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Abstract 
Uppsatsen utgår från syftet att utforska queer femininitet och det sätt som icke-heterosexuella, 

feministiska tjejer förhåller sig till normativ och queer femininitet. Detta genomförs utifrån 

samtalsintervjuer, inriktade på hur dessa tjejer upplever samhälleliga och den lesbiska värld-

ens normer kring femininitet. Studien har Judith Butlers teorier kring genussubversivitet som 

utgångspunkt. Materialet tar upp femininitet som begränsande eller subversivt, det hårt regle-

rade normsystem som återfinns inom den lesbiska världen, butch/femme-fenomenet och bil-

den av den icke-heterosexuella tjejen. Slutsatser som kan dras är att normer från den lesbiska 

världen, den feministiska sfären samt samhällsnormer i stort, alla kraftigt sampåverkar tjejer-

nas förhållningssätt till femininitet. Respondenterna uttrycker att möjligheten till subversivitet 

hos queer femininitet och femme-positionen tycks finnas i att de, genom att utagera feminini-

tet på icke-normativa ”felaktiga” sätt, kan förskjuta och destabilisera den traditionella inne-

börden av femininitet. 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 
Det som fungerade som intresseväckare till den här studien var en krönika i RFSL:s tidskrift 

Kom Ut. Krönikan bar titeln ”Femme-kamp” och var skriven av Ulrika Dahl och någonting 

hos den utlöste en ström av tankar och funderingar kring femininitet hos mig. Femme och 

femininitet hade funnits någonstans där i bakhuvudet, men nu tog det fart i och med krönikans 

starka ifrågasättande av rådande queervärldsnormer. I ”Femme-kamp” hävdar Dahl att den 

queera maskuliniteten (i form av butch, FTM1 och drag kings) har blivit det yttersta tecknet på 

queer och att femme är en ignorerad queer position.2

På spaning efter den queera femininiteten måste man gå utanför en normativ 
homokultur och politiskt korrekt feministdebatt. Den har för länge sedan 
sprängt sig ut och slagit läger nånstans i gråzonen mellan flera olika politiska 
och kulturella rum.3

Någonting i detta lockade mig till att så småningom göra en egen spaning efter queer femini-

nitet. Vad är det med femininitet som gör det så förbjudet och farligt inom icke-heterosexuella 

eller feministiska kretsar, var frågan jag ställde mig. Samtidigt ville jag också undersöka om 

det finns möjligheter att skapa någon form av ifrågasättande, subversiv och queer femininitet. 

Jag ville inte söka svaret på funderingarna i en bok, utan hos människor som berörs av dessa 

tankar och normer kring femininitet. Därför valde jag att göra en samtalsintervjuundersökning 

med icke-heterosexuella, feministiska tjejer. Vid valet av gruppen icke-heterosexuella tjejer 

gjorde jag ett liknande antagande som Pia Lundahl gör i Lesbisk identitet. Lundahl utgick 

ifrån att ”lesbiska kvinnor synliggör föreställningar om kön, sexualitet och autencitet, efter-

som de i större utsträckning tvingas till reflexivitet där andra inte ”behöver” reflektera på 

samma sätt”.4 Mina respondenter skulle dessutom vara feminister eftersom jag var intresserad 

av om och hur icke-heterosexualitet och feminism samverkade i deras förhållningssätt till 

femininitet. 

 

Mitt syfte med uppsatsen är att utforska queer femininitet och det sätt som icke-hetero-

sexuella, feministiska tjejer förhåller sig till normativ och queer femininitet. Detta genom att 

utföra intervjuer med icke-heterosexuella tjejer och koncentrera dessa intervjuer kring att ta 
                                                 
1 FTM = Female to male-transexuell 
2 För vidare diskussion om motsättningar kring femininitet inom den svenska queervärlden se Flator på krigssti-
gen av Sonia Hedstrand, artikel i Dagens nyheter, 2002-08-04 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=41187 (2004-09-23, 23:17)  
3 Dahl, Ulrika, ”Femme-kamp” artikel i tidskriften Kom Ut, nr 5-6/2004, s. 5. 
4 Lundahl, Pia, Lesbisk identitet, Stockholm 1998, s. 165. 
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reda på vad de personligen anser och känner utifrån (samhället och den lesbiska världen5), 

vilka former av femininitet som är förväntade, tillåtna, önskvärda, förbjudna samt efter-

strävansvärda. Se mer om detta under Metod. Dessutom kommer jag att använda teoretisk 

litteratur och tidskrifter för att se hur olika femininitetspositioner beskrivs och vad som anses 

vara subversivt respektive diskursivt tillåtet när det gäller femininiteter. 

Nyckelbegrepp 
Queer kan sägas vara ett samlingsbegrepp för icke-heteronormativa praktiker och sexualiteter. 

Det förknippas med fenomen som på olika sätt underminerar eller ifrågasätter normerande 

idéer om sexualiteter, kön och genus, vilka ses som föränderliga och inte tydligt avgränsade 

från varandra.6 Queer används i den anglosaxiska världen även som paraplybegrepp för 

homo-, bi- och transpersoner. I den här undersökningen kommer jag främst att använda mig 

av den förstnämna betydelsen.  

Heteronormativitet använder jag i meningen att heterosexualitet är norm i vårt samhälle 

och att den ses som självklar, naturlig och normal, samt att alla människor förutsätts leva hete-

rosexuellt.7 Detta medför ett exkluderande av andra sexualiteter, som ses som mindre värda 

och avvikande i förhållande till heterosexualitet. I den här uppsatsen utgår jag ifrån uppfatt-

ningen att både heterosexuella och icke-heterosexuella personer kan tänka och agera hetero-

normativt.  

Genus kan förklaras som socialt skapade tankar, praktiker, beteenden, vanor och före-

ställningar om människor kopplat till kön. Traditionellt finns uppfattningar om att det endast 

finns två genus som kopplas till två tydligt åtskiljda kön; maskulinitet till män och femininitet 

till kvinnor. Jag utgår ifrån tolkningen att genus konstrueras performativt och att det inte i sig 

finns två åtskilda genus, utan en mängd olika genusuttryck och genusidentiteter. Genusidenti-

teter kan se ut på en rad olika sätt och kan utageras oberoende av kön. Vilka beteenden och 

praktiker som kopplas till genus och genusidentiteter skiftar mellan olika sammanhang och 

omformuleras ständigt. Genusidentiteter ses i en queertolkning som föränderliga, instabila och 

inte som tydligt avgränsade från varandra.  

Jag har valt att framförallt använda begreppet icke-heterosexuell istället för bisexuell eller 

lesbisk, som beskrivning på respondenternas sexuella identitet. Enligt min uppfattning är icke-

heterosexuell en mer inkluderande och allomfattande term än lesbisk. Jag vill inte placera 

eller benämna respondenterna in i en enda sexualitetskategori (”lesbiska”), eftersom de inte 
                                                 
5 Definieras under Avhandling: Flatnormer och upplevelser av den lesbiska världen 
6 Gemzöe, Lena, Feminism, Smedjebacken 2002, s. 141 
7 Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk agenda, Stockholm 2002, s. 100f. 
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alla själva identifierar sig som lesbiska.8 Respondenterna beskriver sin sexuella identitet som 

”flata”, ”queer” eller ”bisexuell” och i flera fall på en skala mellan dessa sexualitetskategorier. 

I vissa intervjufrågor har jag dock valt att tala om ”lesbisk eller bi tjej”, för att tydligare ut-

trycka vilka grupper jag syftar på. Detta gäller exempelvis frågan ”Tycker du att det finns en 

stereotyp bild av hur en lesbisk eller bi tjej ser ut?”9 De gånger då jag ändå skriver ”lesbisk” 

eller ”bisexuell” beror det på att respondenterna själva använder begreppen i just de samman-

hangen.  

