexualitet och asexualitet. Jag har också märkt samhällets förväntningar på vilken sexualitet jag 
skulle ha, först när jag förväntades att vara en cisman och sedan transkvinna.

Jag skulle också kunna beskriva mig som queer eller som queer queer queer queer queer queer 
eftersom jag har en queer könsidentitet, en queer kropp, ett queert könsuttryck eller genus, en 
queer sexualitet, ett queert romantiskt begär och queera relationer. Då specificerar jag inget 
förutom att jag bryter mot samhällets normer och kategorier inom alla dessa områden. Alla dessa 
hänger ihop men inte på det sätt som samhället förväntar.

Inom min familj och bland flera mina andra nära så är Tove Jansson med sina muminfigurer 
viktiga och med dem skulle jag kunna beskriva hur jag är queer med hjälp av Mymlan, Too-ticki 
och Hemulen. Mymlan beskrivs som att hon lätt blir kär och på sätt skulle kunna vara en symbol 
för ett queert romantiskt begär och för queera relationer. Too-ticki är modellerad efter Tove 
Janssons partner, Tuulikki Pietilä, och har ett uttryck som oftast kodas som maskulint men beskrivs 
med pronomenet hon. Too-ticki kan därmed ses som en symbol för en person som är kvinna eller 
icke-binär vars presentation drar åt maskulint håll samt har ett sexuellt och/eller romantiskt begär 
för femininitet och/eller kvinnor. I ett queert kollektiv där jag känner flera som bor i så finns det en 
katt som kallas Too-ticki och de har flera muminmuggar med Too-ticki. Hemulen omnämns med 
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han men har en klänning. Hemulen kan därmed tolkas som en symbol för en transperson med ett 
feminint uttryck. Hemulen och Too-ticki kan därför ses som två olika sätt att ha ett queert eller 
icke-binärt uttryck eller identitet. Sammantaget kan alltså Mymlan, Too-ticki och Hemulen ses 
som olika aspekter man kan vara queer på som har likheter med hur jag själv ser mig. (Fältdagbok)

I det här fallet kan man se karaktärerna som alternativa kommunikationsredskap för att beskriva mina 
queera identiteter. Too-ticki fungerar lika bra för att  beskriva min könsidentitet som icke-binär för  
könsidentiteten ligger inte i orden.

Det går att tolka autism som något i sig på ett sätt kan vara queert, lite beroende av vad du menar 
med queer. Vilket är en sådan sak som folk brukar se till att den aldrig någonsin blir definierad, 
mig själv inkluderad. (B)

Såväl A och B som jag har eller tror sig borde ha en diagnos inom autismspektrat.  Autism är en 
neuropsykiatrisk eller  neurokognitiv funktion som skiljer  sig från det  som anses typiskt.  Den kan 
innefatta  skilnader  i  sätt  att  tänka,  känna,  lära  sig  och  kommunicera  jämfört  med  neurotypiska  
personer. Neurotypiska personer är de vars neurokognitiva funktion faller inom det vad som brukar  
anses  som normalt  (Simon 2017).  Autism är  ingen identitet  för  oss  utan snarare  en del  av våran 
personlighet och sätt att tänka och fungera. Det är dock en aspekt av oss som kan ses som queer om 
man  fokuserar  på  det  avvikande  med  queer.  Dessutom  är  det  något  som  flätas  samman  med 
deltagarnas  och  mina  queera  identiteter.  Min  erfarenhet  är  att  personer  med  autism  är 
överrepresenterade  bland  nördar  och  rollspelare.  I  kombination  med  att  personer  med  autism  är 
överrepresenterade bland icke-binära så är det troligt att detsamma gäller för kombinationen vilket 
denna studie styrker. Forskningsläget om queer och autism är dock väldigt tunt och även den läkare 
som  höll  i  min  könsutredning  undrade  om  jag  hade  någon  förklaring  på  överrepresentationen. 
Asexualitet kanske kan förklaras delvis med att vissa personer med autism kan ha en sinneskänslighet 
som skiljer sig från neurotypiska personer. Jag har dock inte tillräckligt med material för att styrka 
detta och skulle troligtvis ändå bara kunna ge en delvis förklaring.

Min erfarenhet är att personer med autism brukar hantera normer på två olika sätt. Man kan antingen  
följa  dem slaviskt  som om de vore  skrivna i  sten som ett  sätt  att  minska sin osäkerhet  i  sociala 
situationer. Det andra sättet är att tycka att normerna är dumma och försöka att strunta i dem. Detta  
kan bero på att man inte har internaliserat normerna lika mycket som neurotypiska personer har och en  
tanke att om man ändå kommer bryta mot normerna på hur en hjärna fungerar kan man lika gärna 
bryta mot alla normer man vill. Även här har jag för lite material för att styrka detta. Det är dock så att  
såväl jag som som A och B verkar främst reagera på det senare sättet. Det sätt som både A och B 
skapar nya normer om relationer med fokus på tydlig kommunikation kan dock ses som ett sätt minska 
sin osäkerhet i sociala situationer genom att skapa nya normer man anser är bättre.

Relationsanarkism och amatonormativitetskritisk icke-hierarkisk 
polyamori (romanskritisk poly)

B praktiserar vad hen kallar amatonormativitetskritisk icke-hierarkisk polyamori men hen kallar den 
även romanskritisk eller queerteoretisk poly. B förklarar amatonormativitetskritik som som kritik mot  
iden  att  man  behöver  någon  eller  några  andra  för  att  bli  ”hel”.  Detta  är  en  ide  som är  ganska 
genomgående i samhällets normer om kärlek eller romans. Icke-hierarkisk förklarar hen som kritik 
mot ideen att  vissa relationer är viktigare än andra. Det är inte bara en kritik mot hur monogama 
romantiska parrelationer  lyfts  fram av samhällets  normer  som det  mest  åtråvärda men också mot 
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hierarkierna som skapas när poly praktiseras som att ha en liten grupp, men inte bara ett par, som får 
statusen primära partners i jämförelse med alla andra. Romanskritisk förklarar hen som att kritisera att 
det är bara kärleksrelationer som räknas samt normerna för kärlek. Det queerteoretiska kommer in som 
maktkritik och en förståelse av kategorier och normer som kulturell och socialt skapade. Slutligen är  
poly för att säga att B inte praktiserar monogama parrelationer.

B har några grundpelare i sin modell över hur relationer bör göras. De är fri association, mutualism 
och samtycke.  Fri  association  beskriver  B  som att  det  inte  får  finnas  något  tvång att  börja  eller  
upprätthålla relationen. Det måste alltid vara fritt att gå in i en relation och att gå ut ur den. Mutualism 
beskriver B som att bägge ska få något positivt ut av relationen och om inte bägge får det bör man 
avsluta den.

När  det  kommer till  samtycke så  refererar  B till  Planned Parenthoods fem punkter  om samtycke 
(Planned  Parenthood 2018).  För  ett  samtycke  ska  vara  riktigt  enligt  dem och  B  så  ska  det  vara 
pågående, fritt givet, specifikt, informerat och entusiastiskt. Samtycket måste alltså kunna avbrytas 
eller  dras  tillbaka  närsomhelst,  inte  vara  tvingat,  gälla  bara  det  man  kommit  överens  om,  med 
kännedom om risker och rättigheter samt bara ges för man faktiskt vill. Dessa punkter kan man med  
fördel jämföra med Vetenskapsrådets punkter om forskning om människor som de sammanfattar som 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I mångt och mycket 
är de väldigt lika, de kräver bägge det ska vara ett fritt givet och informerat samtycke som man får dra 
sig ut ur utan påtryckningar. Nyttjandekravet kan man likställa med kravet att det ska vara specifikt.  
Skillnaderna  blir  alltså  forskaren  har  större  krav  att  skydda  deltagaren  än  som  finns  i  Planned 
Parenthoods punkter. Detta har att göra med att maktrelationen mellan forskare och deltagare är stark 
ojämlik.  I  vetenskapsrelationen  så  finns  däremot  inte  kraven  på  mutualism och  att  det  ska  vara  
entusiastiskt.

B säger  också  att  alla  relationer  blir  ”labelade”,  etiketterade,  på  något  sätt.  Det  queerteoretiska  i 
modellen säger att alla etiketter är socialt och kulturellt konstruerade men att de påverkar relationen. B  
säger att därför måste man medvetet välja hur man vill etikettera relationen och vad man menar med  
det genom en överenskommelse parterna emellan, men att  måste vara medveten om vilket bagage 
etiketten har. Det finns till exempel förväntningar med etiketten ”vän”, både från de olika parterna  
men också från omgivande samhället. Hur man etiketterar en relation kan skilja sig mellan parterna  
och vara olika inom relationen och utåt. B säger dock att det ska finnas ett samtycke om etiketteringen. 

Amatonormativitetskritisk icke-hierarkisk polyamori har enligt B stora likheter med relationsanarki. B 
säger att hen inte riktigt kan säga vad som faktiskt skiljer dem men att man har kommit till en liknande 
punkt från två olika håll. B säger att hen har blivit inspirerad av aromantiska queerkulturen medan  
relationsanarkismen kommer från polykulturen. B säger att de dock är helt kompatibla och att bägge är 
influerade av queerteorin. 

I likhet med mig så A ser sig själv som relationsanarkist och beskriver det som att vara medveten om  
normerna och aktivt bryta mot strukturerna.
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Det är ett synsätt på relationer som att man inte ska falla i de etablerade heteronormativa 
strukturerna som finns. Att man ska aktivt välja ’Okej, nu gillar jag den här personen. Vad vill jag 
få ut av det? Vad är det som vi vill få ut av det här förhållandet?’ Är det, liksom, ’Vi vill ha ett 
starkt romantiskt sak där vi lagar mat tillsammans? Eller vill vi ha någonting där det är mer 
platoniskt? Eller vill man ha vi ses någon gång i veckan och spelar rollspel?’ Och då inte ta för 
givet att bara för man är i ett romantiskt förhållande eller ett vänskapsförhållande att det innebär 
specifika obligations och saker man göra i det förhållandet. Och att bara för att ett förhållande är 
vänskapsförhållande så betyder det inte att det är mindre viktigt än ett romantiskt förhållande. (A)

I likhet med B:s tankar så präglas relationsanarkism enligt A av medvetenhet om att det finns förvänt-
ningar med etiketterna men vill ta bort dem. Den är också icke-hierarkisk eftersom den inte anser att  
romantiska förhållanden är mer värda än vänskapsförhållanden.

Jag vill veta vad som pågår, vilket är varför relationsanarki också är väldigt bra eftersom då sitter 
man ner och har en konversation om vad man vill ha, för att veta var man ligger. […]Jag gillar att 
ha kontroll i saker och det är förmodligen därför jag vill komma överens om vad som gäller. Men 
jag låter förhållandena utvecklas åt det håll som är naturligt men jag gillar att ha koll på vad som 
händer. (A)

A lyfter  fram ”konversationen” eller  ”samtalet”.  Detta  är  ett  samtal  är  väldigt  vanligt  i  relations-
anarkistiska relationer. Det innebär att man sitter ner och pratar igenom vad bägge parterna vill med 
relationen, bägges gränser och önskningar samt bägges känslor. Samtycke och kravlöshet är något som 
är väldigt viktigt både under samtalet och relationen i övrigt. Detta samtal är något även B förordar 
men betonar också att komma överens om en etikett. Andra likheter är icke-exklusivitet, samtycke,  
kravlöshet, icke-hierarkism, mutualism och fri association. Detta några av grundreglerna som finns i 
bägge och som anses gälla alla relationer och vara icke-förhandlingsbara.

Som en del av hur jag har praktiserat relationsanarkism så har jag bland annat en ganska stor mängd  
personer som jag räknar som ”kära vänner”. Detta är en etikett som för mig kan betyda ganska många  
olika saker men de alla på något sätt både inkluderar både vänskap och kärlek. Förhållandet mellan 
och styrkan av dessa känslor varierar mellan variationerna men också över tid. En del av relationerna  
liknar vad andra skulle se som vänskapsförhållanden och andra kärleksförhållanden. Alla relationer 
mer eller mindre asymmetriska, det vill säga att mina känslor inte motsvarar helt den andra personens 
känslor, men vi har ändå skapat en relation som vi bägge är nöjda med. Erkännandet av att känslor är 
asymmetriska är något som finns med i B:s romanskritik. 

Rollspelare och nörd
Alla deltagare och även jag spelade rollspel för första någon gång när vi var tonåringar. De berättar 
dock att det efter ett tag rann ut i sanden och de hittade tillbaka till rollspel först senare. A berättar att  
hen började rollspela igen för knappt två år sedan när de gick med Queernördarna. B började igen när 
hen började studera och är den av deltagarna som har mest erfarenhet av rollspel, dock främst som  
spelledare. Till skillnad från deltagarna så har jag rollspelat mer eller mindre kontinuerligt sedan jag 
var 14 år. Detta kommer nog av att jag till skillnad från dem tidigt kom med i en rollspelsförening som 
jag länge var drivande i. 

Till skillnad från Shaws deltagare så har alla av mina deltagare utan tvekan sagt sig vara rollspelare  
(Shaw 2011). Detta är trots att mitt urval inte krävde att man såg sig själv som rollspelare utan att det  
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räckte med att man ägnar sig åt eller spelar rollspel. Jag tror dock att min metod för att hitta deltagare  
bara resulterar i de som ser sig som rollspelare. Skillnaden kan bero på att  Shaw studerar de som 
spelar videospel och jag rollspel och att det kanske inte finns samma casualspelande i rollspel som i  
videospel.

Alla mina deltagare ser  sig som nördar och som spelare.  B konstaterar  att  spela  Go,  ett  klassiskt 
brädspel, har blivit en del av hens personlighet och A säger att  Magic: the gathering,  ett populärt 
samlarkortspel, som viktigt för hen. Ingen av deltagarna ser sig som lajvare men Kat ser sig som 
cosplayare, något som även A sysslat med. Cosplay är en del av nördkulturen där man klär ut sig till  
och gestaltar sina favoritkaraktärer, ofta med egengjorda dräkter (Schück 2017).

Sammanflätade identiteter
Alla deltagare,  och även jag,  ser  sig ha en icke-binär könsidentitet.  Vi beskriver oss som att  inte  
tillhöra eller passa in i de två traditionella könen, kvinna och man. Alla deltagare ser sig som mer eller 
mindre agender. Vi uttrycker också att  vi  fluktuerar eller  varierar  men det  skiljer  sig huruvida vi 
beskriver det som om det är könsidentiteten eller hur de uttrycks som varierar. Det skiljer också mellan  
vad vi säger oss variera mellan. Ingen av oss kallar sig dock genderfluid, vilket kan bero på att vi  
verkar hålla sig inom ett icke-binärt rum och bara varierar mellan olika delar av det men aldrig gå fullt 
ut i någon av de binära könsidentiteterna. Deltagarna räknar sig själva som trans men verkar inte tycka 
att det är viktigt, någon som kan bero på att de kan känner sig mer icke-binära än icke-cis. 

De tre deltagarna säger sig alla vara asexuella och har inte ett sexuellt intresse, begär och/eller praktik.  
Kat beskriver sig som aromantisk, A som panromantisk och B som gay. Jag ser mig istället som flöda 
mellan pan- bi- och asexualitet och som panromantisk. Både A och B har queera sätt att organisera sin  
relationer. B verkar ha en ganska egen variant av poly som fokuserar på samtycke, romanskritik, icke-
hierarki  och makten i  benämningar  av relationer. A ser  sig istället  som relationsanarkist  som hen 
beskriver som ett aktivt ställningstagande och undvikande av normer. Bägge sätten är ganska lika och 
har många av deras grundregler är samma som icke-exklusivitet, kravlöshet, samtycke, icke-hierarki  
och ett aktivt ifrågasättande av normer. De lyfter också fram ”samtalet” i början och kontinuerligt  
under relationen där man kommer överens om gränser, regler och önskningar med samtycket i fokus. 
Jag anser mig praktisera bägge sätten men jag började se mig som relationsanarkist för cirka 12 år  
sedan och kom i kontakt B:s syn på relationer för cirka ett år sedan.