Jag har valt att genomgående kalla respondenterna för tjejer. Den främsta anledningen är 

att respondenterna använder ”tjej/er” för att tala om sig själva och andra. Termer som ”flick-

or” eller ”unga kvinnor” kändes dessutom komplicerade att använda i intervjufrågor där me-

ningen var att respondenterna skulle identifiera sig med de fenomen som beskrevs. I de sam-

manhang som de använder kvinna/or gör likväl jag det. Vid valet av begreppet tjejer har jag 

även utgått från Fanny Ambjörnssons resonemang i I en klass för sig.10  

Begreppet den lesbiska världen definieras närmare under ”Flatnormer och upplevelser av 

den lesbiska världen” i Avhandlingsdelen. 

Femininitet har ingen entydig, allomfattande definition, och med studien vill jag visa på 

olika aspekter av begreppet. Traditionellt kan femininitet anses vara det ”motsatta” till masku-

linitet. Samtidigt så utesluter den tolkningen alternativa och icke-normativa variationer av 

femininitet. Jag har därför använt femininitet i en vid betydelse och syftar i användandet på 

attribut, stil, egenskaper och beteenden som kopplas till femininitet. Begreppet femininitet är 

problematiskt att definiera och eftersom jag vill att dess betydelse i den här studien ska skapas 

av respondenternas utsagor så har jag valt att inte definiera det tydligare än så. Jag ser femini-

nitet som något socialt konstruerat och föränderligt över tid. Vidare har jag låtit respondenter-

na själva definiera vad de anser att femininitet kan innebära för dem.  

Vissa av intervjufrågorna tar upp normativ femininitet och som definition på begreppet 

utgår jag från Fanny Ambjörnssons beskrivningar. Dessa återfinns under Tidigare forskning: 

Normativ femininitet.  

Genom att jag valt att intervjua tjejer finns risken att femininitet essentialiseras i och med 

att den då endast kopplas till ett kön. Min strävan är absolut inte att knyta femininitet bara till 

tjejer, utan femininitet kan enligt min uppfattning återfinnas både hos kvinnor och hos män. 

                                                 
8 Som en jämförelse väljer däremot Pia Lundahl att uteslutande tala om ”lesbiska kvinnor” i Lesbisk identitet, 
trots att flera av hennes intervjupersoner identifierar sig som bisexuella.  
9 Se Bilaga 1 
10 Ambjörnsson, Fanny, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm 2004, s 
29 
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Kvinnor måste däremot relatera till normativa uppfattningar kring femininitet och mitt syfte är 

att undersöka och visa på hur idéer om femininitet konstrueras utifrån olika normativa upp-

fattningar. Jag har valt att tala om femininitet i singular. Detta eftersom ”femininiteter” kän-

des svårhanterligt och förfrämlingande att använda i intervjufrågor. Att femininitet används i 

singular betyder inte att jag anser att det bara finns en form av femininitet, istället vill jag visa 

att man genom att använda femininitet på många olika sätt har möjlighet att förskjuta begrep-

pets betydelse. 

Traditionellt beskrivs femme som en feminin lesbisk kvinna, som antas begära en butch. 

Jag anser att den beskrivningen är alltför snäv och utgår istället från att femmes kan begära 

såväl butchar som femmes och andra genusidentiteter. Jag har valt att använda de engelska 

originaltermerna femme och butch, då inga liknande svenska begrepp finns att tillgå. Butch är 

traditionellt en maskulin lesbisk kvinna. 

Femme-femininitet använder jag med den övergripande betydelsen queer, icke-normativ 

femininitet. Feminism som praktiseras eller teoretiseras utifrån femme-femininitet har jag valt 

att benämna femme-feminism. Med detta syftar jag på idén om att femininitet kan utageras 

medvetet, subversivt och/eller queert via femme-positionen, och att detta kan utgöra en femi-

nistisk strategi.11 För min egen förståelse av fenomenet femme har Sara Swansons uppsats 

Queera hjältinnor – omförhandlande av genus hos kvinnor på film varit till hjälp.12

Teori 

Genussubversivitet  
I Gender Trouble ser inte Judith Butler homosexualitet, icke-heterosexuella genusidentiteter 

och drag som imitationer eller kopior på ett ”naturligt” heterosexuellt original. Istället ses de 

som kopior på kopian heterosexualitet, vilket synliggör det konstruerade och icke-naturliga 

hos det så kallade originalet. Mer specificerat ser Butler queera genusidentiteter som exem-

pelvis butch/femme inte som heteronormativa och stereotypa imitationer av ett heterosexuellt 

parförhållande, utan som medvetna och parodiska upprepningar av ett heterosexuellt original 

som inte finns. Genom den här parodin destabiliserar butch/femme det ”naturliga” och ”ur-

sprungliga” i heterosexuella genuskategorier.13  Flyttar vi detta resonemang till enbart femme 

och femme-feminism, återfinns subversiviteten i att dessa utgör medvetet ”felgjorda” kopior 

på kopian normativ femininitet. Detta gör att onaturligheten med normativ femininitet blott-

                                                 
11 Se vidare resonemang kring detta under Tidigare forskning; Fenomenet femme och Femininitet som drag 
12 Påbyggnadsuppsats i genusvetenskap, Queera hjältinnor – omförhandlande av genus hos kvinnor på film,  
Sara Swanson, HT02, Stockholms universitet 
13 Butler, Judith, Gender Trouble, New York London 1990, s 31 och 122f. 
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läggs, genom att det blir tydligt att femininitet inte existerar i någon ”äkta” eller naturlig form. 

Femininitetsparodin handlar således om att ifrågasätta själva idén om att det finns ett original. 

Med performativitetstanken utgår Butler ifrån att det inte finns några sanna förlagor till de två 

heterosexuella genus som man och kvinna utgör. Istället är dessa genus något som ständigt 

görs eller upprepas av människor. Upprepningar kan aldrig se exakt likadana ut eller göras på 

precis på samma sätt, vilket gör att genus ser olika ut över tid och i olika sammanhang. Ge-

nom detta ser Butler en möjlighet till förändringar och förskjutningar. Queer femininitet kan 

performativt förskjuta innebörden av femininitetsbegreppet. Med andra ord så syftar den 

medvetna femme-femininitet som utageras av icke-heterosexuella kvinnor till att ge förskjut-

ningar och förändringar i femininitetens betydelse.14

Metod 
Den metod jag har valt är respondentundersökning med samtalsintervjuer av fem (varav fyra 

skedde vid personliga möten och en person intervjuades via e-mail) icke-heterosexuella tjejer. 

Ämnet för intervjuerna var hur dessa tjejers förhållningssätt till femininitet ser ut; nu och tidi-

gare i deras liv, samt hur de förhåller sig till de normativa idéer och bilder av kvinnor och 

femininitet som finns i samhället i stort och inom den lesbiska världen. Respondentundersök-

ning innebär att det är svarspersonerna själva och deras egna tankar och åsikter som är studie-

objekten. Vid en sådan undersökning är jag som forskare intresserad av vad varje svarsperson 

tänker om det som är undersökningens ämne, femininitet, och därför ställs ungefär samma 

frågor till alla svarspersoner. Därefter handlar det för mig om att finna mönster i svaren och 

beskriva hur dessa tendenser tar sig uttryck och vad de kan ha för orsaker.15 Inom sociologi 

skiljer man på respondenter (som beskrivs ovan) och informanter (som används som ”vittnen” 

eller källor för att exempelvis skildra ett visst händelseförlopp).16 I och med att det är svars-

personernas egna åsikter som är i fokus för min undersökning har jag valt att använda termen 

respondent. Därför kommer jag fortsättningsvis att kalla intervjupersonerna för respondenter. 