Något som ytterligare som kan ses som queert är att såväl jag som A och B har eller tror sig ha någon 
form av autism. Förutom att  det  kan ses  som queert  i  sig flätas  det  även samman med de andra  
identiteterna. A beskriver att de upplever att deras autism hänger ihop med deras nördighet, vilket kan 
nog stämma för B och mig också. Det finns tidigare forskning som pekar på en överrepresentation av 
icke-binära bland personer med autism. B säger att  det finns en stereotyp att  autism, agender och 
asexulitet hänger ihop. Detta är inget som min studie riktigt motsäger men bekräftar den inte heller  
rakt av. A och B uppfyller alla tre men Kat kopplar visserligen ihop sin agender könsidentitet med 
asexulaitet och aromantiskhet men säger sig inte ha eller misstänka autism. Jag uppfattar mig själv  
som mindre agender och asexuell än de andra deltagarna men har upplevt en viss koppling mellan min 
asexualitet och min autism. Jag kan inte heller ge några förklaringar på denna överrepresentation men 
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de kanske kan förklaras med att vissa personer med autism har ett annorlunda sinnesintryck och att  
vissa personer med autism inte internaliserar normer på samma sätt som neurotypiska. Denna studie 
kan inte på grund av sin typ ge några medicinska förklaringar. Hur A, B och jag organiserar våra  
relationer kan också ha att göra med vår autism och är ett sätt att bygga nya normer med fokus på 
tydlig kommunikation som kanske minskar en osäkerhet  i  sociala situationer som är vanlig bland 
personer med autism.
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Queera karaktärer

Jag brukar spela väldigt många icke-binära karaktärer. Just för att det är en av de få möjligheterna 
där jag skapat en miljö där det är inga problem att vara icke-binär eller uttrycka sig icke-binärt. (B)

Utifrån ett synsätt att karaktärer är temporära autonoma identiteter undersöker jag i detta kapitel hur  
dessa hänger ihop med deltagarna egna queera identiteter. Hur karaktärer i rollspel fungerar är ganska 
komplext. Det är här fördelaktigt att skilja på karaktären som den ursprungligen skapas och skrivs ner  
innan  eller  början  av  rollspelet  mot  karaktären  som  den  faktiskt  spelas  och  gestaltas  i  den  
improviserade situationen som rollspel är. Till det kan man lägga till dubbelheten i karaktären som den 
upplevs av spelaren mot karaktären som den upplevs av de andra spelarna. 

Skapandet av en karaktär
Karaktären kan skapas  av spelaren själv eller  spelledaren.  Om det  är  någon annan som har  gjort  
världen eller äventyret kan de också ha gjort färdiga karaktärer att spela. Om rollspelet har regler så 
finns det också vissa regler att förhålla sig till när man skapar karaktärer för att göra dem balanserade. 
Som spelledare så brukar B skapa ganska många enkla färdiga karaktärer som spelarna kan ta upp 
lägga  till  detaljer  och  göra  till  sina.  Hen  skapar  också  alla  bikaraktärer,  NPC:er  (Non-Player  
Character), som inte spelarna spelar utan som spelas av spelledaren. B berättar att hen brukar skapa  
karaktärerna på ett  visst  sätt.  Om det  ska finnas  med nio olika karaktärer  i  spelet  så  gör hen tre  
feminina, tre icke-binära och tre maskulina karaktärer. Inom varje grupp ska sedan varje karaktär bryta 
lite mot mallen på sitt eget sätt. Sedan fördelar B var sin karaktär ett yrke, koncept eller arketyp. Några  
exempel på sådana är ”häxa”, ”poet” och ”veteran”. De fördelas så att de som ses som maskulina inte  
ges till en maskulin karaktär och så vidare. De ges sedan lite fler detaljer som personlighetsdrag och  
färdigheter. Det sista B gör är att ta bort huruvida den är feminin, icke-binär eller maskulin och alla 
detaljer som är för starkt kodade tillhörande ett viss könsidentitet. Genom att skapa karaktärerna på 
detta sätt har B fördelat olika egenskaper jämt och möjliggjort att det är en jämn könsfördelning. 

A säger att drygt hälften av de karaktärer hen har spelat har varit trans på något sätt och de flesta av 
dem har varit icke-binära av något slag. De icke-binära karaktärer som A har spelat har till exempel  
varit en som varit demigirl, en som varit agender och en som varit genderfluid. Som spelledare så  
passar A på att ha så många queera karaktärer i spelvärlden som möjligt, varav flera icke-binära. De  
ciskaraktärer som hen har spelat har främst varit färdiggjorda på ett sådant sätt att A inte kunnat välja  
karaktärens  könsidentitet.  Många  av  A:s  karaktärer  har  hetat  Jack  eller  någon  variation  därav. A 
förklarar att det ibland har varit tur och ibland ett medvetet val eftersom det både är ett namn hen  
tycker om men är också är namnet på en annan karaktär hen tycker om. Även jag har ibland varit  
inspirerad av populärkultur när har skapat karaktärer. Isoke är till exempel delvis inspirerad av Zoë 
Washburne från Firefly. 
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Gestaltandet av en karaktär
B säger att det är genom tolkningen av de nedskrivna karaktärerna som rollspelare faktiskt bestämmer 
om karaktärerna är queera. B säger att en queer grupp kan ta färdigskrivna karaktärer som är skrivna 
som cis i en heteronormativ spelvärld och välja att spela dem som queera och att en annan grupp  
skulle kunna göra tvärtom. Detta beteende kan liknas med hur heterokaraktärer i populärkulturen kan 
tolkas annorlunda av fans i slashfanfic (Haenfler 2013:131).

När spelarna får de karaktärer som B skapat tidigare så får de välja karaktärernas namn. könsidentitet  
och pronomen.

När spelarna skapar sina karaktärer så ber jag dem om deras namn och deras pronomen. Jag vet 
inte vad spelarkaraktärerna har för könsidentitet och det behöver jag inte veta. Jag kan gissa utifrån 
deras pronomen men jag vet inte eftersom könsidentitet och pronomen inte behöver hänga ihop. 
(B)

B berättar att i grupper där det är självklart att man är cis, binär och hetero, något som är väldigt  
vanligt i rollspelskulturen, så spelar nästan alla karaktärer med samma pronomen som de själva. Detta 
är något som jag känner igen när jag spelat med grupper som inte varit så queera. B säger att i grupper  
som är  lite  mer  fria  och  medvetna  om normer,  kanske  queera  men inte  trans,  så  brukar  spelare 
experimentera och spela andra könsidentiteter  än sina egna.  En av de queera cispersoner som jag 
intervjuade i en tidigare uppsats sa att i rollspel har de kunnat experimentera och spela karaktärer med 
olika könsidentiteter (Schück 2018). B säger att i grupper där ”den queera revolutionen är i full gång” 
och de flesta är icke-binära så går det tillbaka och de flesta spelar karaktärer med samma pronomen 
som de själva. Det blir istället de queera cispersonerna i gruppen som spelar en annan könsidentitet. B 
förklarar det med att rollspelet blir då ett tillfälle då rollspelarna får leva ut sin egen könsidentitet i  
säkerhet till skillnad från vardagen. Detta är något som jag tror kan gälla speciellt för B och andra  
icke-binära i liknande situation. I mitt fall så finns också en annan anledning för att jag då kan välja att 
något annat med karaktären som skiljer sig från mig och som jag kan utforska, något som även andra 
icke-binär kanske gör.

Spelgruppen som jag och A är med i är ett exempel på hur cispersonerna i gruppen spelar ett annat kön  
eller  trans  eller  med  en  annan  sexualitet.  Som  spelledare  stoppar  A in  många  icke-binära  och 
transpersoner som karaktärer. Jag spelar Isoke som blir allt mer och mer icke-binär i mitt huvud och 
vars könsidentitet blir ganska lik min egen. Isoke och Akachi är dock ett medvetet försök att spela en 
typ av karaktärer jag inte brukar spela. I alla de rollspel som jag spelat med B så har gruppen varit  
ganska eller mycket queer och då har mina karaktärer vid de speltillfällen som könsidentitet kommit  
upp spelat  icke-binära karaktärer. Oftast  har jag dock bara plockat  ett  könsneutralt  pronomen och  
fokuserat på andra delar av karaktären men det är också en tydlig fristad för att vara icke-binär.

Kat spelar just nu med två olika karaktärer en som är kvinna och en som är man. De säger dock att 
med spelets gång har den karaktären som är kvinna blivit mer maskulin och karaktären som är man  
mer feminin utan att det var meningen. Kat säger att eftersom de inte bekväma med att förställa sin 
röst så låter alla deras karaktärer som dem. Kat säger också att karaktärerna också har en liknande 
moral eftersom de har svårt för att spela onda karaktärer för det känns fel.
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De goda karaktärer  som Kat spelar  kan jämföras med att  B oftast  spelar  ”scheming slimy snarky  
assholes”. För B får karaktärerna gärna vara så slimy som möjligt. B förklarar valet av karaktärer med  
att hen är oftast spelledare och då är sådana karaktärer ofta bra antagonister till spelarkaraktärerna. När 
B inte är spelledare så blir det ofta sådana karaktärer av både vana och för att skapa konflikter mellan 
spelarkaraktärerna. De rollspel som B föredrar har ofta fokus på drama, intriger och konflikter och då  
är sådana karaktärer bra. Om fokus istället ligger på att gruppen ska tillsammans lösa problem och 
kämpa mot en yttre fiende vill man ofta undvika sådana karaktärer. Det rollspel där jag spelar med min 
karaktär Isoke är ett exempel på där vi i huvudsak kämpar mot externa hot som spelledaren skapat. Det 
har dock vuxit fram vissa mindre konflikter mellan spelarkaraktärerna eftersom de alla har lite olika 
mål.

Deltagarna säger att deras karaktärer alltid har något gemensamt med dem. Ibland liknar karaktärerna  
dem ganska mycket och ibland är det bara en liten del. A konstaterar att hens karaktärer är ganska 
praktiska precis som hen själv ser sig. När jag spelade Akachi så tog jag mina begränsade erfarenheter 
av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och förstärkte dem för att försöka spela Akachi med PTSD. 
Att spelarna och karaktärerna delar drag och erfarenhet kan förklaras med Pohjolas (2004:88) och  
Widings (2008:51) begrepp temporär autonom identitet som säger att eftersom spelaren och karaktären 
delar samma kropp kommer de även dela sådant som bland annat minnen.

Spelarens upplevelse av karaktären
Rollspelare får ofta ett starkt känslomässigt band till karaktärerna, speciellt om de spelar med dem 
under en längre kampanj. A beskriver det som att man får band till dem precis som karaktärerna i en  
tv-serie men ännu starkare eftersom ens egna handlingar och val påverkar karaktären.

En av spelarna i min nuvarande spelgrupp sa vid ett speltillfälle att de hade gått och oroat sig för sin 
karaktär hela veckan sen förra gången vi spelade. På grund av hur situationen i spelet när vi slutade  
gången innan och karaktärens drivkrafter, så kunde inte spelaren se något sätt  där karaktären inte  
skulle dö i ett hopplöst försök att rädda sin älskade från galgen. Lyckligtvis löste vi situationen utan  
dödsfall  men jag känner igen oron mellan speltillfällena över ett  val  man vet  karaktären kommer 
behöva göra nästa gång man spelar.

Denna oro kan ses som en oro för den temporära autonoma identitet som karaktären är. Denna oro kan  
komma från att man känner ett ansvar för den. Eftersom ens val som spelare kan påverka karaktärens  
överlevnad men också dess relationer, känslor och möjlighet att nå sina drömmar så brukar spelare i  
längre kampanjer bry sig om sina karaktärer. När jag spelade i Call of Cthulhu-kampanjen så dog en 
av spelarkaraktärerna väldigt dramatiskt och alla spelarna i gruppen grät men mest av allt grät spelaren 
vars karaktär det var. Karaktären dog på ett för karaktären passande sätt men eftersom karaktären var  
älskad  av  alla  spelare  var  det  väldigt  sorgligt  och  därför  grät  vi.  Spelaren  vars  karaktär  det  var 
förklarade att det var som när en karaktär i en tv-serie dör och därför grät men var inte besviken eller  
egentligen själv sårad.

B berättar om en gång då hen spelade ett ubåtsbefäl som försökte starta ett myteri på sin ubåt för att 
kunna komma tillbaka till sin älskade på land. Karaktären hade försökt att hålla sig bakgrunden men 
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när myteriet väl hände och ingen tog ledningen kände sig karaktären tvungen att ta den. B berättade att  
detta  kändes  väldigt  läskigt  eftersom  hen  hade  byggt  upp  karaktären  som  ordentligt  med  olika  
relationer och hade till och med bestämt relationen till karaktärens mormor. Att riskera denna djupa 
och relaterbara karaktär kändes därför läskigt och stressfullt för B.

Jag har ju försökt att sätta mig in i vad karaktären upplever. Speciellt under vissa typer av 
situationer kan jag vilja försätta mig själv i ett emotionellt tillstånd som liknar det vad karaktären 
borde vara i. (B)

Deltagarna säger också att de brukar smittas av karaktärens känslor. Till exempel genom att få en 
adrenalinkick när det är en actionscen men också när det är sorgligt eller romantiskt. Kat säger att 
oftast kan de lägga ifrån sig dessa känslor efter spelet. Att spelarna smittas av karaktärernaś känslor  
kan förklaras med temporär autonom identitet. Den förklarar att under spelet så klär spelarna i sig en  
temporär  autonom identitet  som de delar  känslor  och erfarenhet  med,  därför  kommer karaktärens  
känslor även bli  spelarens. Eftersom spelarna försöker efterlikna karaktärens känslor för att  kunna 
gestalta dem bättre så kan kroppen luras att känslan inte bara spelas. Denna inlevelse är något som  
verkar vara en stor anledning till att känslorna delas så mycket. 

Om man spelar i en mer utopisk spelvärld där queerfobi inte finns, i likhet med de spel som A och B  
brukar spelleda kan icke-binära spelare känna en könseufori eftersom de och deras karaktärer inte  
ifrågasätts. 

Andras upplevelse av karaktären
Även andras karaktärer kan leva kvar i medvetandet på rollspelare. B berättade till exempel om en 
karaktär som var en butler i ett rollspel som hen spelade för många år sedan. Eftersom den gjorde ett  
så starkt intryck och var effektfull i det rollspelet lever den kvar i rollspelsberättelser. En karaktär som 
jag minns starkt men som spelades av en annan var en mimare i ett rollspel baserat på One Piece, en  
populär manga och anime, som gjorde magi baserat på pantomim. 

Både A och Kat säger att de tycker att det är tråkigt att andra spelare inte väljer att spela icke-binära 
karaktärer någon gång. De önskar att flera vågade experimentera med det. Även jag har upplevt att det  
är ovanligt att binära personer spelar icke-binära karaktärer.

B säger att andra tolkar karaktären beroende på hur spelaren ser ut och vilka förväntningar som finns  
på spelaren. B säger att hen till exempel förväntas att spela manliga karaktärer i sammanhang där hen 
felkönas som man. B säger att hen upplever att normer och hur hens utseende tolkas färgas av på hens  
karaktärer. En annan icke-binär har berättat för mig att de istället har blivit felkönande på grund av att  
andra har trott att de har haft samma könsidentitet som deras karaktär.

Mina karaktärer
Jag började rollspela för ungefär 17 år sedan så jag har hunnit med ganska många karaktärer. De 
senaste två åren, när jag har varit med i min nuvarande spelförening, Queernördarna, har jag spelat två  
längre kampanjer, vilket är flera återkommande sessioner med samma grupp och i stort sett samma 

22



karaktärer. I bägge grupperna var A med också. Det första kampanjen var Call of Cthulhu, ett äventyr  
inspirerat  av  författaren  H.P. Lovecrafts  berättelser  som utspelade  sig  på  1920-talet  med  alla  de 
normerna  som var  vanliga  då,  såsom queerfobi  och  rasism.  Sexismen  var  lite  nedtonad  och  vår  
spelledare skyddade oss från den värsta rasismen. Min karaktär hette Akachi och var en shaman från  
Nigeria. Akachi tror jag var ciskvinna men kan varit transkvinna eftersom inget annat kom fram. Ett  
centralt  tema var rasismen som jag och de andra spelarna försökte förstå med hjälp av våra egna  
erfarenheter av marginalisering och förtryck. 

Ett mina favoritögonblick i rollspel när gruppen ska fördela sig i sovplatser. Detta är scener jag alltid  
försöker få med i alla kampanjer, oavsett om det gäller hotellrum, hytter, värdhusrum eller tältplatser. 
Gruppens dynamik blir nämligen tydlig då men även vissa normer. I det här fallet så var problemet att 
spelvärldens normer inte tillät ogifta män och kvinnor att sova i samma rum och de som sågs som  
svarta kunde ju inte sova i samma rum med de som sågs som vita, förutom möjligtvis om de var  
tjänare. Att fördela karaktärerna i rum på ett sätt som inte uppenbart bröt mot spelvärldens normer  
samtidigt som man måste ta hänsyn till praktiska omständigheter, såsom plats, säkerhet och ekonomi, 
och relationer mellan spelarkaraktärerna, såsom det romantiska förhållandet mellan en karaktär som 
såg som svart och en karaktär som sågs som vit, var en utmaning. På detta sätt så blir spelvärldens 
normer  och  hur  man  måste  förhandla  med  dem tydliga.  En  annan  sak  jag  försökte  utforska  var 
posttraumatiskt  stressyndrom,  PTSD.  Akachi  hade  PTSD  efter  blivit  utsatt  för  kolonialismens 
våldsammare sidor och jag försökte spela det med hjälp av egna och andras erfarenheter av PTSD.

Min nuvarande karaktär heter Isoke och är inspirerad av Akachi. Den här kampanjen utspelar sig i ett  
romantiserat 1700-tals Karibien och gruppen är pirater. Det är uttalat att spelvärlden inte har någon 
form av queerfobi men har lite rasism kvar eftersom det är svårt att förklara kolonialismen utan den.  
Alla spelarkaraktärerna är queer på ett eller annat sätt och flera av NPC:erna är trans eller icke-binära. 
Till Isoke har jag skrivit en bakgrundshistoria. Den skrev jag först efter ett antal spelsessioner men jag  
hade grunddragen klara när vi började spela.

Isoke Zoputan (Isoke betyder någon som har accepterat sitt öde och Zoputan betyder beskyddare) 
kommer ifrån en liten by som heter Asago. Den ligger vid kusten i Oyoimperiet (i nuvarande 
västra Nigeria). Där blev hon upplärd i spådom, helande och stridskonst. Hon fick även lära sig 
segla. Isoke har en familj och barn i sin hemby. Hon vill gärna hem till dem men barnen klarar sig 
med de andra föräldrarna. Isokes partners heter Maduenu, Nasha och Temidire. Barnen heter 
Morenikeji, Dayo, Kwento och Adaugo. (Isokes bakgrundshistoria, IB)

Även om Isoke använder pronomenet hon om sig så är hon nog icke-binär och kanske bäst beskrivas 
som butch och/eller demigirl. Hennes könsidentitet är inte utskriven men hon kan beskrivas som hård, 
stark och drar sig inte för våld men är samtidigt  omvårdande.  Isoke har flera partners men deras  
könsidentiteter  nämns  inte.  Deras  namn  är  medvetet  valda  för  att  vara  könsneutrala  och  kunna 
användas oavsett könsidentitet. Isokes har barn med tre av sina partners men på vilket sätt som hon är  
förälder nämns inte. Även barnen har könsneutrala namn. Isoke antyds alltså att vara poly, kanske är  
pan och det är oklart hur hennes kropp och könsidentitet är.

Isoke använder sig av spådomar med hjälp av snäckor och visioner i trance för att få råd om hur 
hon ska bekämpa ondskan. Hon känner en stor plikt att skydda oskyldiga. Hon bryr sig inte om 
skatter eller ära men bryr sig mycket om att hjälpa andra och om familj och vänner. Isoke är lojal 
så länge hon inte behöver bryta mot sina principer och värderingar. Inle är Isokes huvudoricha. 
Inle är en orisha över helning och beskyddare av queera personer. Det är främst den som Isoke 
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åkallar om råd och hjälp men hon rådfrågar även andra orichor om det är något som ligger inom 
deras område. (IB)

Den gudom eller ande som Isoke främst dyrkar och rådfrågar, Inle eller Erinle, har jag förstått är inte 
bara  beskyddare  över  helare  utan  också  queera  personer.  Jag  har  försökt  att  inspireras  av 
Yorubareligionen  och  kultur  men  lite  av  vodou  och  santeria.  Det  är  en  utmaning  för  mig  som 
rollspelare att spela en person från 1700-talets Nigeria som praktiserar en religion jag inte kan. Jag har  
försökt att läsa på så gott jag kan men det är mycket jag inte förstår och det är saker jag anpassar för  
att passa in i den inte helt historisk korrekta spelvärlden. Jag är lite orolig för att göra någon form av 
kulturell  appropriering eller  exotisering men jag försöker  använda rollspelet  för  att  försöka förstå 
Isoke och därmed Yorubakulturen. En viktig aspekt med rollspel är för mig just att skapa en komplex  
och mänsklig karaktär, försöka gestalta den respektfullt och fördomslöst samt lära mig av den.

Isoke lyckades få värvning som assistent till en skeppsläkare på ett piratskepp som hette Neptune’s 
Trident […] Den läkaren hette Kesandu och hade också kommit västafrika och varit slav men hen 
hade lyckats fly några år tidigare. Kesandu lärde Isoke mer om läkekonst och lite om vodou. Isoke 
lärde sig även mer om segling och att slåss. Isoke kom också nära en skeppssnickare som hette 
Sam. (IB)

Isoke  kommer  senare  överge  skeppet  och  ta  värvning  på  gruppens  skepp  när  Kesandu  dör  och 
stämningen på skeppet blir mer rasistisk och girig. Både Kesandus och Sams namn är också valda för  
att vara könsneutrala. Relationen till Sam är också medvetet beskriven vagt för att lämna det öppet för  
hur jag senare vill spela på det men inte låsa Isoke i någon etikett om begär och relationer. 

Isokes könsidentitet är inte så viktig. Det viktigaste är att hon är väldigt väldigt ’badass’. Isoke 
själv bryr sig nog varken om att vara ’badass’ eller om hennes könsidentitet utan för henne är det 
viktigaste att skydda andra. Som spelare så slåss man dock av hur ’badass’ hon är. Hon har flertalet 
gånger räddat andra karaktärer genom att lyfta och bära dem till säkerhet, skjuta fantastiska skott, 
spränga saker eller brutalt döda fiender genom att spetsa dem på sin harpun. När det gäller och 
andra karaktärers liv är på spel så excellerar Isoke and saves the day. När det verkligen har behövts 
har jag haft tur och slagit riktigt bra, ofta critical success. (Fältdagbok) 

Alla spelarkaraktärer och kanske alla andra karaktärer är queer på något sätt. Flera är trans eller icke-
binära men det finns också karaktärer med queera begär.

Isoke skiljer alltså inte ut sig genom sin könsidentitet utan att vara ’badass’ och genom att vara den 
enda som riktigt tror på och kan magi i partyt. Något som blir allt viktigare i och med att 
kampanjen blivit mer magisk och övernaturlig. Isoke också den enda i hela besättningen som inte 
är vit utan kommer från västafrika. Vodou och afrikansk magi har blivit väldigt viktigt i storyn. 
(Fältdagbok)

Isoke är icke-binär och skulle nog bäst beskrivas som demigirl och/eller butch. Detta är dock något  
som inte har varit så medvetet från min sida som spelare. Jag valde när jag först skapade karaktären att  
den föredrog hon och att hon skulle ha egenskaper och beteenden som ofta ses som antingen feminina 
eller maskulina. Isoke är till exempel stark, kan slåss bra och kan bete sig väldigt brutalt, saker som  
ofta anses vara maskulina. Isoke är också omvårdande, kan sjukvård, klär sig bland annat i en färgglad 
klänning och har långt hår, saker som ofta anses vara feminina. Först visste jag bara att Isoke var queer  
på något sätt men det har blivit tydligare under tiden vi har spelat och nu skulle jag beskriva Isoke som 
icke-binär, pan och poly.
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Jag har även spelat flera korta rollspel med B. Dessa brukar bara vara några timmar långa och ibland 
har B skapat  världen och karaktärkoncepten innan och ibland inte.  Där har jag uteslutande spelat 
karaktärer med icke-binär eller med odefinierad könsidentitet. Jag har spelat en magisk brandsoldat, en  
occult investigator någonstans i östeuropa, en ubåtskapten i en steampunkvärld, engineer i ett space 
pirate-äventyr och så vidare. I vissa äventyr har min karaktärs queerhet aldrig tagits upp utan har bara 
varit  underförstådd, i andra har karaktärens begär och relationer varit  en viktig del av berättelsen. 
Eftersom det har varit  kortare rollspel  så har det  inte varit  samma typ av karaktärsutveckling och 
samma känslomässiga band till karaktärerna. Det har istället varit så att man tagit ett koncept, satsat  
hårt, sett vad det ledde och det inte gjort något om karaktären dog för att skapa en bra berättelse.

För deltagarna och mig har karaktärer alltså haft funktionen av temporära autonoma identiteter. De har 
uppvisat samma typ av känslomässiga och erfarenhetsmässiga band som Pohjola och Widing skriver  
om. Delandet av kropp tar sig även i uttryck av karaktärer kan felkönas på grund att spelaren felkönas  
och tvärtom. Det autonoma tar sig i uttryck på två sätt. Karaktärerna vara en möjlighet att få utforska 
något man inte är för att förstå andra. Karaktärerna kan också vara en frizon där man kan få uttrycka  
sig icke-binärt eller queert utan riskerna i vardagen. 
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Fria och begränsade 
framträdanden

Förutom att spela karaktärer i rollspel så kan man med Goffmans dramaturgiska perspektiv se det som 
att deltagarna spelar olika roller i sin vardag (Goffman 2014:209). Detta gör de med hjälp av olika  
framträdanden och bygger därmed upp en fasad. Dessa framträdanden görs med hjälp av olika uttryck. 
Uttryck är  ageranden och användande av saker  med symbolvärde.  I  detta kapitel  så ska jag först  
beskriva deltagarnas uttryck inom olika områden för att sedan analysera dem utifrån könsidentitet.

Deltagarnas olika uttryck

Kläder

Vid intervjutillfällena antecknade jag vad deltagarna och jag bar och bad dem förklara varför de hade 
valt de kläderna.

Kat var klädd svarta jeans och grå hoodie. Hade blått hår med undercut. Gav mig ett ganska 
androgynt intryck. (Fältdagbok)

Det här är en väldigt lös t-shirt så den visar ju ingenting men det är också ett par tajta high waisted 
byxor. Så det är en lite blandning av feminint och maskulint tror jag, det är i alla fall vad jag 
känner. (Kat)

Kat bar alltså svarta tajta byxor och en grå baggy tröja. Mitt intryck att det såg androgynt ut motsvarar 
Kats egna tankar om att det var en blandning av feminint och maskulint. Kat hade också medvetet valt  
tröjan för att dölja kroppen.

A är klädd i gröna byxor med benfickor, blå ylletröja, svarta strumpor, inget smink eller tydliga 
smycken. Hen har kort blått hår och har en grön ryggsäck med pins på.” (Fältdagbok)

Also grandpa shirts. [Pekar på sin mörkblågrå ylletröja] So comfy but slightly fancy. (A)

A bar ett par baggy mörkgröna byxor med mycket fickor och en mörkblå ylle tröja hen kallar för  
”grandpa”. A motiverar sitt val främst genom praktiska saker som värme och att det är en praktisk  
nödvändighet med mycket fickor.

B bar vid bägge tillfällena mörka byxor, svarta t-shirtar och svarta tröjor. Jag har vid intervjutillfällena 
burit  gröna byxor, ofta med mycket  fickor, gröna linnen och lös tröja i  antingen grått,  grönt  eller  
mörklila.  Vid  sista  intervjun  med  B  bar  jag  istället  en  svart  klänning  och  en  grön  baggy  tröja.  
Deltagarna och jag har alltså främst haft mörka byxor, en del med mycket fickor, och mörka lösa 
tröjor. A motiverar sina kläder främst med praktiska skäl medan Kat motiverar det med döljande av 
kroppen och ett försök till att blanda feminint och maskulint kodade kläder. 
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Kat säger att de brukar ha stora tröjor så man inte ser formen av kroppen. Kat säger att de har tröjor  
som döljer  att  de  oftast  bär  en  binder.  Binder  är  ett  klädesplagg  som  är  gjort  för  att  platta  till  
bröstkorgen. Kat säger att det finns två typer av icke-binärt mode där den ena är ”super colorful, alla  
färger på en gång” och den andra som Kat är mer för är ”en shapeless svart blobb”. Kat säger att de  
har prövat färg men att den svarta passar dem bättre. 

A säger att de ofta har byxor med mycket fickor och stickade tröjor hen kallar ”grandpa style”. Hen 
säger också att de är väldigt förtjusta i flanellskjortor, vilket de kallar ”standard queer attribute”. A 
säger sig mest ha mörka kläder ofta i blått, grönt eller i ”naturfärg”. Hen säger sig gilla kläder ”som är  
formfitting men ändå inte är slim.”.

Både Kat och A säger sig ha skjortor när de ska vara finklädda. A säger också att hen ofta har blazers 
eller väst också. Jag vet att för mig har det varit svårt att hitta lämpliga kläder vid formella tillfällen  
utan att de känns alltför binära. Jag upplever att vid formella tillfällen är det extra hårda normer att  
man ska klä sig binärt och gör jag det upplever jag att jag tolkas binärt.

När det gäller kläder, det blir ju en form av att uttrycka min identitet men jag är ganska principfast 
i att mina kläder är för min skull. Hur mycket eller lite kläder eller vilka kläder det är för min 
skull. Det blir ju inte så mycket att visa min icke-binäritet, för kläderna jag har på mig är inte till 
för någon annan. Det blir snarast ett bekräftande för mig själv. Då blir det svårt med icke-binäritet 
eftersom de flesta kläderna delas i någon av de två binära lägren. […] Det blir ju svårt för mig i 
min situation att uttrycka och bekräfta för mig själv min icke-binäritet. (B)

B är  noga  med  att  hens  kläder  är  för  hens  egen  skull.  De  är  inte  så  mycket  som signaler  som 
avsiktligen riktas till andra utan är mer bekräftande för B själv av hens icke-binäritet. B säger att hen  
upplever det som svårt att göra det eftersom hen upplever att alla kläder brukar kodas som antingen 
feminina eller maskulina. Som en lösning på det så säger B att  hen brukar ha vad hen kallar ”en  
nedtonad variant  av genderfuck”.  Med genderfuck menas en avsiktlig  blandning av feminina och 
maskulina uttryck på ett sätt så att det brukar upplevas att det ”clashar” men för B är det i det här fallet  
att hen har praktiska kläder, mörka byxor och tröjor som oftast tolkas maskulina men till dem så bryter 
hen av med små saker som tolkas feminina såsom nagellack eller smycken som tolkas femina.