Intervjuerna spelades in med bandspelare och har sedan transkriberats för att lättare få över-

sikt vid analysen. 

 

Syftet med kvalitativa intervjuer kan ofta vara att komma in i respondentens livsvärld. Inter-

vjun försöker tolka meningen hos olika ”teman” i respondentens livsvärld och dess förhåll-

                                                 
14 Butler (1990), s 138. 
15 Esaiasson, Peter med flera, Metodpraktikan, andra upplagan, Stockholm 2003, s. 253 
16 Esaiasson (2003) s. 254 
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ningssätt till dessa teman.17 Det vill säga att ta del av personliga upplevelser och åsikter hos 

människor. I mitt fall är temat då femininitet. Denna möjlighet, att få komma in i andra män-

niskors livsvärldar, kan sägas vara den stora fördelen och förtjänsten med intervjuer. Mitt val 

av metod föll på intervjuer av den anledningen. Jag var ute efter respondenternas individuella 

förhållningssätt till femininitet, något som troligtvis varit svårare, om inte omöjligt, att 

genomföra via exempelvis en statistisk undersökning. Metoden ger dessutom respondenterna 

möjlighet att komma in på områden som de själva tycker är viktiga. Via följd- eller motfrågor 

har intervjuaren chans att fördjupa förståelsen, testa hållbarheten i respondentens resonemang, 

samt att direkt reda ut om det är något som intervjuaren inte förstår i berättelsen. 

 

En problematisk fråga med intervju som metod är intervjuareffekten och forskarens position. 

Att jag är tjej, feminist och i ungefär samma åldersgrupp som respondenterna har ofrånkomli-

gen en effekt på dem. Exakt vad denna effekt innebär för varje person är omöjligt att säga. Å 

ena sidan kan det tänkas att det antagligen gav positiv effekt på respondenternas öppenhet att 

berätta om sina upplevelser och förhållningssätt, eftersom jag möjligen uppfattades som ”lika-

sinnad”. Å andra sidan finns risken att respondenterna kom att tro att jag ”redan visste”. Det 

vill säga att de underlät att tala om saker som inför mig verkade självklara och oviktiga att 

förklara. Denna kluvna position som intervjuaren alltid står inför är viktig att fundera kring. 

Intervjuareffekten är något som man aldrig helt kan komma ifrån. Intervjuaren är av (oftast) 

ett kön, en viss ålder, stil och etnicitet etcetera och detta kommer att påverka de svar man får 

av respondenten och hur bekväm den känner sig i intervjusituationen. I och med att denna 

effekt är ofrånkomlig så är det bästa man kan göra som intervjuare att vara medveten om pro-

blematiken och sitt eget agerande. En annan närbesläktad sak att överväga är hur mycket in-

tervjuarens frågor påverkar respondenten. Frågorna ska helst vara korta, lättbegripligt formu-

lerade och fria från avancerat akademiskt språk, samt inte vara vinklade. Ställer intervjuaren 

alltför komplicerade frågor finns risken att respondenten inte begriper eller missförstår frå-

gorna, vilket kan göra svaren meningslösa. Ställs frågor som är starkt vinklade riskerar svaren 

att bara återspegla intervjuarens åsikter, istället för respondentens. För att svaren ska bli per-

sonliga och fria är det viktigt att respondenten i så liten grad som möjligt (via frågor eller an-

nat) utsättas för påverkan från intervjuaren. Sammanfattningsvis kan man säga att genom re-

spondentens vetskap om undersökningens syfte, de frågor intervjuaren ställer och ens blotta 

                                                 
17 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund 1997, s. 34ff 
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närvaro i samtalet, skapas det förväntningar på vilka tankar eller åsikter som kan eller inte kan 

komma fram. 

 

Jag har valt att transkribera intervjuerna i sin helhet, bortsett från de inledande bakgrundsfrå-

gorna (såsom ålder, bostadsort etc.). Detta eftersom jag endast använder bakgrundsinforma-

tionen till att beskriva intervjupersonerna och inte till själva analysen.18 Transkriberingen har 

gjorts så ordagrant som möjligt. Vissa återkommande utfyllnadsord som exempelvis liksom, 

alltså, sådär har jag redigerat bort då de ej fyllt något syfte för förståelsen av det sagda, utan 

snarare verkat störande för läsligheten. I de fall där jag upplevt att dessa ord varit betydelsebä-

rande har de lämnats kvar. Det är viktigt att vara konsekvent i sin transkriberingsmetod och 

lyhörd för materialet, så inte övergripande meningar med intervjumaterialet försvinner eller 

snedvrids. Transkriberingen har i sig en tolkande funktion och den kan sägas vara ett första 

steg i analysen. Enligt Steinar Kvale finns det inga standardregler kring vilka val man gör på 

transkriberingsområdet, utan det avgörs främst av vad avsikten med utskrifterna är.19 Det 

främsta syftet med utskrifterna är i det här fallet att ge en översikt över vad som sagts. Detta 

för att underlätta en jämförande analys av olika delar av materialet. Utskrifterna är även vikti-

ga vid citering av speciellt belysande och betydelsefyllda yttranden från respondenterna. Syf-

tet med valda citat har även fått vara vägledande för graden av redigering. Jag har skickat de 

utskrivna intervjuerna till samtliga respondenter för att få kommentarer om de känner att deras 

tankar och åsikter blivit korrekt återgivna, samt för att de ska få möjlighet att förtydliga sådant 

som de eventuellt anser vara oklart. 

 

Som metod för att analysera intervjuerna har jag valt tematisering. Tematisering av intervju-

erna innebär att vissa teman först identifieras utifrån intervjufrågorna (exempelvis ”Normer 

kring femininitet”), sedan sorteras citat från varje respondent som rör just det temat in under 

den rubriken. Efterhand som nya återkommande teman upptäcks läggs de till. Tematisering 

syftar till att urskilja vilka tendenser som är gemensamma mellan flera av respondenterna och 

vilka likheter och olikheter det finns mellan deras förhållningssätt till en mångfald av feno-

men eller frågor. Jag har även till viss del använt meningskoncentrering som analysmetod. 

Vid meningskoncentrering delas intervjuerna in i naturliga enheter eller stycken och mening-

en i dessa enheter koncentreras till en eller flera meningar som återger det karakteristiska för 

                                                 
18 Bakgrundsinformationen i sin helhet finns tillgänglig på kassetter, i författarens ägo 
19 Kvale, (1997) s. 156 
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styckets innebörd.20 Metoden användes i syftet att få ner stora textmassor i intervjuerna till 

mindre och mer lätthanterliga enheter. Fördelen med detta är att det blir lättare hitta väsentliga 

innebörder i olika enheter och centrala teman i själva intervjuerna. 

Urval 
De kriterier som jag utgick ifrån vid letandet av respondenter var att de skulle vara tjejer i en 

viss åldersgrupp som identifierade sig som icke-heterosexuella och feminister. För att finna 

personer som passade in på dess kriterier sonderade jag mitt personliga nätverk, trots att detta 

inte är den mest ideala metoden för att hitta representativa personer. Ett alternativ hade exem-

pelvis varit att sätta upp lappar med information om studien på universitetet eller på homo-

vänliga caféer, så frivilliga kunde anmäla sig. Men på grund av den begränsade tidsramen 

hade jag inte möjlighet att leta intresserade på det sättet. 

 

Två av respondenterna tillfrågades om de ville medverka i uppsatsen via meddelande på in-

ternetcommunityt Qruiser, en tillfrågades via communityt Skunk, en frågade jag personligen 

och en (som jag fått tips om via en bekant) tillfrågades på telefon.21 Av respondenterna var en 

helt okänd för mig sedan tidigare. Tre kände jag till via Internet eller genom vad de tidigare 

gjort eller skrivit, men jag var inte personligt bekant med dem. Slutligen var jag bekant med 

en respondent via studentkretsar. 