Deltagarna har alltså främst mörka kläder, ofta baggy byxor med mycket fickor och baggy tröjor men  
även skjortor, ofta i flanell. De fokuserar på praktiska aspekter men försöker också dölja kroppen. De  
medvetet blandar feminina och maskulina kläder för att visa på sin icke-binäritet, för sig själv eller  
andra. De använder också plagg som de ser som typiskt queera.

Jag följer delvis deltagarnas klädval och gjort det allt mer under studien med baggy praktiska gröna 
byxor och baggy hoodies i mörka färger. Jag använder dock också klädesplagg som brukar tolkas som 
feminina såsom klänningar och kjolar. De brukar dock också vara mörka och grönt är en väldigt vanlig 
färg för mig.
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Frisyr

Alla tre deltagarna har kort hår och både A och Kat har färgat det blått. Efter en annan icke-binär vän 
sa att deras korta blå hår var för dem en identitetsmarkör för att visa att de var icke-binära trodde jag 
att det var samma för mina deltagare. Det visade sig dock vara lite annorlunda för dem.

[Jag har blått hår] för att jag tycker om blått. Jag har haft blått hår sen, vad blir det, fem år tillbaka, 
måste det bli, sex år tillbaka? I alla fall sen tvåan på gymnasiet har jag haft det så det är ett tag 
tillbaka. Och det var långt innan jag riktigt insåg att jag var icke-binär. Men sen så är jag väldigt 
mycket inspirerad av de klassiska queer med så här undercut och färgat. (A)

För A är alltså anledningen till att deras hår är blått att hen tycker om just den färgen. Längden är  
däremot tydligt kopplat till att hen är icke-binär och även om det var färgat redan innan så har det  
fortsatt sedan hen insåg sin icke-binäritet. Kat berättar att de klippte sitt hår kort i nian utan någon  
riktig anledning men försökte sedan växa ut det.

Men jag försökte växa ut det långt igen för typ två år sedan och jag märkte att jag var väldigt 
obekväm med det för jag kände att jag såg så mycket mer feminin ut i långt hår så jag klippte det 
kort igen. (Kat)

För Kat är alltså det korta håret ett sätt att inte se för feminin ut. Kat säger att deras hårt är blått inte  
har att göra med att hen är icke-binär utan är färgat för att de blev uttråkad och att det egentligen skulle  
varit grönt men bara det blåa fastnade. För bägge är alltså längden det viktiga och även om de är 
medvetna om en klassisk queerimage med färgat hår är det inte därför och blått har ingen speciell 
ställning för dem. Även B tar upp de klassiska queerfrisyrerna och speciellt en frisyr med kort hår och 
undercut som hen kallar ”the queer cut” och att den ofta är i någon avvikande färg. Hen kallar den  
medveten fulsnygg och gjord för att vara varken manlig eller kvinnlig. 

Den enda anledningen till att jag inte har en mer typiskt queer frisyr såsom kort blått (fast jag 
kanske skulle velat ha grönt) hår med undercut är att mitt långa röda hår är en viktig del av min 
identitet och självpresentation. Det är även den del av min kropp jag är mest nöjd och stolt över. 
Det har varit så så länge jag kan minnas. Jag minns att andra försökte reta mig för mitt röda hår 
och just det bet aldrig på mig. Nuförtiden så är mitt röda hår något som jag får mest komplimanger 
för. Att det är längre nu och jag är mer feminint presenterande har nog med saken att göra dock 
eftersom samhällets syn på rött hår är väldigt kopplat till kön. Jag har upplevt att för de som ses 
som män eller pojkar så associeras rött hår med töntighet medan för de som ses kvinnor eller 
flickor så kopplas det röda håret till vildhet och deviance, ganska ofta med en sexuell underton. Att 
rödhåriga inte har en själ är dock något som alla rödhåriga får höra ganska ofta. Det är ganska 
vanligt att andra vill ta på mitt hår och sexualiseringen är något som har märkts men har varit 
något jag ibland har spelat på, till exempel som när jag cosplayade Poison Ivy. (Fältdagbok)

Även om jag har till skillnad från deltagarna långt hår och inte färgat så är det i en tydligt avvikande  
färg. Om man använder en vid definition av queer som fokuserar på avvikande så kan man se den som 
queer. Reaktionerna man får är inte heller helt olika från andra queerheter. Det är något man kan bli  
retad för och anklagelserna för att inte ha en själ kan även homosexuella få. Sexualiseringen är ganska  
lik vad feminina homo- och bisexuella kan uppleva. Att andra tar på håret utan att fråga har jag hört  
även kan hända rasifierade kvinnor men är inte helt olik hur cispersoner tror att de får ta på mig bara 
för jag är trans.
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Smink

Deltagarna använder smink ganska begränsat. B brukar bara använda nagellack men har det nästan  
varje dag. A säger att hen tycker om färger så hen samlar på smink men använder det nästan inte och i  
så fall främst för att markera ögonbryn. Markera ögonbryn är även det som Kat säger att de gör främst.  
Kat säger också att under en period i gymnasiet när de försökte passa in och vara feminin så använde 
de ”eyeliner, mascara och allting varje dag” (Kat). Jag använder nu främst nagellack och det var även 
så jag började när jag var mer maskulint presenterande. Även jag har haft perioder och tillfällen när  
jag  försökt  passera  som  kvinna  och  därför  sminkade  mig  mer.  Det  verkar  som  att  för  B  så  är  
nagellacket ett subtilt sätt att visa att hen inte är en man men både A och Kat verkar undvika eller är  
inte längre intresserade av tydligt smink för att inte läsas som för feminina. 

Symboler och smycken

På min väska har jag en acepin med en panflagga i ett hjärta inuti. Jag har en agenderpin. Jag har 
en Queernördarnapin. Jag har en relationsanarkipin och jag har en Undertalepin. (A)

A har på sin väska ett antal pin som alla säger något om A:s identiteter, praktiker och intressen. Det 
finns en agenderpin för att visa på hens könsidentitet, en kombinerad ace och panpin för att visa att 
hen är asexuell och panromantisk och en relationsanarkipin för att hens relationspraktik. Agenderpinen 
och  ace/panpinen  är  målade  som  de  flaggor  som  brukar  symbolisera  de  identiteterna  medan 
relationsanarkipinen  har  en  symbol,  en  kombination  av  ett  anarkist-a  och  ett  hjärta,  som  brukar 
symbolisera  relationsanarki.  Queernördarnapinen  visar  på  att  de  är  med  i  Queernördarna  och  är 
därmed  en  queer  nörd/spelare.  A berättar  att  Undertale  är  ett  spel  med  en  huvudkaraktär  som 
förmodligen är icke-binär. A har tidigare även haft vänskapsband knutna som olika queerflaggor men 
kan inte längre ha dem på grund av hens arbete.

A har även en acering men brukar inte heller bära den längre av samma anledning. En acering är en 
svart ring som symboliserar att bäraren är asexuell. B har ett halsband med en tunn kedja som B säger 
andra tycker är feminint tills de får reda att det har att göra med ett band som B tycker om för då börjar 
de bortförklara med att det är ett band.

Eftersom det har blivit så varmt tog jag fram ett par tunnare skor igår. Det är ett par tygskor med 
en flerfärgad ovansida med spetseffekt. Till dem har jag ett par regnbågsfärgade skosnören. De 
snörena är en enkel och diskret symbol att jag är queer. Jag köpte dem under en pride samtidigt 
som jag köpte en regnbågsfärgad fluga, regnbågsfärgade manschettknappar och en stor 
regnbågsflagga som jag har använt både som flagga och som sängöverkast. (Fältdagbok)

Jag har främst använt skosnörena och de är tänkta som en diskret symbol att jag är queer. Jag har valt  
den klassiska regnbågssymbolen eftersom det är troligare att icke-queera personer förstår den och för 
att jag inte specificerar mer än jag är queer. Den är dock så pass vanlig att om man inte tog hänsyn till  
resten av mina uttryck skulle man kunna tolka det som att jag är en ally istället för att jag själv är 
queer. Ally kallas de personer som inte själva är queera men som aktivt stödjer queera personer. Jag 
har även ett regnbågsscoutmärke som ibland är på min scoutskjorta och annars i min plånbok. Det är  
ett av de få märkena som faktiskt jag har på min scoutskjorta, om än bara ibland.
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Namn och pronomen

Såväl jag som A och Kat har namn som vi har tagit själva. För A och Kat har det varit smeknamn som 
de accepterat och tagit som sina namn. Mitt förra namn, Torsten, var också ett smeknamn som jag 
gjorde till mitt. Mitt nuvarande namn, Rönn, har jag däremot hittat på själv och i likhet med A:s och 
Kats namn så är det något som anspelar på ett intresse vi har eller något vi tycker om. Även B har  
funderat  på  att  byta  namn.  Just  nu  så  har  jag  och  A namn som varken ses  som maskulina  eller 
feminina. Kat har ett namn med vissa feminina konnotationer medan B har ett namn som brukar ses 
som  klassiskt  maskulint.  Jag  använde  länge  flera  olika  namn,  oftast  med  olika  namn  i  olika 
sammanhang. På så sätt kunde jag, medveten om namnens vanliga konnotationer, styra det intryck jag 
gav genom att välja hur jag presenterade mig. 

Jag har precis som Kat kvar mitt ursprungliga namn, i mitt fall Henrik, och vi bägge upplever att det är 
egentligen inget fel på våra namn. Det bara inte känns som det är våra namn. I likhet med mig så  
presenterar de bara sig med sitt nya namn. Jag kallar det att jag fasar ut mina gamla namn. Till skillnad 
från oss så har A mer aktivt bytt namn. När hen bytte namn så valde hen att visserligen att även ha  
kvar sitt gamla namn men i en förändrad form som inte läses lika könat. Det gamla namnet är ett så  
kallat dött namn, det vill säga ett gammalt namn som man inte vill att andra ska använda. Jag har även  
använt andra namn förut, som till exempel Julia, speciellt i situationer jag riskerade att felkönas som 
en man. 

’Hen’ är  ett  vanligt  pronomen  för  icke-binära  personer.  Såväl  A och  B  som  jag  föredrar  att  bli  
omnämnda med pronomenet ’hen’. ’Hen’ har ofta symbolisera icke-binära personer och de blir kallade 
”en hen”. B förklarar det med att pronomen är en stängd grammatisk klass till skillnad från substantiv. 
Det  gör  att  det  är  mycket  lättare  att  lägga  till  ett  substantiv  i  svenska  språket  än  ett  pronomen.  
Preskriptivt  så  finns  ’hen’ som pronomen  i  svenska  språket  eftersom  det  rekommenderas  av  till  
exempel Språkrådet i deras text om ’hen’ (Språkrådet 2013). Deskriptivt så är det mer komplicerat  
eftersom vissa använder ’hen’, vissa gör det inte och andra försöker lära sig. Att bli omnämnda med  
rätt pronomen är dock något är viktigt för alla deltagarna och även för mig. Det har att göra med att 
det är det vanligaste sättet man blir könad genom språket och är ofta ett tecken på vilket kön man  
anses vara enligt den som pratar eller skriver. 

Kat föredrar istället pronomenet ’de’ när de blir omnämnda. ’De’ är i det här fallet ett singular tredje 
persons  pronomen  och  ska  inte  tolkas  som  det  är  i  plural.  Användandet  av  ’de’  motsvar  hur 
pronomenet ’they’ kan användas som ett könsneutralt tredje persons pronomen i engelska språket både 
som singular och plural. Att ’hen’ är vanligare att använda än de har troligtvis gjort att det är bara en 
av deltagarna som föredrar ’de’. Vilket pronomen man föredrar skulle kunna vara ett tecken på hur 
influerad man är av svensk respektive anglosaxisk queerkultur. Olika ord och begrepp är också vanliga 
i olika delar av queerkulturen som ofta grupperar sig efter olika identiteter om kön och begär. Därför  
är en möjlig förklaring att  ’de’ upplevs som mer agender än ’hen’ eftersom ’hen’ kan ses som en  
blandning av ’hon’ och ’han’ men ’de’ ses som något helt annat.

B säger att hen skulle föredra att bli omnämnd med ’han’ om det inte vore så att andra förutsatte att  
pronomen hade en hård koppling till könsidentitet. B säger att eftersom hen ofta känner sig mer eller  
mindre maskulin så känns egentligen ’han’ inte fel men eftersom andra isåfall förutsätter att hen är en  
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man och inte accepterar att hen är icke-binär så väljer B ofta att föredra ’hen’. Detta gör att B försöker 
att få andra att inse kopplingen mellan pronomen och könsidentitet inte är fast. B gör det bland annat  
med rollspel, något som jag återkommer till när jag beskriver hur B arbetar med normer i och runt 
rollspel. Även min karaktär Isoke är ett exempel hur icke-binära personer kan föredra ett pronomen 
som inte är könsneutralt. Isoke föredrar ’hon’/’she’ men jag har insett att hon är icke-binär och skulle  
kunna beskrivas som demigirl eller butch. 

B säger att namn- och pronomenskyltar är det sätt som hen oftast visar att hen är icke-binär. Dessa  
skyltar är vanliga i många queera sammanhang med mycket personer men också i andra sammanhang 
som vill  vara  queervänliga.  De  används  till  exempel  i  Queernördarna  men jag  har  varit  med att 
broscher  med  pronomen  har  använts  på  lajv.  B  berätta  att  de  även  användes  på  Gothcon,  ett  
spelkonvent, men att där var personer inte vana vid pronomenskyltar och läste dem därför inte och 
därmed ändå sa fel pronomen. Detta har även varit min erfarenhet när jag skrivit till pronomen på 
namnskyltar i andra sammanhang. Den vana som finns att läsa skyltarna på Queernördarna och den 
trygga miljön har även gjort att flera har även testat sina nya namn där. Jag använde till exempel Rönn 
första  gången  på  ett  möte  med  Queernördarna  och  även  B  har  tänkt  att  testa  ett  nytt  namn  så. 
Pronomenrundor är också vanligt i mindre grupper där personer inte känner varandra innan. Det är helt 
enkelt en namnrunda men man säger också vilket pronomen man föredrar att bli omnämnd med.

Både namn och pronomen kan ses  som uttryck eftersom för  de flesta  personer  så  har  namn och 
pronomen en klar koppling till könsidentitet. 

Kropp och dysfori

Jag känner att min kropp tolkas väldigt lätt extremt feminin och det gör mig obekväm. (Kat)

Av deltagarna är det bara Kat pratar om kropp och kroppslig dysfori. De beskriver sin kropp som 
typiskt feminin med breda höfter, smal midja och stora bröst. De säger att den inte känns rätt och att de 
blir väldigt obekväma när andra tolkar den som feminin. Kat säger att har de har en binder nästan varje  
dag  och  planerar  att  gör  en  ’top  surgery’.  Med  top  surgery  menas  alla  typer  av  kirurgi  rörande 
bröstkorg/bröst men i det här fallet rör det sig om någon form av mastektomi. Kat säger att både binder 
och top surgery är mer för deras egna känsla och inte för att det ska synas utåt.

För mer maskulina kläder som jag vill ha på mig känner jag inte sitter rätt och så. (Kat)

Kat upplever också att de blir begränsade av sin kropp när det kommer till klädval. De upplever att  
mer typiskt maskulina kläder inte sitter rätt eftersom de är gjorda för en annan typ av kropp. Kat säger  
att om de skulle ”transition”, det vill säga förändra kroppen för att den ska passa bättre med köns-
identiteten, skulle de nog bära mer maskulint kodade kläder.

Jag genomgår själv en hormonbehandling för att göra min kropp mindre maskulin och mer feminin.  
Målet för mig är att uppnå en kropp som jag upplever är mer queer eller androgyn. Det är både för min 
egen känsla av min kropp men också för att jag inte vill riskeras att tolkas för maskulint utan hellre  
som feminin och allra helst som queer. 
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Frågan är dock om det finns en typisk icke-binär kropp. Både Kat och jag har upplevt att våra kroppar 
är  för  feminina respektive maskulina men A och B uttryckte  ingen sådan upplevelse.  B uttryckte  
istället en vilja att frikoppla könsidentitet och kropp. En vilja som delas av mig och nog av de andra 
deltagarna också. Man skulle dock kunna tänka sig en kropp som tolkas icke-binärt på samma sätt som 
vissa kläder kan tolkas som icke-binära. En sådan kropp skulle kunna kombinera element som tolkas 
feminina och maskulina, ha få tydliga könade element eller ha något som tolkas queert.  En sådan  
kropp skulle dock kanske bättre beskrivas som intersex även om den uppnåtts kirurgiskt, medicinskt 
eller dylikt. Icke-binäritet kanske främst ska ses som en könsidentitet och ett genus. A uttryckte sig att  
’transgender’ beskrev hen bättre än ’transsexual’ vilket fokuserar på genus istället för kön. Uppdel-
ningen där emellan är dock komplicerad och otydlig och jag har inte utrymme att gå in djupare på den. 

Tre typer av uttryck

Det finns väldigt mycket markörer som icke-binära gör för att liksom synas [...] Dels tänker jag på 
traditional undercut, färgat hår, den här blandningen av klassiskt feminint kodade saker och 
maskulint kodade saker och definitivt flanellskjortor. Så där känner jag att ibland när jag ser en 
person som har väldigt hårt klippt sidor, flowy hår på toppen, ett linne, inte så mycket byst och typ 
baggy pants då går den lilla ’queerdar’. Men samtidigt försöker jag att inte anta saker och använda 
könsneutrala pronomen och termer för alla jag ser. (A)

A säger att det finns vissa typiska saker som icke-binära gör för att synas. De säger att det är några  
saker som får hens ”queerdar” att gå och får hen att gissa att personer är icke-binära. ’Queerdar’ är en  
kombination av orden queer och radar, jämför med ’gaydar’. Dessa är just en färgad undercut frisyr, 
kläder som flanellskjortor, linnen och baggy byxor, en ganska platt byst och en blandning av feminint 
och maskulint kodade saker. Detta är ganska likt vad de andra deltagarna sa och vad jag själv upplevt.

Det är viktigt här att komma ihåg att framträdanden och en viss typ av uttryck inte är strikt kopplade 
till en viss könsidentitet. B säger att bara för att hen klär sig på ett sätt som tolkas maskulint betyder 
det inte att hen inte är icke-binär och vill bli accepterad som det. Därför ska man komma ihåg att inte 
alla av en viss könsidentitet har en viss typ av uttryck och bara de har det uttrycket. Man kan dock se  
uttrycken som en del av ett reflexivt framträdande där deltagarna som gör framträdandena är medvetna 
om hur uttryck brukar tolkas och hur det påverkar andras uppfattning av dem. På samma sätt som vissa 
typer av uttryck brukar tolkas som feminina eller maskulina så kan man gruppera vissa uttryck som  
brukar ses som icke-binära.

Med inspiration av mina deltagares uppdelningar delar jag upp icke-binära uttryck i tre olika typer 
som  jag  kallar  ’agenderuttrycket’,  ’genderfuckuttrycket’  och  ’queeruttrycket’.  Agenderuttrycket 
tenderar att dölja kroppen och använda sig av uttryck som inte starkt könskodade. Kläder och dylikt 
väljs ofta av praktiska skäl. Ett exempel skulle kunna vara de praktiska byxorna med mycket fickor 
som framför allt A använder men som även jag använder och ett annat är de baggy tröjorna som Kat 
använder. Även B säger sig använda kläder av praktiska skäl och för sin egen skull. 

Genderfuckuttrycket blandar istället medvetet uttryck som är starkt kodade som feminina med uttryck 
som är starkt kodade som maskulina. Kläder och dylikt väljs ofta på grund av utseende och uttrycken 
kan  också  vara  starkt  sexualiserade.  Exempel  på  ett  genderfuckuttryck  är  B:s  skäggstubb  och 
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nagellack och ett annat är den kombination av kort klänning och påmålad mustasch som jag skriver  
mer om nedan. 

Den tredje typ av uttryck är queeruttrycket. Det bygger på användande av kläder och symboler som 
ses som typiskt queera. Dessa kan vara rutiga flanellskjortor, en typ av kort hår färgat i någon stark  
färg, aceringar eller användande av regnbågsfärgade kläder och accessoarer. Det är ofta färgglatt och 
iögonfallande. A kallade de flanellskjortorna hen brukar bära för ”standard queer attribute”, vilket kan 
tolkas som ett typisk queeruttryck.

Queeruttrycket är ganska likt vad man skulle kunna kalla ett rebelluttryck. Mycket av dem går ut på att 
visa att man bryter mot samhället. Att ha en avvikande frisyr och hårfärg har till exempel varit ett 
tecken på det (Nordberg 2009). Det går dock att se dem som två separata separata typer av uttryck. En 
agenderpin är till exempel specifik för queeruttrycket men en palestinasjal som B nämner är en mer 
allmän rebellsymbol. 

Ingen av dessa typer av uttryck används exklusivt av personer med en icke-binär könsidentitet men de  
kan alla ses som icke-binära uttryck. Varken någon av mina deltagare eller jag håller sig till bara en av 
dessa typer av uttryck. Istället så blandar de och jag två typer eller alla tre av dem. Till exempel så har 
A vid intervjutillfället mörka kläder som döljer kroppen och kort hår i en avvikande färg. De och jag 
kan också använda oss av uttryck som läses som feminina eller maskulina. Det varierar också hur de 
blandar  uttrycken  och  vilken  som  är  tydligast.  Variationerna  kan  bero  på  att  deras  könsidentitet 
varierar men kan också bero på en anpassning till situation och sällskap. Anpassningen kan vara på  
grund av anledningar som alla har, såsom värme, men det har också göra med i vilken utsträckning 
uttrycket kommer läsas som ens könsidentitet och vilka reaktioner man kommer få av andra på grund 
av det i just den situationen i just det sällskapet. 

I fall man riskerar få dåliga reaktioner för att man är icke-binär kan man välja ett mer maskulint eller 
feminint uttryck i den situationen för att läsas som cis och/eller binär och därmed undvika negativa 
reaktioner. Ibland kan det också vara en möjlighet att välja ett agenderuttryck i en sådan situation. Om  
man istället vill lyfta fram sin queerhet och icke-binäritet i en situation kan man använda sig av ett  
queeruttryck eller genderfuckuttryck för att synliggöra detta. Om man känner sig trygg och är i en 
situation där ens uttryck inte kommer ses som ett tecken på ens könsidentitet så kan man välja helt fritt  
hur man uttrycker sig. Jag kan i sådana situationer vara bekväm med ett ganska feminint, maskulint 
eller ett ganska omedvetet genderfuckuttryck.

Man kan se dessa olika typer av uttryck som delar av en personlig fasad (Goffman 2014:28). Denna 
fasad används för att göra framträdanden, det vill säga det som en person gör när de interagerar med  
andra för att påverka de andras bild av dem. Dessa tre olika typer av uttryck kan användas som olika  
sätt för att uppnå ett queert eller icke-binärt framträdande. Blir det en vana att framträda på ett visst  
sätt kallar Goffman (2014:23) det en roll. Om andra gör liknande fasader eller roller så kan dessa bli  
kollektiva representationer av dessa roller (Goffman 2014:23). Eftersom deltagarna upplever att det  
finns typiska uttryck för icke-binära kan man se det som att det finns en kollektiv representation av 
rollen icke-binär, åtminstone internt inom queerkulturen. Om dessa uttryck blir allt mer sedda som 
typiska för icke-binära i resten av samhället kommer en kollektiva representationen gälla även där. Att 
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en  roll  inte  är  samma som en  könsidentitet  blir  tydligt  i  att  man  kan  göra  en  roll  utan  ha  den 
könsidentitet som brukas kopplas till den. En icke-binär som inte är öppen och försöker passa in i 
binära normer kan till exempel göra ett feminint framträdande och spela en feminin roll men ändå ha  
en icke-binär könsidentitet.  Detta motsvara också B vilja att  bli  sedd som icke-binär oavsett  vilka  
uttryck hen använder. Att förmedla det till andra är dock svårare om man inte följer den kollektiva 
representationen och gör de framträdanden som förväntas för den könsidentiteten.

Goffman (2014:110) delar också upp situationer i främre och bakre regioner. I de främre regionerna  
gör man framträdanden och i bakre vilar man. Denna skillnad upplever jag blir väldigt tydlig i fråga 
om hur mycket andra lägger fokus på ens framträdande för att dra slutsatser om ens könsidentitet. I det  
som  jag  upplever  som  främre  regioner  läggs  mycket  fokus  på  det  och  man  förväntas  göra  de 
framträdanden som anses typiska för en viss könsidentitet. I bakre regioner läggs däremot inget fokus 
på  framträdanden.  Detta  kan  bero  på  att  alla  närvarande  redan  vet  eller  inte  bryr  sig  om  ens 
könsidentitet och ifrågasätter den inte även om det kommer ett framträdande som inte anses typiskt. 

Felköningens betydelse

Att felköna

Felköning är ett begrepp för att beskriva situationer där en person tillskrivs ett annat kön än deras  
könsidentitet. Ett exempel kan vara att användande av fel pronomen eller tilltalas med könade ord 
såsom ”Ni grabbar”. Det kan också vara explicita uttalanden som ”Du som är kvinna” och ”Är du man 
eller kvinna?”. Det sker också en mängd olika felköningar med hjälp av byråkrati som till exempel att  
det står fel kön i passet. Förutom själva känslan att det står fel har jag varit med om att personer som 
kontrollerar min identifikation går från att felköna mig med ’hon’ blir generade och börjar felköna mig 
med  ’han’.  Indelningar  i  rummet  såsom  dam-  och  herrtoaletter  är  andra  saker  som  framkallar 
felköningar. Felköning är en väldigt vanlig sak som icke-binära upplever. Det något som sker för de 
flesta dagligen, ofta flera gånger om dagen. 

Felköning kan ske av två olika anledningar. Den ena är personer missförstår eller glömmer bort den 
icke-binäras  signaler  om vilken  kön de  tillhör  och  därför  felkönar  av  misstag.  Den andra  är  när 
personer förstår vilken könsidentitet den icke-binära personen ger uttryck för men tror eller tycker att  
det är  ett  falskt framförande. Till  exempel när binära personer frågar ”Men, vilket  kön föddes du  
som?”, ”Vad står det i ditt pass?” eller den vanliga men väldigt integritetskränkande frågan ”Vad har  
mellan du benen?”. Dessa frågor är inte ovanliga att få som icke-binär och grundar sig oftast i att man 
inte erkänner positionen icke-binär som en möjlig position. Min erfarenhet är dock att dessa frågor var 
ännu vanligare förut. Jag minns att för 5-10 år sedan var det den vanligaste reaktionen jag fick på att  
jag var icke-binär/genderqueer. Eftersom de som ställer dessa frågor inte erkänner den icke-binära  
könsidentiteten som möjlig blir därför alla framträdanden av den falska. En byråkrati eller arkitektur 
som bara tillåter kvinnor och män kan ses som ett exempel på detta. Felköning kan alltså ses som 
resultat av framträdanden som misslyckas antingen för mottagaren inte förstår eller för att de uppfattar  
det som falskt.
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Att bli felkönad

Som icke-binär så kan man bli felkönad åt bägge hållen men det verkar på deltagarna som ett håll  
känns värre. För mig så är det till exempel värre att bli felkönad som man än som kvinna. För Kat är  
det tvärtom, att bli felkönad som kvinna är värre än att bli felkönad som man. För A verkar det vara 
samma. Kat säger att nu så känns det nästan som en komplimang att bli felkönad som man eftersom då 
är de ”på väg åt rätt håll”. Gemensamt verkar vara att det kön som man jobbat hårdast för att komma 
från är det som känns värst att bli felkönad som.

Huvudsakligen så är det att folk använder feminina pronomen och termer. Men jag har fått 
kommentarer från folk och den ökända frågan ’Jamen, vad föddes du som?’ (A)

Deltagarna säger att de flesta tillfällena som man felkönas inte känns så mycket. De säger dock att om 
man tydligt har berättat för en person flera gånger så känns det oftast mer. Kat säger att de vet att det  
oftast beror på att de glömmer bort men det känns ändå eftersom det känns som att den andra personen 
inte tyckte att det var något viktigt för Kat. Även B säger att om man har tydligt berättat känns det  
mer. Det finns också de som medvetet felkönar och det känns mest för hen. B säger att bli felkönad, 
speciellt aggressivt, är något som stannar kvar genom livet. B säger panikattacker är jobbiga men de 
går över och hen kan hantera dem, men att bli felkönad är värre eftersom det stannar kvar och hen kan 
inte hantera dem.

På vakt mot felköning

Det verkar finnas ett visst mönster att deltagarna, och även jag, försöker hålla sig borta från kläder och  
uttryck som associeras med den könsidentitet som man oftast eller som man minst vill blir felkönad 
som. De icke-binära, A och K, som är vana att bli felkönade som kvinnor försöker att undvika uttryck 
som tolkas feminina för att deras framträdande inte ska läsas som feminint. 

Jag är väldigt förtjust i sandalklackskor men det är något som jag inte brukar ha på mig eftersom 
det läses väldigt feminint. (A)

Att A väljer bort eller inte känner sig bekväm i vissa kläder för att inte riskeras ses som för feminin 
liknar vad Kat berättar. 

Det var en period för typ fyra år sedan som jag hade på mig kjol varje dag. Jag tror att det var ett 
försök att passa in men jag känner mig väldigt obekväm i kjol så nu har jag det aldrig det på mig. 
För att det framhäver de mer feminina sidorna av mig så jag är inte bekväm med det. (Kat)

Kat säger att de försökte förut passa i binära normer och göra ett feminint framträdande. De säger att  
de inte kände sig bekväma med det. Nu för tiden så bär Kat aldrig kjol eftersom att de upplever att de  
gör  ett  så  feminint  framträdande  att  de  känner  sig  obekväma.  Nu  undviker  de  kläder  som läses 
feminint eftersom det känner att det blir ”för mycket”. Istället försöker de balansera deras kropp som 
de upplever lätt tolkas som extremt feminin med kläder som läses maskulint. Kombinationen av en 
feminin kropp och maskulina kläder skulle kunna ses som en form av ett genderfuckframträdande. Kat  
säger dock att de inte känner sig begränsade av att riskeras bli felkönade utan att det är mest för de 
själva. Det kan delvis förklaras med att det är på grund av en egen kroppslig dysfori som Kat undviker 
vissa kläder. Kat uttrycker sig dock som att det är hur de tolkas av andra som gör dem obekväma, 
vilket tyder på att det delvis är på grund av felköning eller social dysfori.
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Kat  säger  om  att  de  hade  en  kropp  som  läses  mindre  feminin  skulle  de  klä  sig  och  framträda 
annorlunda. Detta eftersom de inte längre skulle känna att de behövde dölja sin kropp och  sin binder 
men också för att de inte skulle riskera lika mycket att bli tolkad för feminint. Jag har länge framträtt  
ganska feminint för att inte bli felkönad som man men har börjat framträda mer maskulint i takt med  
att min kropp läses som mer feminin. Jag har alltså gjort det som Kat tror att de skulle göra när de 
”transition”. 