 

De jag sökte för intervjuerna skulle vara ungefär från samma generation eftersom jag av av-

gränsningsskäl inte ville väga in en åldersaspekt i analysen (det vill säga jämförelser mellan 

olika generationer). Därför sökte jag tjejer i åldersgruppen 20-30 år.22 Antagandet var att är 

man uppväxt i samma generation har man upplevt liknande diskursskiften och lever nu i en 

kontext eller skede av livet som ser mer liknande ut än den gör för de av en äldre eller yngre 

generation. Detta påverkas såklart av exempelvis ens etnicitet och klasstillhörighet, som kan 

skapa stora skillnader mellan levnadssituation även inom en viss generation. Därför valde jag 

att intervjua tjejer som för närvarande bor i en större stad (oavsett om de är uppvuxna där eller 

inte). De fem tjejer som jag har intervjuat bor i Stockholm (3 st), Uppsala (1 st) eller Helsing-

borg/Malmö (1 st). På grund av att undersökningen endast omfattar fem personer valde jag att 

inte utgå ifrån något etnicitetsperspektiv vid urvalet. Det hade varit intressant att göra en lik-

                                                 
20 Kvale (1997) s. 174ff. 
21 Qruiser tillgås via www.qx.se, Skunk via www.skunk.nu  
22 Respondenterna var 21, 23, 25, 27 respektive 30 år gamla vid intervjutillfället. 
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nande undersökningen kring femininitet i en annan grupp än vita icke-heterosexuella 

svenskor, men det faller utanför ramarna för den här studien. 

Material 
Primärmaterialet består av samtalsintervjuer23 med fem icke-heterosexuella kvinnor. Det be-

gränsade materialet medför att de slutsatser som jag drar utifrån materialet inte är generaliser-

bara till en större population. Samtidigt kan de tendenser som framkommer ur materialet möj-

ligtvis tyda på någonting inom just den avgränsade gruppen. Det är viktigt att komma ihåg att 

samtliga respondenter lever i större svenska städer, vilket medför att slutsatserna inte är över-

förbara på exempelvis en landsbygdskontext. Det är på samma gång väsentligt att inte dra alla 

större städer med respektive ”lesbiska världar”24 över en kam. Beroende på om dessa queera 

eller lesbiska sfärer är feministiska (och i så fall vilken form av feminism) och om de är små 

eller mer vittomfattande, kan väldigt olika normer och regler gälla. Gruppen icke-hetero-

sexuella tjejer eller kvinnor är inte homogen, vilket även Pia Lundahl understryker i Lesbisk 

identitet.25

Tidigare forskning 

Fenomenet femme 
Antologin Fem(me) – Feminists, Lesbians, and Bad Girls är en sammanställning av texter 

som på olika sätt problematiserar, hyllar eller diskuterar queer femininitet. Fem(me) är sam-

manställd av Laura Harris och Elizabeth Crocker, som i introduktionen motiverar antologin på 

följande vis: 

First, few histories has been written from perspectives that recognize and re-
spect femmes. As a result, femme voices that could teach us much about the 
intersection of feminists, lesbian, and queer identities are often overlooked.26

De menar vidare att ämnet är viktigt att ta upp för att femmes tenderar att bli dubbelt margina-

liserade.27 Detta genom att de varken ses som ”riktiga” feminister i feministiska sammanhang 

eller som ”riktiga” lesbiska i lesbiska sammanhang. Femmes både misstänkliggörs och osyn-

liggörs därigenom. De ses som heteronormativa förrädare av andra lesbiska och/eller feminis-

ter. Författarna som gör sina röster hörda via Fem(me)-antologin vill göra upp med denna 

                                                 
23 Som tidigare nämndes var det fyra samtalsintervjuer och en e-mailintervju. 
24 För definition av begreppet, se Avhandling; Flatnormer och upplevelser av den lesbiska världen 
25 Lundahl (1998), s 218. Se även Tidigare forskning; Lesbiskhet, femininitet och maskulinitet 
26 Fem(me) – Feminists, Lesbians, and Bad Girls, ed. Laura Harris & Elizabeth Crocker, New York London, 
1997, s. 1. 
27 Harris & Crocker (1997), s. 2. 
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föreställning. De menar att femmes kan utagera en queer femininitet som är aktivt självvald, 

kritisk och omförhandlande. 

 

Antologin Brazen Femme28: Queering Femininity, som är sammanställd av Chloë Brushwood 

Rose och Anna Camilleri, tar upp ett liknande tema som Fem(me). Brazen Femme är en sam-

ling essäer, intervjuer, dikter, seriestrippar och fotografier som berör ämnena femme och 

queer femininitet. Genom antologin vill de belysa hur mångfasetterad och queer identiteten 

femme kan vara. Till skillnad från det vidare tidsperspektivet i Fem(me), utgår Brazen Femme 

uttalat endast från nutid. Antologins redaktörer är trötta på den traditionellt obligatoriska 

sammankopplingen mellan butch och femme, och de menar att bokens syfte även är att visa 

att femmen är fullt kapabel att stå på egna ben.29 Hon har en stark identitet i sig själv och be-

höver inte definieras som Det Andra, i förhållande till butch. Som en del i antologin ingår A 

Fem(me)nist Manifesto av Lisa Duggan och Kathleen McHugh, där de gör upp med stereoty-

pa föreställningar kring femme och visar på en motbild.30 De ser femme som en queer kropp i 

feminin drag och de understryker aktörsskapet och det självvalda i femme-identiteten. Fem-

men har aktivt och frivilligt valt femininitet som genusidentitet och är stolt över det. Duggan 

och McHugh vill använda femme-identiteten som metod: genom att spela femininitet ”fel” 

(spela den queert) vill de förändra och återskapa det som femininitet ofta förknippas med 

idag, exempelvis osjälviskhet, foglighet och tolerans. Femmes är inga ”fina flickor” som 

snällt sitter tyst, utan att yppa sin queera identitet. De är bad girls; självständiga, utåtriktade, 

begärande, sexuella, vulgära och kritiska. 

Normativ femininitet 
Den här uppsatsen syftar på att undersöka icke-heterosexuella tjejers förhållningssätt till fe-

mininitet, och då speciellt queer femininitet och normativ femininitet. Men vad innebär nor-

mativ femininitet? Olika normer är ständigt närvarande i vårt samhälle, men de förblir oftast 

outtalade. Därigenom blir det svårt, om inte omöjligt, att specificera exakt vad olika normer 

innebär. Fanny Ambjörnsson har dock försökt precisera meningen av normativ femininitet i 

studien I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Studien handlar 

om hur gymnasietjejer förhåller sig till föreställningar kring den ”normala” tjejen, ett ideal 

som de både vill personifiera och undslippa. Ambjörnsson menar att normer både skapas och 

                                                 
28 Direkt översatt - brazen femme = ”skamlös/fräck femme” 
29 Brazen Femme - Queering Femininity, ed. Chloë Brushwood Rose & Anna Camilleri, Vancouver 2002, s. 13f. 
30 Duggan, Lisa och McHugh, Kathleen, ”A Fem(me)nist Manifesto”, Brazen Femme, Vancouver 2002, s. 165ff. 
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upprätthålls genom utpekandet av avvikelser.31 Vissa normsystem har högre status än andra, 

vilket visar sig genom att beteenden som följer denna norm belönas mer än andra. Exempelvis 

en viss sorts femininitet, som då kan kallas normativ.32 Den normativa femininiteten som 

ringas in i studien inkluderar följande beteenden: behärskning, kontroll, inlevelseförmåga, 

mjukhet, tolerans och sexuell måttfullhet.33 Enligt Ambjörnsson var den här normativa femi-

niniteten främst eftersträvansvärd bland medelklasstjejerna. Arbetarklasstjejerna var mer 

skeptiska och motsträviga mot att associeras med den. Med detta menar Ambjörnsson att tjej-

er med olika bakgrund och erfarenheter förhåller sig olika till sådana normer. Jag har i den här 

studien valt att utgå ifrån Fanny Ambjörnssons definition av normativ femininitet, trots att jag 

är medveten om att den definitionen inte på något vis är allomfattande eller allenarådande för 

allt vad normativ femininitet kan innebära i olika sammanhang. 