Det verkar som att icke-binära tänker på hur deras kropp läses och försöker balansera en kropp som de  
upplever läses som tillhörande ett kön genom att kompensera med kläder eller dylikt som läses som 
tillhörande de andra binära könet för att överlag ge ett icke-binärt framträdande. 

För att inte uppfattas som feminina så behöver de ösa på med traditionellt maskulina symboler. [...] 
Det är väl en identitetsmarkör men det är också en skyddsmekanism. [...] Om du skulle ta samma, 
exakt samma, kläder och stil och allting på icke-binära som inte riskerar att bli feminiserade då 
skulle det nog inte alls tolkas som samma markör. Är det då icke-binäriteten som vi markerar eller 
vad är det vi markerar. Det är snarare ett avstånd från någonting än markera den här identiteten. 
(B)

B säger att de upplever att och att andra icke-binära har berättat för hen att de behöver använda mycket 
uttryck som tolkas maskulina för inte riskera att tolkas som feminina och kvinnor. Detta liknar Kats  
beteende och verkar gälla de icke-binära som riskeras att felkönas som kvinnor. Om de använder något 
uttryck  som  gör  att  de  riskerar  att  felkönas  som  det  kön  de  minst  vill  bli  felkönande  som  så 
kompenserar de med andra uttryck som är starkt könade åt ett annat kön. Agenderuttrycket använder 
många uttryck som skulle kunna tolkas som maskulina men en viktig skillnad från ett rent maskulint 
uttryck  är  sitt  fokus  på  att  dölja  kroppen.  Agenderuttryck  har  alltså  en  funktion  som en  skydds-
mekanism från att bli felkönad, främst att bli felkönad som kvinna. B säger att om samma uttryck  
skulle användas på en icke-binär som inte riskerar att felkönad som kvinnor skulle det nog inte tolkas 
som icke-binärt. B brukar själv felkönas som man och använder ofta ett uttryck som jag tolkar som en 
form av agenderuttryck. De flesta andra skulle nog dock tolka det som maskulint. Trots att deltagarna 
använder liknande typer av kläder så riskeras de felkönas olika på grund av deras kropp och därför  
tolkas  samma typ av uttryck annorlunda av andra.  B säger  att  om hen ska visa  sin  icke-binäritet  
behöver hen göra det annorlunda. Hen behöver istället använda de två andra typerna av uttryck eller 
sådant som anses feminint. B:s nagellack kan ses som ett exempel på hur hen använder ett feminint  
uttryck för att göra ett genderfuck framträdande tillsammans med hens kropp.

B visar dock inte sin icke-binäritet i samma utsträckning som de andra deltagarna. B säger att hen  
kommer ändå alltid bli felkönad så hen försöker inte på samma sätt som de andra deltagarna. 

Eftersom jag är beroende av mina föräldrar för att ha någonstans att bo så är det ingen fri 
association och jag kan därför inte hindra dem om de skulle vilja göra en grej av det. (B)

B har inte heller vågat komma ut för sina föräldrar eftersom hen är i beroendeställning till dem och 
kan därmed inte riskera att komma ut. Detta gör att hen begränsas av det med och kan därmed inte 
vara lika fri sina framträdanden som om hen inte var lika beroende av sina föräldrar.

Jag har upplevt att andra kan reagera hotfullt på grund av jag gjort ett genderfuckuttryck.
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När jag hamnade i en ganska ovanlig situation för några månader sedan där en person var väldigt 
hotfull mot mig så hade jag en feminin klänning och ett ganska feminint framträdande förutom en 
påmålad mustasch av eyeliner. [...] Personen tyckte att jag skulle ta bort mustaschen och att jag 
hade fått för lite sex. ’Du kanske borde prova att ha sex någon gång!’ Jag anade jag skulle få 
kommentarer på mustaschen men inte att personer skulle bli hotfulla av den. Mustaschen var ett 
medvetet trick för att visa min queerhet men också för att få resten av framträdandet verka mer 
feminint. Om man målar på en mustasch ser andra inte skäggstubben under. Den tar också 
uppmärksamheten från andra delar av framförandet och för andra är det svårtänkbart att en kvinna 
skulle måla sig en mustasch men att en man skulle göra ett feminint framträdande och sedan måla 
på sig en mustasch är otänkbart. Både den personen som var mest hotfull och två andra som inte 
var lika hotfulla utan mer störda av den verkade alla utgå från att jag var kvinna. [...] Personer 
brukar inte vara hotfulla mot mig på grund av min queerhet men jag var utanför mitt vanliga 
umgänge och genderfuckade mer än vanligt. (Fältdagbok)

I det här fallet förskte jag göra ett medvetet genderfuckframträdande för att dölja min skäggväxt som 
tolkas maskulint men ändå inte göra ett för feminint framträdande utan ändå visa på min icke-binäritet. 
Jag missbedömde dock vilka extrema reaktioner jag skulle få på framträdandet men det berodde också 
på att jag framträdde för en delvis annan publik än väntat. Ingen av de andra deltagarna har sagt att  
andra har varit hotfulla eller våldsamma mot dem på grund av deras queerhet. De verkar dock också  
försöka begränsa deras umgänge till de personer som accepterar deras queerhet. I det här fallet så var  
jag både utanför mitt vanliga umgänge men jag hade också ett väldigt tydligt genderfuckuttryck. Min 
erfarenhet  som går  i  hand  med  deltagarnas  erfarenhet  tyder  på  att  mycket  troligare  får  negativa  
reaktioner om man änvänder ett genderfuckuttryck än om man använder ett agenderuttryck. Jag har  
upplevt att ett queeruttryck kan också ge negativa reaktioner men verkar inte vara lika provocerande.

Som icke-binär kan alltså ens val av uttryck och framträdanden delvis bero på ens könsidentitet och då 
verkar det troligt att om man är mer agender så gör man oftare ett agenderframträdande och om man är 
mer  fluid så växlar  man mer  mellan framträdanden och uttryck.  Vilka uttryck man använder  och  
framträdanden man gör verkar dock vara begränsade av olika anledningar. A och Kat verkar främst 
vara begränsade av att inte riskera felkönas som kvinnor och därför undviker uttryck som tolkas för 
feminint. Kat är också begränsade av sin kropp och vad hen behöver för att dölja den. B begränsas  
istället  genom att  hen inte kan använda ett  agender uttryck för att  visa på sin icke-binäritet.  Hen 
begränsas också genom att hens hem är att betrakta som en främre region där hen inte är fri att göra ett 
icke-binärt framträdande. Mina upplevelser visar också att det kan finnas risker med ett framträdande 
och kan därför vara en begränsning. 
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Normer i och utanför spelvärlden

För att undvika sådant som felköning söker sig deltagarna till grupper och miljöer som upplevs trygga.  
Queera rollspelsgrupper kan vara sådan grupper. I det här kapitlet undersöker jag hur de förhåller sig 
till normer i de fiktiva spelvärldarna, de små spelargrupperna och i den övergripande rollspelskulturen. 
Avslutningsvis undersöker jag om det finns något queert rollspelande.

Normer i spelvärlden
B säger att  hen upplever att  färdigskrivna rollspel  nästan rakt  av tar  de de normer som rollspels-
författaren har och att i Sverige är de nästan uteslutande vita män som förmodligen är straight. En vän 
till mig som just börjar få sina rollspelsäventyr utgivna har berättat att de ofta är den enda i rummet  
som inte är en man. B säger att på grund av det så förutsatts alla i spelvärlden vara vita straighta män  
och alla normer i vår värld som vi har om kön, relationer och begär kommer med på köpet.

Vi skapar och tolkar alla världar genom linsen av vårt perspektiv och den värld vi är vana vid. Så 
antingen så profilerar de explicit emot den värld vi är vana vid eller så slinker det vi är vana vid 
väldigt ofta slentrianmässigt med. Så jag tror det finns en stark koppling mellan hur vår värld ser 
ut och hur våra påhittade världar ser ut. (B)

B upplever att det finns stark koppling mellan vår värld med dess normer och spelvärlden med dess 
normer.  B  säger  att  man  måste  aktivt  förhålla  sig  till  vår  världs  normer  eller  så  kommer  de  
slentrianmässigt  med.  Hen säger att  hen som spelledare  har ett  stor  ansvar för  vilka normer som 
porträtteras i spelet. Detta eftersom att hen som spelledare ofta är den som introducerar nya NPC:er  
och beskriver dem och resten av världen. B har därför aktivt tagit ställning till vilka normer som hen  
väljer att ha i sina spelvärldar. Hen säger att hen inte vill porträttera något förtryck eller dylikt som 
spelarna i värsta fall kan råka ut för i vardagen och därför tar bort all form av queerfobi, rasism och  
dylikt. Istället försöker hen aktivt inkludera bland annat queera personer i spelvärlden.

Det första området av normer som B arbetar med i spelvärlden är de som gäller kön. Där arbetar B 
mycket med färdigskrivna karaktärer och uppmuntra spelarna att testa att spela en karaktär med ett  
annan könsidentitet än sin egen. 

Och då tycker jag personligen att då har jag lyckats. För det är ju poängen att man ska kunna spela 
något som är separerat från sig själv men samtidigt kunna utforska. (B)

B säger att om hen får cispersoner att spela en karaktär med en annan könsidentitet än deras egna då  
har hen lyckats för hen menar att rollspel ska vara något där man kan utforska något man inte är i  
vardagen. Samtidigt så tycker hen att rollspel är en plats där icke-binära kan uttrycka sig icke-binärt  
utan riskerna i vardagen. Spelvärldens funktion som en frizon kan alltså tolkas på två olika sätt här, 
det kan vara en frizon för att utforska andra könsidentiteter men också som en frizon att vara och 
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uttrycka sig icke-binärt. B arbetar också mycket med vilka NPC:er hen lägger in i berättelsen och 
anpassar det efter hur spelarna tolkar och interagerar med de karaktärer som redan finns i berättelsen.

Märker jag att väldigt många av spelarkaraktärerna har pronomenet han så kommer jag välja 
karaktärer med andra pronomen för att få lite mer variation. Märker jag att det börjar bli väldigt 
mycket binära normer. ’Okej, nu när jag introducerade en karaktär med pronomenet hon eller med 
ett feminint namn tolkar karaktärerna det här som en kvinna. [...]’ Då kanske jag lägger in något 
som inte passar där. Exempelvis en manlig sekreterare med jättehöga klackar och läppstift. (B)

På detta  sätt  får  B större  variation  av  vilka  könsidentiteter  som porträtteras  och  hen  försöker  få 
spelarna att  anta mindre om andra karaktärers könsidentitet.  De försöker också att  inte ge ut  mer 
könskodad information än nödvändigt och ofta introducerar karaktärer med bara en yrkestitel eller  
liknande ord. B upplever att dessa tekniker får en faktisk effekt på rollspelandet och säger att spelarna  
börjar anta mindre och börjar själva experimentera mer med könsidentiteter, speciellt om hen spelar 
med samma grupp flera gånger.

Även A använder liknande tekniker och utesluter all form av queerfobi. Hen försöker också lägga in så 
många queera NPC:er som möjligt och många är trans eller icke-binära. Även A försöker att använda 
könsneutrala yrkestitlar, såsom ”Swordsperson” istället för ”Swordsman” för att beskriva karaktärer.

Det andra området av normer som B aktivt arbetar med är normer om begär.

Ibland brukar jag skämta att alla mina karaktärer har Schrödingers läggning. Vi får se, egentligen 
inte deras läggning utan deras sexuella beteende, senare i berättelsen när det blir relevant. Så det 
blir lite grann om man ska använda moderna termer skulle man kunna beskriva att alla antas vara 
’pansexuella until proven otherwise’. (B)

B beskriver att hen inte bestämmer NPC:ers eller färdigskrivna karaktärers sexuella läggning i förväg 
utan de är obestämda tills det blir relevant i berättelsen och då är det egentligen bara deras sexuella  
praktik som kommer fram. B försöker få spelarna att spela på vad karaktärer säger och gör och inte 
låsas sig vid olika etiketter. I likhet med hur hen arbetar med könsidentiteter så om hen märker att 
spelarna förutsätter att andra karaktärer är heterosexuella så lägger B in en karaktär som inte agerar  
hetero och om de förutsätter att de är homosexuella så lägger hen in någon som är ”flamboyant bi eller 
pan.” (B). Hen försöker också bryta mot spelarnas förväntningar och lägga in karaktärer som är poly 
och porträttera till exempel triader istället för monogama parförhållanden. Även i A:s spelvärldar är  
det förväntade är att karaktärer har queera begär men i vårt nuvarande spelkampanj så tar vi spelare 
mycket av ansvaret eftersom många av spelarkaraktärerna har queera begär och praktiker. En annan 
sak vi spelare gör är att aktivt ’shippa’ olika karaktärer i rollspelet. ’Shipping’ är något som kommer 
från fandom och fanfickulturen och går ut på att man parar ihop olika karaktärer man vill ska ha en  
relation (Haenfler 2013:131). Vi har som spelare till exempel gemensamt bestämt att en av NPC:erna 
är en ’butch lesbian’, vilket A som spelledare accepterat. 

För poängen är att om det inte är förutsägbart vad som kommer hända och man inte kan ha 
förväntningarna att ’Det kommer alltid att vara såhär och såhär och såhär’ utan ’Nej! Det kan vara 
för fan bli vad det nu än det blir’. Då får vi en lite mer ’Jag vet inte riktigt men vi kan pröva’ 
attityd till kön, sexualitet och normer. Det är ganska mycket vad jag eftersträvar” (B)

39



Målet  för  B är  bryta  med förväntningarna som spelarna kanske har  att  spelvärlden normer  är  de 
samma som är vanliga i vår värld. På det sättet försöker B skapa en stämning i gruppen där kön, begär 
och praktik inte är låsta utan det är möjligt att pröva och utforska dem. Detta kan ses som ett sätt att  
försöka  skapa  frizon  där  det  är  normalt  att  vara  queer  och  queera  personer  aktivt  inkluderas. 
Anledningen att B mer aktivt arbetar med normer om kön och begär än A beror troligtvis på B har mer 
erfarenhet som spelledare än A och hen oftare spelar med grupper som inte är queera medan A bara  
har spelat med queera grupper. Kat har inte varit spelledare och de säger att i deras spelgrupp har man 
inte pratat explicit om det men det har varit förväntat att det finns queera karaktärer i spelvärlden och  
queerhet är inget konstigt i den.

Det tredje området inom B aktivt arbetar med normer om samtycke, ”courtship” och kommunikation 
om känslor och gränser. 

I den realiserade spelvärlden så är all sexualitet som uttrycks där är ömsesidigt med consent eller 
så stoppar jag det. (B)

De tankar om relationer och samtycke som B har går igen även i de normer som B försöker sätta i sina  
spelvärldar. B säger att om någon spelare försöker göra något sexuellt eller romantiskt mot någon 
annan karaktär  och B uppfattar  att  det  inte finns  ett  uttryckligt  samtycke karaktärerna emellan så 
stoppar hen spelet och säger att ”det gör vi inte”. B aktivt utesluter och förbjuder all form av sexuellt  
våld i sina rollspel. Hen aktivt kritiserar också de normer om uppvaktning och flörtande som är vanlig 
i vår värld.

Jag vill gärna undvika det väldigt invanda mönstret att det alltid maskulina som tar initiativ att 
flörta med andra oavsett situation och normen att det ska vara en människa som lite lätt jagar en 
annan människa som inte uttrycker sig så mycket och så småningom går med på någonting och sen 
är det inte som är pratat om eller faktiskt sagt. Hela tänket att man bara ska förstå små signaler 
brukar jag också tycka om att peta lite hål på. Newsflash, jag tycker inte det är bra sätt att hantera 
den här typen av situationer. (B)

Normen att de med en maskulin könsidentitet ska vara den enda aktiva parten och att den andra ska 
övertalas till något utan man pratat om samtycke, gränser och vad bägge parter vill är något som B 
kritiserar och vill visa på andra sätt att kommunicera i sina spelvärldar. B kritiserar också att personer  
förväntas förstå som signaler. Detta kan jämföras med att A säger att hen tycker om relationsanarki för 
att då sätter man sig ner och tydligt samtalar om vad bägge parter vill med relationen och vilka gränser  
de olika parterna har.

Varken i A:s eller B:s spelvärldar finns någon form av queerfobi, såsom transfobi, homofobi, bifobi, 
polyfobi, fobi mot icke-binära eller dylikt. De har inte heller någon form av sexism eller dylikt. När  
det kommer till rasism och funkofobi är det lite annorlunda. B säger hen att utesluter rasism från sina 
spelvärldar men det är inget jag märkt att hen aktivt arbetat med när jag spelat med hen. Det kan bero 
på att jag som vit och passerande som bara svensk inte har lagt märke till det eller hen har främst  
arbetat med de normerna i spel jag inte har varit med i. Det sätt hen har arbetat med kön, begär och 
relationer har dock varit tydligt när jag spelat med hen. Den spelvärld jag nu spelar med A i är en  
romantiserad 1700-tals karibien och hen säger att hen kan inte förklara kolonialismen utan rasism.  
Rasismen är dock inte något som har varit tydligt och har egentligen inte spelats på. Den tydligaste  
rasismen är den som finns i min karaktär Isokes bakgrundsberättelse. Hon är från Nigeria och skulle 
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kunna  ha  utsatts  för  rasism  i  själva  spelandet  men  det  har  inte  skett.  Jag  har  hintat  den 
strukturaliserade rasismen som förmodligen finns  i  spelvärlden,  till  exempel  att  Isoke inte kan ta  
värvning  i  den  Brittiska  militären  till  skillnad  från  de  andra  spelarkaraktärerna  på  grund  av  sin  
hudfärg. Det har dock varit något som jag kan välja att ta upp och har inte varit något som medvetet 
läggs på Isoke av A eller de andra spelarna. Det andra sättet rasism har tagits upp i berättelsen har varit  
att vissa vita karaktärer har stulit magiska artefakter från andra kulturer och ägnar sig åt deras magi, 
antingen  utan  att  förstå  konsekvenserna  eller  med  onda  avsikter.  Dessa  karaktärer  har  främst  
porträtteras som onda och kan ses som en kritik mot kolonialism och kulturell appropriering.

När det gäller funkofobi, det vill säga fobi, förtryck och osynliggörande av person med funktion som 
avviker från det som anses normalt, så är det liknande. B säger att i ett rollspelsäventyr hen spelledde  
fanns det med en karaktär med kryckor. För det mesta ansågs den ha samma agens som de andra  
karaktärerna men vid ett tillfälle i spelet så beskrevs den lösa ett visst fysiskt hinder som ”slapstick”,  
något som B är ganska självkritisk till i efterhand. Hen säger att hen som har en kropp som är ganska  
bra på att röra sig har svårt att förutse problem och bra lösningar. Hen säger dock att skulle vilja bli  
bättre  på  det  och  en  intressant  utmaning.  B  säger  sig  inte  aktivt  med  några  icke-fysiska 
funktionsvariationer i spelvärldar. Hen säger att psykisk ohälsa i hens berättelser har bara handlat om 
reaktioner på det som karaktärerna upplever under spelet men har inte gjort något som undersöker hur 
det är att ha dem i vardagen för karaktärerna. Jag har varit med om att A aktivt tar bort funkofobi från 
spelvärldar men jag har inte hört något uttalat om den spelvärld vi är i nu. Det finns en karaktär som  
har bägge armarna brutna men jag kan inte peka på varken någon funkofobi eller avsaknad av den.  
Det är något som jag missat att aktivt observera.

B säger att ibland vill de kommentera den queerfobi som finns i vår värld men då gör hen med hjälp 
av magi som metafor.

Ibland vill jag ju prata om de här typerna av teman i mina rollspel men då väljer jag ofta att göra 
det via någon metafor. För om jag vill porträtter och ha en berättelse som handlar om hur 
människor förhåller sig till eller klarar sig igenom eller sådana saker så brukar jag skapa en 
metafor som kanske inte finns i verkligheten men som fungerar på samma sätt som något vi är mer 
vana vid. Ett exempel är en session där alla spelarkaraktärerna har en magisk förmåga och att det 
har en magisk förmåga är det som de blir förföljda för. Sen låter jag den förföljelsen se lite ut som 
HBTQ-förföljelse. Det kan vara ett sätt att prata om förföljelse utan att behöva konfronteras direkt 
med något som man kanske konfronteras i vardagen, värsta fall. (B)

Genom att skapa en spelvärld utan queerfobi men med något som kan fungera som en metafor för 
queerhet, såsom magi, ge den till spelarkaraktärerna och skapa en fobi och ett förtryck baserat på magi 
kan B skapa en spelvärld där det går att skapa berättelser om förtryck och fobi som liknar de om queer 
utan att  faktiskt skapa situationer och reaktioner spelarna kan råka ut för i  vardagen. Detta liknar  
väldigt mycket de rollspelare jag skrev om i Stigma och queera rollspelare (Schück 2018). De uteslöt 
också all queerfobi men introducerade också magi som något som det fanns fobi mot och som man 
kunde förtryckas för. Skillnaden är att de visserligen använde magin för att utforska queerfobi ganska 
mycket  men det  var  inte  uttalat  att  de  var  därför  de  gjorde det  och inte  heller  uttalat,  utan  mer 
underförstått, att de aktivt försökte undvika något som de upplevde i vardagen. 

Pohjola (2004:92) liknar lajvspelvärldar med begreppet temporär autonom zon, TAZ. Hen menar att 
precis som i en TAZ kan leder lajvet skapa en tillfällig ny värld med andra normer än vår där man  
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antingen kan fly till för att undkomma vår världs normer eller kommentera dem. Både A och B skapar  
sina egna spelvärldar med normer som explicit är skilda från vår världs normer. De kan vara något  
man kan fly till  och vara säker som queer och icke-binär. De kan också vara något  där man kan 
experimentera och pröva att var något man inte är. De kan också användas uttalat för att kommentera 
vår  världs  normer.  Eftersom  spelvärlden  är  i  sig  bara  begränsad  till  speltillfällena  anser  jag  att  
rollspelsvärldar uppfyller allting som karaktäriserar en TAZ och bör därför i likhet med lajvspelvärldar 
ses som en form av TAZ. Att spelvärldar kan vara en frizon är något som alla deltagare också håller  
med om.

Normer i spelgruppen
Eftersom B ofta spelleder grupper som hen inte har spelat med innan arbetar hen också mycket med  
normer i spelgruppen. För det första så arbetar B mycket med samtycke, gränser och kommunikation. 
Detta är både om hur gruppen ska bete sig mot varandra och i vilka berättelser gruppen väljer att spela.  
B brukar börja med att berätta vilka gränser hen har och vad hen inte vill ha med. Det är både sådant  
som är likadant som i spelvärlden, det vill säga ingen queerfobi, rasism, sexism eller dylikt. Men det är  
också sådant som att inte avbryta varandra, inte förutsätta att man kan mest och att respektera andras  
pronomen. B säger att på grund av hur hens hjärna fungerar behöver hen att de spelar i ett rum där de 
kan stänga om sig och det inte finns några störande ljud. Hen säger att det är ett tydligt sätt hens 
neuroatypikalitet påverkar hens rollspelande. Sedan försöker hen få spelarna att berätta deras gränser 
både inom gruppen och i spelvärlden. B berättar att vanliga saker spelarna inte vill ha med i spelet  
våld mot djur och sådant som spindlar. Men det är också behov som har göra med spelarnas fysiska,  
psykiska eller neurokognitiva funktion som kan avvika från vad som brukar anses normalt. Det kan till  
exempel vara så att någon ber att undvika saker som kan påminna om traumatiska upplevelser. B säger 
att de är bättre på att tänka på andras funktion i spelgruppen än i själva spelvärlden. B försöker sedan 
få igång en dialog om vad man faktiskt vill ha med i spelvärlden och berättelsen. Hen säger att det är  
viktigt att hen som spelledare faktiskt lyssnar på och följer spelarnas gränser och önskemål även om 
hen hade planerat något annat eftersom hen anser att det är viktigt med ett ömsesidigt intresse och  
respekterande av gränser. B säger att om någon spelare inte vill ha med något så planerar hen om och 
det går alltid att anpassa. 

B är också noga med att förklara att alla får pausa och avbryta spelet när som helst. Ett exempel på hur  
B arbetar med det är ett rollspel, Anno Daemonum, som jag spelade med B. Som en del av rollspelet  
fanns det ett kort med två sidor. På ena sidan var det en cirkel och det stod ”Stay with it”. På den andra 
sidan var det ett kryss och det stod ”Try a different way” och ”CUT”. Om man höll upp kortet och  
visade sidan med en cirkel så betydde det att man tyckte att rollspelet var på en bra berättelse och man  
skulle fortsätta så. Om man höll upp sidan med ett kryss var det en signal till de andra spelarna att man 
tyckte att rollspelet kom in på något som var lite för jobbigt och man tyckte att gruppen skulle försöka 
styra in på något annat. Om man la ner kortet med krysset uppåt på bordet var det en signal att det  
hade blivit för jobbigt och man omedelbart skulle bryta spelet. Eftersom vi tyvärr inte riktigt kom 
igång med spelandet så var det lyckligtvis bara cirkeln som visades. B jämförde det med safewords 
som röd, gul och grön som brukar ha en liknande betydelse. B säger att hen inte har arbetat med så  
tydliga och fysiska redskap för att visa på samtycke men att hen uppskattade att den var fysisk och  
tydlig eftersom det tydliggjorde makten att avbryta spelet för spelarna. Hen säger vilja få spelarna 
trygga att berätta sina gränser och igång en bra dialog om samtycke.
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I den spelgrupp jag är med i tillsammans har det inte varit några explicita strukturerade dialoger om 
liknande. Den gruppen är dock handplockad av A för att vara personer som hen känner sig trygg med 
och därmed är mycket av det här självklart. A säger att de grupper som hen har spelat med har varit  
queera har dock varit viktigt för att det ska kännas som en frizon för hen. Kat nämnde inget om några 
dylika dialoger i deras spelgrupp. Det kan bero på att de inte har haft några problem, att de inte har  
arbetat med det medvetet eller att de bara inte nämnde det för att de inte tyckte det var intressant eller  
trodde att jag inte tyckte det.

Spelgruppen kan vara  en frizon med sina egna normer  som kan vara  skilda från den omgivande 
samhällets normer. De kan vara frizoner specifikt för icke-binära och andra queera personer. Eftersom 
spelgruppen dock inte  är  lika  avskild som spelvärlden är  från vår  värld och inte  lika  tidsmässigt  
avgränsad så den inte lika tydligt en TAZ men är ändå så pass avskild och lik en TAZ att jag ändå 
anser att man kan se vissa spelgrupper som TAZ. Det kräver dock att spelgruppen har medvetet andra  
normer än den omgivande samhället.

Normer i spelkulturen
Såväl A och B som jag är med i spelföreningen Queernördarna. Det är en förening med ett uttalat syfte  
att ge queera personer en plats i spelkulturen och ge nördar en plats i queerkulturen. Den är alltså tänkt 
att vara en frizon och synliggöra queera nördar. Queernördarna är uttalat till för queera personer och 
all form av queerfobi är förbjuden. Eftersom en förening är både större än enskilda spelgrupper och 
har en varaktighet är begreppet TAZ inte lika applicerbart eftersom den varken är temporär eller lika 
autonom.  Begreppet  subkultur  är  däremot  mer  passande.  Sociologen  Ross  Haenfler  beskriver 
subkultur  som  social  subgrupp  vars  kultur  tydligt  skiljer  sig  från  sin  omgivande  kultur  genom 
avvikande  normer, aktiviteter  och värderingar  (Haenfler  2013:3).  I  Stigma och queera rollspelare 
skrev  jag  att  queera  rollspelare  bör  ses  som  en  särskild  subkultur  (Schück  2018:9).  Eftersom 
Queernördarna delar dess aktiviteter, normer och värderingar bör Queernördarna ses som en del av 
subkulturen queera rollspelare.

B försöker att aktivt arbeta med normerna i den subkulturen, den vidare spelkulturen och samhället i  
stort genom sitt spelledande.

Så det glider ihop på de tre nivåerna. Jag arbetar ju med normer i den fiktiva världen för att 
påverka normerna hos spelarna när dom interagerar med andra människor. Så det normer jag väljer 
att visa där är snarast ett ’Titta alla de sakerna vi skulle kunna slippa.’ och sedan normerna när det 
gäller spelargruppen så är det mer att visa exempel på ’Så här gör vi praktiskt för att upprätthålla 
de här sakerna, för att vara schyssta mot varandra, för att ta hand om varandra.’. (B)

B har som mål att sakta förändra normerna i spelkulturen genom att i sina rollspel visa på en annan  
tänkbar värld med andra normer. Förutom att  visa på andra normer i  spelvärlden försöker hen ge 
verktyg och en plats att öva i sina spelgrupper. Ett exempel är hur B visar på samtycke i spelvärlden 
och sedan ge verktyg såsom safewordkorten för få spelarna vana och trygga med att  berätta sina  
önskemål och gränser samt lyssna på andras önskemål och gränser. Förhoppningen som B har är att  
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spelarna sedan kan ta dessa lärdomar och använda dem både i resten av spelkulturen men också i  
vardagen.

Ett  annat  exempel  är  hur  B försöker  få  spelarna  att  inte  förutsätta  karaktärers  könsidentitet  eller 
sexuella eller romantiska praktik. Genom att försöka bryta mot spelarnas förväntningar och normer för 
karaktärer i spelvärlden så försöker B få spelarna att inte förutsätta saker om andra i spelgruppen. Till 
exempel att inte förutsätta att B är man bara för att hen är maskulint presenterande vid speltillfället 
eller för att någon använder pronomenet hon att hon inte är icke-binär eller bara för någon är i en 
sexuell relation med någon med samma könsidentitet inte är bi- eller pansexuell. B säger att om hen 
lyckas att spelarna inte förutsätta saker om andra utan istället lyssna vad de säger eller gör, då har hen 
lyckas.  Även där är  B:s förhoppning att  spelarna tar  sina lärdomar till  resten av spelkulturen och 
vardagen.

Alla tre tre av mina deltagare säger att icke-binära är totalt orepresenterade i färdigskrivna rollspel. B  
kallar representationen ”literary non-existent”. Varken dom eller jag känner till några exempel på icke-
binära karaktärer i publicerade rollspel. B klagar på att spelkulturen har bara börjat förstå att det finns 
något som kvinnor och att de är och ska porträtteras som riktiga personer med känslor, behov och 
drömmar och inte som ”ägodelar eller sexleksaker”. B säger att spelkulturen ändå bara börjat förstå  
men ännu inte förstått varför representation är viktigt och man ännu inte har ruckat på normen att det  
normala är en vit heterosexuell cisman. A varnar för att falla i stereotyper och ger exempel på en bok 
där det finns med en transperson men som porträtteras som ”a man i in a dress” (A) mycket bara för att  
det bara finns en transperson med i boken och kan därför inte ge en bredd i representationerna. 