Riot Grrrls och ”DIY-feminister” i Sverige 
Sabina Ostermark har gjort en översyn av svensk (som hon benämner det) DIY-feminism i 

”Rött läppstift är också politik. Riot Grrrls och feminism” som ingår i Sexualitetens omvand-

lingar. Begreppet DIY (Do It Yourself)-feminism syftar på den våg av unga kreativa feminis-

ter i Sverige som inspirerats av den amerikanska Riot Grrrl-rörelsen. Dessa unga feminister 

har enligt Ostermark främst valt zines-skrivande (zine = egenhändigt skapad tidning) som sitt 

uttryckssätt. DIY-feminismen i sig fungerar ”[…] som en arena där man accepterar ett flertal 

olika medel för att bryta upp den konstruerade myten om kvinnors natur”.34 De vill skapa be-

greppsförvirring genom att använda och omtolka symboler för manligt och kvinnligt. 

 

DIY-feministerna beskrivs utseendemässigt närmast som utpräglade ”femme-feminister”; 

flickiga, sexiga, ibland sminkade, med minikjol och rosa nagellack. I texten framgår dock inte 

huruvida tjejerna som skapar feminist-zinen har någon queertanke i bakhuvudet eller inte. 

Ostermark återger andras tolkningar av stilen, vilka menar att den är ett sätt att komma bort 

från förutfattade meningar och bilder av feminister som fula, tråkiga och frigida. Själv gör 

hon en annan tolkning, och menar att de uttalat flickaktiga eller sexiga ”girlie”-stilarna kan 

ses som en utveckling från tidigare former av feminism. Detta genom att den signalerade 

flickaktigheten inte behöver innebära ett innehåll som är flickaktigt. DIY-feministerna vill 

genom detta å ena sidan visa att feminister finns i alla former och att man har rätt att använda 
                                                 
31 Ambjörnsson, Fanny, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Stockholm 2004 s 57 
32 Ambjörnsson (2004), s. 29 
33 Ambjörnsson (2004), s. 57 och 204 
34 Ostermark, Sabina, ”Rött läppstift är också politik. Riot Grrrls och feminism.”, Sexualitetens omvandlingar, 
Göteborg 2003, s. 204 
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olika uttrycksmedel utan att vara begränsad av deras tidigare betydelser. Å andra sidan vill de 

skapa alternativ till samhällets förståelse av kvinnligt beteende och utseende. Ostermark ser 

DIY-feministernas återtagande av femininitet som en maskerad, med syftet att synliggöra 

maskeraden i sig. Det vill säga; visa på det konstruerade i det som antas vara ”naturligt” 

kvinnligt. Istället för att ta avstånd från det stereotypt kvinnliga, använder de maskeraden för 

att konfrontera den feminina schablonen genom schablonen. De vill oskadliggöra normativ 

femininitet, och återskapa icke-normativa femininiteter inifrån. 

Femininitet som drag 
”Utklädningslådan” heter Ulrika Dahls bidrag till queerantologin Såna som oss. Röster om 

sexualitet, identitet och annorlundaskap och titeln syftar på den magiska låda med vars hjälp 

hon lekte maskerad som barn.35 Lådan var fylld av klassiskt feminina attribut som klänningar, 

smycken och smink och i texten får utklädningslådan stå som metafor för femme drag. ’Fem-

me drag’ betyder feminin utklädnad, av den mer extravaganta sorten. Dahl kallar transor och 

drag queens för sina systrar och menar att de (liksom femmes) använder femininitet på ett sätt 

som samtidigt hyllar och gör narr av den. Istället för att se femininitet som en fälla ser alla 

dessa det som något lustfyllt och spännande. Det handlar om att få bort offerstämpeln och 

vända det negativa till något positivt. Femmes nyskapar femininiteten genom att fylla den 

med en egen mening. Ulrika Dahl drar paralleller till drag kings och menar att de vill utvidga 

definitionen av maskulinitet, med en liknande strategi som femmes använder för att utvidga 

vad femininitet innebär. Att en tjej går klädd i klänning betyder inte att hon är hetero, enligt 

Dahl. Hon menar att femme utgår från ett feministiskt arv, men att detta arv inte behöver in-

nebära att kampen bara ska gälla att slippa ifrån femininitet. 

Det handlar om motstånd. Ett kollektivt lackerat långfinger, en ringprydd rak 
höger, en hög klackspark mot förtryck, förakt och förvirring hos dem som 
inte förstår att det går att vara flata, feminist och femme. [Min kursivering]36

Femme handlar inte om att spela med och falla in i traditionellt feminina stereotyper. Fast inte 

heller om att inlemma sig i lesbisk-feministiska stereotyper. Omskapandet och användandet 

av femininitet sker enligt Dahl både på lek och på allvar. Oavsett vilket så vilar det alltid på 

en tro på subversivitet. 

                                                 
35 Dahl, Ulrika, ”Utklädningslådan”, Såna som oss. Röster om sexualitet, identitet och annorlundaskap, Stock-
holm 2003. 
36 Dahl (2003), s. 68. 

 14



Lesbiskhet, femininitet och maskulinitet 
Lesbisk identitet är en studie om hur lesbiska kvinnor konstruerar sin sexuella identitet och 

hur normer och tidsväxlingar avgör och förändrar förutsättningarna för denna identitet. Pia 

Lundahl har via intervjuer med lesbiska kvinnor ur olika generationer tagit fram ett livs-

historiskt material, vilket utgör studien. Detta material har sedan både fått tala för sig själv 

och blivit analyserat. I boken diskuterar Lundahl det relationella i identitetsformering, det vill 

säga att identitet kan ses som skapad i förhållande till det man inte är. Utifrån skillnad med 

andra ord.37 Lundahl menar att den skillnad som det handlar om i förståelsen av lesbiska 

kvinnor kopplas till kön och till homosexualitet. Enligt Lundahl karakteriseras talet om homo-

sexualitet (både historiskt och i nutid) av överskridandet av gränserna för maskulinitet och 

femininitet. Detta visar också på den reflexiva sammankopplingen mellan heterosexualitet och 

homosexualitet. Heterosexualitet antas vara det homosexualitet inte är, och vice versa, och de 

definieras därigenom. 