Jag  känner  till  en  mer  känd  icke-binär  rollspelare,  Sam  de  Leve.  De  brukar  spela  icke-binära  
karaktärer i olika rollspelsshower som sänds på Twitch, såsom Shield of Tomorrow, som jag brukar 
titta på (Geek & Sundry 2018). En rollspelsshow är ett rollspel som spelas in och blir tillgänglig för 
andra, ofta i streamat format. Det finns även rollspelspodcast där man bara spelar in ljudet. Vad som  
främst skiljer dem från vanliga rollspel är att det finns en publik, dock sällan fysiskt närvarande.

Alla tre deltagare klagar på att de olika regelsystemen för rollspel inte är anpassade för att tillåta icke-
binära karaktärer. A säger att reglerna oftast bara tillåter man och kvinna som alternativ. A säger också  
att regelbeskrivningar ofta använder uttrycket ”han eller hon”. Min erfarenhet är att förut så användes 
nästan bara ”han” och att lägga till ”eller hon” ses som väldigt inkluderande. A säger att resultatet av 
att  aldrig  bli  representerad  i  publicerade  rollspel  är  att  A  inte  känner  sig  välkommen  av 
rollspelskulturen i stort. Detta är en känsla som speglas även i de andra deltagarna. Detta har gjort att  
de bara spelar i queera grupper. B är den enda av dem som även spelar i andra grupper.

Queert rollspelande
Jag och B har diskuterat en del om det finns något som kan kallas queert rollspelande och vad som 
kännetecknar det  i  så fall.  B säger  att  rollspel  har  en potential  att  vara  queert  och om spelarna i 
gruppen är queer så kommer själva rollspelet troligtvis vara queert. 
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Vi är överens om att det finns dock en del saker som krävs för att man bör beskriva något rollspelande 
som queert. En sak är att ett rollspel blir inte automatiskt queert bara för att det finns queera karaktärer  
i.  Att  det  till  exempel  finns  en  homosexuell  karaktär  gör  inte  rollspel  queert  om den bara  är  en  
tokenkaraktär och gestaltats stereotypiskt. En tokenkaraktär är en karaktär som bara är med för att på  
ytan öka spelets mångfald och inte tillåts att ha ett djup mer än det som den kvoteras in på.

Jag gör skillnad på ett rollspel med HBTQ-karaktärer och ett queert rollspel. Queert rollspel har en 
väldigt annan anda för mig. Det är mycket mer ’in your face’. För mig handlar queert rollspel om 
leka med, utforska, bryta ner och kritisera normer. Att säga ’Så här lätt är det att göra någonting 
annat. Vi kan göra alla de här sakerna.’ (B)

Vad som däremot är något som vi ser som ett kriterium är att queert rollspel aktivt och medvetet leker 
med, utforskar, bryter och kritiserar normer och strukturer. Detta är något som vi ser som kärnan i  
queert rollspel.

Jag tror att det är ganska ofta som queera rollspel får vara lite mer sexuella. För att det är lättare att 
prata om de här normerna då och för att det finns en tradition inom queera filmer att ofta vara 
ganska sexuella. (B)

B säger att queera rollspel ofta tar upp sexuella teman och att detta både har att göra med att finns en  
tradition från andra queera medier och för att enklare prata om queera teman. Jag upplever att queera 
rollspel även ofta även berör andra begär och relationer. B säger att queera rollspel inte behöver ha 
med  sådana  teman  utan  hen  har  upplevt  att  ett  rollspel  helt  utan  någon  form  av  sexuella  eller 
romantiska teman kändes väldigt  queert  bara eftersom att  det  aktivt  förhöll  sig till  vårt  samhälles 
normer om kön som något som inte gällde i den spelvärlden.

Att kritiskt förhålla sig till kön, begär och relationer något som är viktigt i queert rollspelande men det  
finns även andra normer som som kan göra det queert.

För mig så handlar ju queer om dels kön och sexualitet, dels relationer och så ganska mycket om 
ras. Jag tycker inte riktigt att de går att separera och då är det svårt att inte prata om klass och 
inkomstskillnader. [...] Men kön och sexualitet är de som inom queerrörelsen varit mest klassiska. 
Men det finns andra normer som gärna dyka upp och hör till. Sådana saker som funktion kan också 
vara jäkligt queert. För på samma sätt som att det går att ha ett queert förhållningssätt till sex och 
kön och relationer så går det att till hur en hjärna fungerar. (B)

B lyfter fram några andra saker som kan anses queert. Hen lägger in normer om ras och klass där, 
vilket är sådant som inte brukar räknas som queert. Inte heller brukar funktion räknas in men hen anser 
att det hör dit. Att funktion kan ses som queert är tydligt med tanke på hur inflätad min, A:s och B:s  
autism är med våra andra queerheter. B syn på queer verkar vara tydligt influerad av ett intersektion-
alistiskt synsätt eftersom hen kopplar ihop sexualitet och kön med ras och klass. Intersektionalitet är 
synsätt på identitet och normer som anser att många olika aspekter påverkar samtidigt, såsom kön, ras,  
klass, etnicitet, sexualitet och dylikt (Ambjörnsson 2006:202). Det är också tydligt att B har ett brett  
queerbegrepp. Jag vet dock inte varför hen lyfter in ras men inte etnicitet. 

Eftersom P arbetar  så  tydligt  och  aktivt  med  normer  i  hens  rollspelande,  både  i  spelvärldar  och 
spelgrupper, anser jag att hens rollspelande bör anses som queert. Det samma gäller A men kanske inte 
i samma utsträckning eftersom det inte är lika tydligt att hen medvetet arbetar med dem. Bägge två har 
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valt  att  göra rollspelet  till  en frizon för  icke-binära.  Det  finns dock ett  annat  sätt  att  göra  queera 
rollspel. En annan spelledare och äventyrsförfattare som såväl jag, A och B känner har istället valt att 
främst  göra  äventyr  som är  historiskt  inspirerade  och  har  kvar  all  queerfobi,  rasism och dylikt  i 
spelvärlden från vår värld. Genom att aktivt ha kvar dem och utsätta karaktärerna för den kan hon  
därmed belysa och kommentera dem. Där A och B visar på en mer utopisk värld och visar hur bra vi 
skulle kunna ha det så visar den hä spelledaren istället på hur dystopisk vår värld är och hur mycket 
orättvisor det finns i den. Hon riktar sig dock till icke-queera rollspelare medan A och B riktar sig till  
queera rollspelare.

Slutsatsen blir alltså att det finns flera sätt att göra ett queert rollspelande och A:s och B:s rollspelande  
kan ses som ett  sätt.  Det gemensamma är dock ett  aktivt och medvetet lekande med, utforskande,  
brytande och kritiserande av normer och strukturer.
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Avslutning

Min första frågeställningar var ”Hur ser, förhandlar och reflekterar deltagarna över sina identiteter?” 
Både deltagarna och jag uppvisar ett tydligt reflexivt synsätt på identiteter. Detta gäller särskilt B som 
berättade hur hen såg könsidentitet som något som finns bortom språket men för att kommunicera den 
är man begränsad till de ord man har tillgång till. Alla deltagare och jag beskriver oss som icke-binära 
och mer eller mindre agender. Eftersom vi beskrev oss som mer bortom än mellan kvinna och man bör 
man se könsidentiteter som något som kan placeras in i ett rum än i ett spektrum eller ett fält, det vill  
säga ett rum med minst tre dimensioner istället för en eller två. Kategorierna kvinna och man skulle då 
kunna ses som två olika områden i rummet och agender och queer som två andra. Såväl deltagarna och 
jag upplever att vi flödar inom det rummet men det är oklart om det är könsidentiteten eller hur vi 
uttrycker den som flödar. 

Den definition av  könsidentitet  jag  valde i  början  har  visat  sig  inte  vara  fullt  applicerbar  på oss  
deltagare. Den kopplade ihop känslan av sin könsidentitet med upplevelsen av sin kropp. Eftersom Kat 
beskriver  sig  som de  inte  känner  sig  bekväma i  sin  kropp och  att  den  inte  känns  rätt  för  deras 
könsidentitet  går  det  emot  att  upplevelsen  av  sin  kropp  ska  ses  som  en  integrerad  del  av  ens  
könsidentitet. Förekomsten av kroppslig dysfori talar emot att inkludera den och bör därför ses om en 
separat känsla som kan stämma överens med ens könsidentitet. 

Deltagarnas och mina könsidentiteter är starkt sammankopplade med våra begär eller avsaknaden av  
dem. Även de olika typerna av begär beroende av varandra och av hur vi praktiserar relationer. Såväl  
A och B som jag uppvisar ett reflexivt synsätt på relationer som är starkt influerat av kritik av normer 
och tankar om samtycke. Våra könsidentiteter är också sammanflätade med andra saker som kan ses  
som queert såsom rödhårighet och funktion. Tre av oss deltagare har någon form av autism. Vilket  
samband vår autism har med våra andra queera identiteter och praktiker är dock oklar och det bör inte 
ses som att de har ett klart orsakssamband. Det är dock fördelaktigt att ett brett queerbegrepp som  
fokuserar på avvikande från det som ses som normalt och inte bara på kön och sexualitet.
 
Det är mycket möjligt att ett annat val av deltagare hade betonat andra delar av deras identitet än de 
som belysts här. De hade till exempel kunnat uppleva att deras etnicitet, ras, religion eller klass var  
viktigt för att förstå deras könsidentiteter, något de nuvarande deltagarna inte lyfte fram. Andra icke-
binära skulle också kunna lyfta fram andra delar av funktion. Det är också möjligt att jag hade med 
andra deltagare känt att andra delar av mig hade varit viktiga och även mina svar hade kunnat ändrats.  
Det  är  dock  troligt  att  även  andra  icke-binära  hade  betonat  olika  former  av  begärspraktiker  och  
identiteter eftersom de vanliga normerna om begär ofta är kopplade till normer om kön. Svaret blir  
alltså att deltagarnas identiteter är sammanflätade med varandra och vi reflexivt förhåller sig till dem.
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Min andra frågeställning var ”Hur formar identiteterna deltagarnas framträdanden?”. Vi deltagare gör 
reflexiva framträdanden där vi är medvetna om vilka signaler vi sänder ut och hur andra reagerar på  
dem. Utifrån det gör vi, med hjälp av olika typer av uttryck, framträdanden anpassade för att bli lästa 
på ett visst sätt. Uttrycken kan grupperas i tre olika typer av uttryck. Det första är agenderuttryck som  
ofta använder uttryck som brukar ses som maskulina för att dölja kroppen. Det andra är genderfuck-
uttryck som blandar saker som brukar ses som starkt feminina med de som ses starkt maskulina för att  
tydligt bryta mot en binär norm. Det sista är queeruttryck som använder saker som ses som typiskt  
queera. Vi deltagare blandar dessa olika typer av uttryck för att uppnå ett icke-binärt framträdande.  
Framträdandena delvis riktade mot deltagarna själva men de är också medvetna om hur andra läser  
dem. Våra framträdanden begränsas av tre olika aspekter, kropp och kroppslig dysfori, risken att bli  
felkönad och social dysfori samt hur andra kan reagera på att vi är icke-binära. Våra könsidentiteter 
formar alltså våra framträdanden men vi är också starkt begränsade av andras reaktioner och delvis av 
våra kroppar. 

Även här blir mitt val av definition av könsidentitet problematisk eftersom den så starkt kopplar ihop 
könsidentitet  med  hur  man  uttrycker  den.  Hur  vi  uttrycker  oss  är  visserligen  kopplade  till  våra 
identiteter men de är även starkt beroende av yttre omständigheter. B betonar också att bara för att de 
gör ett framträdande som läses maskulint betyder det inte att hen vill bli sedd som man istället för  
icke-binär.

Min tredje frågeställning var ”Vilken relation har spelvärlden och karaktärerna med deltagarna och 
deras vardag?”. Såväl jag som de andra deltagarna spelar främst queera karaktärer. Både A och B har  
arbetat mycket som spelledare med att lägga in queera karaktärer i spelvärldarna, varav många icke-
binära. B har också arbetat med att få spelare att spela karaktärer med andra könsideniter än spelarna 
själva.  Vi  deltagare  har  starka  känslomässiga  band  till  våra  karaktärer  och  de  har  fungerat  som 
temporära autonoma identiteter. Karaktärerna har varit en möjlighet att spela och utforska något man 
inte är men de har också gett en möjlighet att få uttrycka sig icke-binärt och queert utan riskerna i  
vardagen.

Genom att aktivt utesluta all form av queerfobi från både spelvärldar och spelgrupper har A och B 
gjort  dem till  frizoner för icke-binära och queera rollspelare.  Genom att  aktivt  ha andra normer i 
spelvärldarna i kombination med spelvärldarnas tillfällighet kan man se spelvärldarna som temporära 
autonoma zoner, TAZ. Eftersom de medvetet har andra normer än i vår värld kan de både fungera som 
något man kan fly till men också något som kan kommentera vår värld. Eftersom A och B även aktivt 
förbjuder  queerfobi  i  spelgrupperna  liknar  även  dem  temporära  autonoma  zoner.  B  arbetar  även 
mycket  med samtycke i  både spelvärldarna och i  spelgrupperna,  vilket  gör att  det  finns en tydlig 
koppling mellan hens relationspraktik och hens spelledande. 

Hur  vi  deltagare  rollspelar  har  ett  tydligt  samband  med  våra  queera  identiteter,  våra  reflexiva  
framträdanden, vår vardag och vårt förhållningssätt till normer. Det sätt vi rollspelar på kan kallas  
queert rollspelande och kännetecknas av ett aktivt och medvetet lekande med, utforskande, brytande  
och kritiserande av normer och strukturer.
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Käll och litteraturförteckning

Otryckta källor
Dessa förvaras hos författaren

Intervjuer

Intervju med A
Tid: ca 1,5 timme. 
Datum för intervjun: 2018-03-13
Plats: Hemma hos A
Födelseår: 1994
Min relation med deltagaren: Vän

Intervju med Kat
Tid: ca 1,5 timme. 
Datum för intervjun: 2018-03-28
Plats: Ett bibliotek
Födelseår: 1997
Min relation med deltagaren: Bekant

Intervjuer med B
Tid: ca 2 timmar vardera. 
Datum för intervjuer: 2018-04-04 och 2018-04-12
Plats: Ett bibliotek
Födelseår: 1991
Min relation med deltagaren: Kär vän

Jag har även gjort ytterligare en intervju med en annan person men på grund av brist på tid och plats 
har denna inte använts.

Jag har även fört flera samtal med C men där har bara mina egna tankar efter tecknats ner. 

Egenskrivna källor

Fältdagbok: 54 sidor, skriven mellan 2018-02-20 och 2018-05-22

Bakgrundsberättelse för min rollspelskaraktär Isoke: 2 sidor, skriven 2018-04-15
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Tidigare fältdagbok rörande min könsutredning och mina tankar då: 30 sidor handskrivet, mellan 
2017-02-09 och 2017-05-18

Ludografi
Detta är ett urval av rollspel jag spelat, där valt ut de som har relevans för uppsatsen.

Ett piratrollspel i 1700-talets karibien med moddade Dungeons and Dragon 5E regler.

Masks of Nyarlathotep, Call of Cthulhu-regelsystemet

Anno Daemonum

Ett antal olika rollspel med Chameleon-regelsystemet

Sommarfest i Selinor, Saga-regelsystemet

Metavilse, Metavilse-regelsystemet

Flera äventyr med Shadowrun-regelsystemet
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