 

Genom talet om skillnad blir den lesbiska kvinnan endast begriplig som överträdare av grän-

serna för kvinnligt och manligt. Om en kvinna är lesbisk så antas hon enligt den normativa 

bilden inte vara traditionellt kvinnlig eller feminin. Manhaftighet eller maskulinitet kopplas 

ihop med lesbiskhet och genom denna förståelse är hon inte som andra ”vanliga” (det vill säga 

heterosexuella) kvinnor – hon antas vara lesbisk genom sin maskulina genusöverträdelse, och 

blir ”begriplig” genom den. På motsvarande sätt antas bögar bli begripliga genom sin femini-

na genusöverträdelse. Det betyder sammanfattningsvis att överskridandet av skiljelinjerna för 

maskulint/feminint blir homosexualitetens signifikant.38 Den här föreställningen om det för-

väntade maskulina överskridandet är enligt Lundahl något som alla lesbiska kvinnor måste 

förhålla sig till. Oavsett om de tycker att den är korrekt eller inte. Lundahl menar dock att de 

yngre kvinnorna i hennes undersökning allt mer ifrågasätter den här traditionella synen. De tar 

på olika sätt avstånd från den maskulina lesbiska kvinnan och antagandet om det lesbiska 

överskridandet av gränserna för maskulinitet och femininitet som obligatoriskt. Lundahl tol-

kar de yngre kvinnornas avståndstagande från detta som ett sätt för dem att markera vilka De 

Andra är, alltså lesbiska ur en äldre generation. Detta tydliggör enligt Lundahl att lesbiska 

kvinnor inte kan ses som en homogen grupp, som lever under en och samma diskurs. Det 

                                                 
37 Lundahl (1998), s. 217 
38 Lundahl (1998), s. 164 
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finns istället motsättningar och olikheter mellan enskilda personer och grupper, och detta ska-

par i sig en mängd av maktrelationer.39

 

Lundahl tar även upp hur den feminina lesbiska kvinnan (”femmen”) historiskt sett inte er-

känns som genuint homosexuell. Detta trots att hon ”[…] demonstrerar att begär inte naturligt 

följer vare sig biologiskt kön eller karaktär.”40 Femmens val av begärsobjekt sågs snarare som 

en tillfällig ”könsförvirring”. Butchen är den som fått representera den autentiskt lesbiska 

(både enligt så kallade experter och enligt andra lesbiska), hävdar Lundahl. Den autentiskt 

lesbiska som butchar gör således sig begriplig genom genusöverträdelser. 

Homovärldens flatnormer 
Sara Trobeck menar att det finns oskrivna lagar i homovärlden om hur man ska se ut som fla-

ta, för att passa in. Detta skriver hon om under rubriken ”Femme och stolt!” som ingår i anto-

login Tjejerna mot strömmen: Berättelser av flator, bin och könsöverskridare.41 Enligt Tro-

beck är femme-flatorna de som möts av mest skepsis av alla genom att de sminkar sig och 

klär sig kvinnligt. De blir ifrågasatta som lesbiska eller ses helt enkelt som straighta av andra 

flator, vilket i sin tur leder till att de ibland inte blir insläppta på flatklubbar. De blir helt en-

kelt utestängda eftersom de inte anses vara lika gay som andra, mer maskulina flator. Kombi-

nationen femme och flata gör även att de utsätts för heterosexuellas fördomar om hur homo-

sexuella antas vara eller se ut. Femme-flator har enligt Trobeck svårt att göra sig trodda som 

lesbiska även här, för att de inte uppfyller den stereotypen bilden. Trobeck menar att ju fler 

tjejer som kommer ut och vågar leva öppet som lesbiska, ju mer varierat kommer spektrat av 

stilar och typer som de representerar bli. Hon anser att alla har samma värde och att flatvärl-

den måste inse detta och acceptera femme-flatans existens. 

                                                 
39 Lundahl (1998), s. 218 
40 Lundahl (1998), s. 167 
41 Trobeck, Sara, ”Femme och stolt!”, Tjejerna mot strömmen: Berättelser av flator, bin och könsöverskridare. 
Oscarsson, Karin (red.) Stockholm 2003 (2:a tryckningen 2004) 

 16



Avhandling 

Disposition 
Avhandlingen inleds med en kort presentation av de intervjuade tjejerna. Sedan går jag vidare 

till själva undersökningen som har delats upp i teman. Som tidigare nämndes har intervju-

materialet tematiserats och några av dessa teman har valts ut för att ge en representativ bild av 

de tendenser som återfinns i respondenternas åsikter. Under respektive tema beskrivs och ana-

lyseras intervjumaterialet. 

Beskrivning av respondenterna 
Jag lät respondenterna välja var de kände sig mest bekväma att intervjuas. Alex och Jenny 

intervjuades på olika caféer, Clara hemma hos mig och Maria hemma hos sig. Som tidigare 

nämndes intervjuades Therese via e-mail, vilket berodde på att intervjumötet i Helsingborg 

inte kunde genomföras. Alla namn som används är fingerade. 

 

Clara, Jenny, Alex och Maria har någon form av, eller håller på med, högskoleutbildning 

inom humaniora och/eller samhällsvetenskapliga ämnen. De tre förstnämnda har i varierande 

omfattning studerat ämnen som rör genus. Alex har förutom högskoleutbildning även en yr-

kesutbildning sedan tidigare. Vid intervjutillfället arbetar Jenny inom vården och Clara och 

Alex var arbetssökande. Maria läser vid universitet och Therese studerar på folkhögskola. 

Ingen av respondenterna är gift eller har barn. Jag går av anonymitetsskäl inte närmre in på de 

enskilda informanternas bakgrund där jag inte använder uppgifterna i analysen. 

 

I bakgrundsfrågorna jag ställde ingick (förutom frågor om ålder etc.) frågor kring hur respon-

denterna definierade sitt genus, kön, sexuella identitet och om de kallade sig för feminister. 

Med dessa frågor ville jag skapa en relevant bakgrund till deras förhållningssätt till feminini-

tet. Att beskrivningarna av respondenterna varierar i längd och omfattning beror på variatio-

ner i hur ingående de beskrev sig själva. 

 
Therese är 21 år och bor omväxlande i Malmö (där hon studerar) och i Helsingborg (där hon 

är uppvuxen). Hon beskriver sitt kön som ”kvinna” och sitt genus som ”tjej”. Sin sexuella 

identitet kallar hon ”queer”. För ett halvår sedan skulle den ha varit ”flata” men numer (sedan 

hon blev kär i en kille) använder hon sig av ”bisexuell” i vardagslivet, mest för att folk känner 

till begreppet. Egentligen hatar hon dock ordet bisexuell och kan inte identifiera sig med det:  
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[…]säger man att man är bisexuell tror folk direkt att man bara är ett hetero 
som vill spexa till det lite ibland, och dels för att man genom ordet bisexuell 
bekräftar normen att det bara finns 2 kön att välja på genom att säga att man 
kan bli kär i båda.42

Detta gör att hon finner ordet bisexuell väldigt problematiskt. Therese är feminist i allra högs-

ta grad, enligt sig själv. Dock anmärker hon att ”större delen av Sveriges Radikal-

feministmaffia”43 inte håller med henne om det, eftersom ”[d]e är av åsikten att tycker man 

inte exakt likadant som dem på alla punkter så kan man omöjligen vara feminist, köper du inte 

hela paketet är du en kättare.” Deras kritik beror enligt Therese även på att hon gått från att 

vara flata till att vara bisexuell. 

 

Clara är 25 år och bosatt i Stockholm. Kön är ”kvinna” och genus ”kvinnligt” enligt henne. 

Men hon uppfattar genusfrågan som komplicerad. På en skala mellan manligt och kvinnligt 

skulle Clara placera sig själv någonstans mellan mitten och kvinnligt. Sin sexuella identitet 

benämner hon ”ibland bi, ibland flata”. Fast hon definierar sig främst som bisexuell. Feminist 

är hon utan tvekan och då någon slags likhets- och queerfeminist. 

 

Jenny är 23 år och bor i Stockholm. Sin könsidentitet beskriver hon som ”kvinna” och sitt 

genus som ”kvinnligt/feminint”. Jenny identifierar sig som lesbisk och som queerfeminist. 

 

Alex är 30 år och bor även hon i Stockholm. Hennes kön är ”tjej”, men genus är svårare att 

svara på. Hon vill helst ha ”ingenting” som genus och sedan låta andra definiera vad de upp-

fattar henne som. ”Lesbisk/flata” är Alex’ sexuella identitet. Hon ser sig som queerfeminist 

och menar att alla biologiska kvinnor måste vara feminister. Annars är de inte medvetna om 

de strukturer som finns. 

 

Maria är 27 år och var vid intervjutillfället bosatt i Uppsala. Sedan dess har hon flyttat till 

Örebro. Hennes kön är ”kvinna” och genusidentiteten är ”feminin”. Feminint menar hon då 

mer sett till beteenden än till attribut. Maria tycker det är komplicerat att definiera sin sexuella 

identitet. ”Lesbisk just nu” är det som hon känner ligger närmast. I lesbiska sammanhang då 

hon genom sin femininitet känner sig avvikande, identifierar hon sig inte med lesbiska kvin-

nor. Detta eftersom hon tidigare levt med killar och inte känner sig lika autentiskt lesbisk som 

andra. Men i förhållande till bisexuella kvinnor känner hon sig inte bi för tillfället. Maria är 

                                                 
42 Intervju med Therese, via e-mail, 2004-11-09. Mail i författarens ägo. 
43 Intervju med Therese. 
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feminist, men har ibland komplex för att hennes feminism är för ”oteoretisk”. Det vill säga att 

hon i vissa väldigt uttalade feministiska sammanhang känner sig som en ”dålig feminist”, för 

att hon inte är lika totalt engagerad som andra där. 

Femininitet 
Jenny och Clara ser femininitet som ett kulturellt skapat genusuttryck. Båda understryker att 

femininitet inte behöver vara kopplat till kvinnligt eller kvinnor utan att det genusuttrycket 

kan finnas hos människor oavsett kön, även om de ser att det är socialt accepterat hos kvinnor. 

Clara menar att femininitet inte skulle vara lika begränsande om det inte var kopplat till kvin-

nor, fast då kanske det inte skulle kallas för just feminint heller. Jenny tycker att genus kan 

vara skiftande och att en person kan ha flera olika genus växelvis. Det är dock svårt att ringa 

in vad femininitet innebär och hon menar att det också till stor del beror på vem som uttrycker 

det: 

[D]et blir ju så fruktansvärt olika om det är en man eller kvinna som uttryck-
er samma form av femininitet. Så det kan ju vara allt från väldigt... det mest 
harmlösa, alltså inte intetsägande, det snällaste. Till det mest hotande, det 
mest konstiga och queera som kan finnas… beroende på vem det är.44

Det är således viktigt för dem båda att inte låsa fast femininitet vid en viss betydelse eller till 

ett enda kön. Just att femininitet enligt normer oftast handlar om kvinnor bidrar till att de kan 

känna sig begränsade av femininitet. För Therese har femininitet däremot en annan innebörd; 

det är någonting väldigt positivt. Hon vill understryka att hon på intet sätt är biologist men för 

henne är femininitet verkligen något som hon skulle vilja uppvärdera i samhället. Som hon 

själv uttrycker det: ”För mig handlar det helt ärligt mycket om rätten att inte behöva känna sig 

töntig för att man gillar en viss sak.”45 Det ska inte vara lägre värderat att uppskatta något 

traditionellt feminint än något maskulint. 

 

När Alex funderar kring sitt förhållningssätt till normativ femininitet handlar det om att man 

går igenom olika stadier och förväntas vara på ett visst sätt. Hon anser att ju flickigare hon var 

ju mer objektifierad blev hon, vilket var väldigt irriterande. Eftersom det inte kändes kon-

struktivt att gå omkring och vara uppretad i vardagen kände hon att hon var tvungen att göra 

någonting åt det. Underförstått innebär detta att sluta vara flickig. Hos andra kan Alex dock 

tycka att det är fint och häftigt med femininitet. Hon imponeras av att dessa personer klarar av 

                                                 
44 Intervju med Jenny i Stockholm, 2004-10-28. Ljudupptagningen finns i författarens ägo. 
45 Intervju med Therese. 
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att inte blir störda av den uppmärksamhet som de får för sitt yttre. Den sortens uppmärksam-

het och komplimanger som hon själv inte uppskattar. 

Femininitet: begränsande eller subversivt? 

Femininitet har ingen entydig betydelse. Alla människor har olika uppfattningar om vad det 

innebär och vad de tycker att det kan vara positivt eller negativt med femininitet. Detta beror 

också på ”vilken” femininitet man talar om. Normativ femininitet som Fanny Ambjörnsson 

beskriver den skulle nog ses som begränsande av många.46 Samtidigt så är inte all femininitet 

normativ, utan det kan finnas utrymme för subversiva och ifrågasättande former av feminini-

tet. Jag frågade respondenterna: ”Tycker du att femininitet är något förtryckande och begrän-

sande eller är det något som man kan skapa en egen positiv mening av? Hur i så fall?”47 Frå-

gan är måhända dualistiskt ställd – det vill säga att den kan uppfattas som styrande i ena eller 

andra riktningen. Men den ställdes med utgångspunkt av (och efterföljande frågor kring) nor-

mativ femininitet. Detta gör att jag anser att respondenterna hade möjlighet att först diskutera 

sina egna uppfattningar kring vad femininitet i sig innebar för dem. Därför är frågan snarare 

ställd med syftet att få respondenterna att fundera kring både vad som kan vara subversivt och 

vad som kan vara begränsande med femininitet och hur de ser på normbrytelser. Svaren var 

skiftande och för att bena upp dem tänker jag först gå igenom på vilket sätt de förknippar fe-

mininitet med något begränsande. Därefter kommer jag att se huruvida de anser att det går att 

se femininitet som något subversivt eller som något det är möjligt att skapa en positiv mening 

av. 

Begränsande eller negativt 

När Maria tänker på femininitet som begränsande tänker hon på det som nånting som kvinnor 

i hennes omgivning gärna tar avstånd ifrån. Maria refererar då främst till en grupp feministis-

ka lesbiska tjejer som hon brukar umgås med. På hennes beskrivning uppfattar jag deras åsik-

ter som någon variant av radikalfeminism. Hon upplever att det finns en stor paradox mellan 

dessa tjejers starka feministiska övertygelse och deras uppfattningar om att allt feminint ses 

som någonting väldigt fel och fult. Det maskulina beteendet ses som en frihet för kvinnorna 

och det utgör också normen i gruppen. Maria kan förstå att det ses som en frihet när det hand-

lar om att de vill ta avstånd från kvinnan som sexobjekt eller som någon som inte får vara 

                                                 
46 Se Tidigare forskning; Normativ femininitet 
47 Se Bilaga 1 
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aggressiv och alltid förväntas vara mjuk. Då kan hon också känna att hon tar avstånd från fe-

mininitet. Maria funderar över vad det innebär: 

[…] vad är femininitet? Men om det då är allt ifrån att gå i klackade skor, 
bara vara korkad, ha långt blont hår, sminka sig, bara var till lags för killar, 
fnissa när de pratar, sätta sig själv i andra hand och allt det där. Om det är det 
som man förknippar med femininitet så är det klart som fan att det är nega-
tivt, för mig.48

Fast beskrivningen ovan är ganska ensidig och då blir problemet enligt Maria att man inte 

framhäver de positiva egenskaper som kan vara feminina. Istället fokuserar man endast på det 

negativa som förknippas med femininitet. Hon tycker det är problematiskt att man inom grup-

pen tar avstånd från allt som rör femininitet och att man istället plockar in det maskulina som 

anses vara mycket bättre. ”Vilket är frågan om det verkligen är,”49 som hon själv uttrycker 

det. 

 

Sett ur en feministisk synvinkel kan Jenny tycka att femininitet är ganska begränsande. Klas-

sisk (Jennys ordval) feminism lär enligt Jenny ut att man inte ska agera i en typisk kvinnoroll, 

vilket innebär att sitta med benen i kors och sjåpa sig. Feministiska kvinnor betonar det klas-

siskt maskulina hellre än att hålla på med klassiskt feminina attribut. Jenny önskar att hon 

kunde säga att femininitet var någonting som man kunde skapa något positivt av och menar 

att på ett privat plan så kan man göra det. Det är inte femininitet i sig som är förtryckande, 

utan det är folks tolkningar som bestämmer. Therese tycker liksom Jenny att femininitet kan 

vara både begränsande och positivt. Förtryckande och begränsande för att det innebär krav på 

(tjejer) att alltid vara snygga. Hon tycker att själva ordet femininitet tyvärr innehåller lite av 

det idag; att man som tjej förväntas vara ständigt på topp utseendemässigt. Therese anser att 

det är den här kravfyllda innebörden som man måste ändra på, för att kunna utvidga begrep-

pets mening. 

Man kan vara feminin och skabbigt nyvaken, eller feminin och bakis. Precis 
som att man måste ändra uppfattningen om att feminin är detsamma som 
mjuk och blid. Man kan vara feminin och fly förbannad precis som att man 
kan vara feminin och skränig.50

Genom att vara feminin på ”fel” sätt, på ett sätt som är tvärtemot det förväntade, vill Therese 

ändra på den negativa innebörd som hon känner följer med ordet femininitet. Detta resone-

mang utvecklas ytterligare nedan, under ”Femininitet som subversivt eller positivt”. 

 
                                                 
48 Intervju med Maria i Uppsala, 2004-10-27. Ljudupptagningen finns i författarens ägo. 
49 Intervju med Maria. 
50 Intervju med Therese. 
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Trots att hon inte riktigt vill, ser Clara femininitet som någonting ganska negativt. Det är inte 

femininitet i sig eller som uttrycksform som hon tycker är negativt – utan det är att femininitet 

är så kopplat till kvinnlighet och kvinnor som hon finner fängslande. Även om femininitet kan 

vara fängslande också för män, så menar hon att det generellt är mer begränsande för kvinnor. 

”[…] det är begränsande att vara kvinna och tillskrivas en identitet eller uppfostras till en, det 

är så enkelspårigt,”51 som hon själv uttrycker det. Det Clara upplever som negativt med femi-

ninitet relaterar hon även starkt till makt och menar att ”Om femininitet är att ha en sämre 

maktposition i förhållande till maskulinitet så är det ju inte positivt.”52 Underförstått handlar 

maktförhållandet om att maskulinitet är överordnat femininitet i vårt samhälle. Detta gör att 

saker och beteenden som kopplas till femininitet blir negativt kodade. Clara ser det själv som 

att hon är feminin, men detta maktförhållande gör att hon hoppas att hon inte är för mycket 

feminin. Då anspelar hon på att femininitet (utifrån något slags maktförhållande) kan innebära 

saker som att exempelvis inte säga ifrån ordentligt. 

 

Claras påstående om att femininitet kan innebära att ha en sämre maktposition i förhållande 

till maskulinitet är väsentligt för förståelsen av hela sambandet mellan hur respondenterna 

känner inför femininitet och feminism. De upplever å ena sidan att femininitet är lägre värde-

rat än maskulinitet och flera av dem uttrycker en önskan att ändra på detta, å andra sidan kän-

ner de att det finns en risk att de själva värderas lägre om de använder sig av feminina attribut 

eller beteenden. 

Subversivt eller positivt  

Thereses åsikter är de som mest anknyter till både de femme-feministiska idéer som tas upp 

av Ulrika Dahl i ”Utklädningslådan”53 och till den ”DIY-feminism” som beskrivs av Sabina 

Ostermark i ”Rött läppstift är också politik”.54 Hos den senare framställs användande av fe-

mininitet som en maskerad, med syfte att synliggöra det konstruerade i femininitet och ge den 

nya innebörder. Therese tror att man kan skapa en egen positiv femininitet och för henne är 

det livsviktigt. Utopin är ett samhälle som värderar alla egenskaper och attribut likvärdigt. 

Såhär beskriver hon det själv: 

Om vi någon gång når ett perfekt jämlikt samhälle utan könsroller ska det 
samhället väl inte vara lika ruttet som detta. Det vill säga att idag klassiskt 

                                                 
51 Intervju med Clara i Stockholm, 2004-10-26. Ljudupptagningen finns i författarens ägo. 
52 Intervju med Clara i Stockholm. 
53 Dahl, Ulrika, ”Utklädningslådan”, Såna som oss. Röster om sexualitet, identitet och annorlundaskap, Stock-
holm 2003. 
54 Ostermark (2003). 
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kvinnliga saker som handarbete, balett eller smink ska ses som lägre stående 
och klassiskt manliga som bilmeckande, hockey eller boxning som högre – 
bara det att skillnaden är att det inte längre är bundet till kön, utan att alla 
oavsett kön som håller på med de tidigare kvinnliga sakerna [som idag] ses 
som töntigare.55  

Målet blir då att det som tidigare ansågs vara manliga respektive kvinnliga attribut och egen-

skaper ska ses som helt jämbördiga. Då ska alla oavsett kön få syssla med det den vill, göra 

sig fin på sitt sätt och det ska enligt Therese inte spela någon roll om det råkar vara balett eller 

hockey man gillar. Hon vet inte riktigt hur man ska bära sig åt för att skapa en positiv mening 

av femininitet, samtidigt som hon tror att det är det hon försöker göra varje dag. Ett sätt att 

göra detta är att hon hela tiden omdefinierar vad femininitet innebär och  

[…]får det att passa mig istället för en tyst och snäll liten docka. Som att 
skapa egna normer där utsmetat läppstift och häng på strumpbyxorna (så att 
de sticker ut nedanför korta kjolar) är det mest feminina du kan tänka dig.56

De DIY-feminister som Ostermark beskriver använder sig av liknande metoder som Therese. 

Genom att göra detta vill de skapa alternativ till samhällets traditionella förståelse av ”kvinn-

ligt” beteende och utseende. Therese uttrycker viss hopplöshet mot hur könsstereotypiserande 

och värderande samhället är, men på samma gång tycks återtagandet av femininitet vara den 

enda utväg som hon finner. Hon känner personligen att det bara vore underkastelse att ta av-

stånd från feminina attribut och liknande. Hennes förhållande till femininitet har gått i vågor 

”men alla perioder då jag ignorerat den [femininiteten] har alltid känts som totalsjälvförnekel-

se [sic!].”57 Therese återspeglar även de åsikter som Ulrika Dahl för fram i ”Utklädningslå-

dan” och hon delar Dahls tro på den alternativa femininitetens subversivitet.58

 

När och var femininitet uttrycks, påverkar hur respondenterna uppfattar den. Skiljda samman-

hang kan göra det lättare eller svårare att vara subversiv via femininitet. Det kan exempelvis 

vara stor skillnad mellan femininitetsuttryck i vardagen eller som drag. Clara ger följande 

exempel: 

[…] jag köpte en klänning i somras och var såhär ”haa”… (skratt) hur ser jag 
ut? […] Och sen bara; oj, det här ser jättelustigt ut med jättehåriga ben till. 
Och då kände jag å ena sidan ”fan vad coolt att gå omkring och ha jättehåri-
ga ben i en sommarklänning” och å andra sidan så var det ”aha men det ser 
ju såhär stört ut”. Sen var det nån som sa ”men herregud, ska du inte raka av 
dig håret?” och det var ju bara inte ett alternativ överhuvudtaget. (skratt)59

                                                 
55 Intervju med Therese. 
56 Intervju med Therese. 
57 Intervju med Therese. 
58 Dahl (2003), s 74. 
59 Intervju med Clara. 
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Clara tar upp den här episoden som ett exempel på hur svårt det kan vara att vara icke-

normativ i vardagen. Då blir folk lättare osäkra på om det är medvetet gjort eller inte och den 

här obestämdheten är mer störande än när det tydligt går kategorisera in ett uttryck eller ett 

beteende. Det kan därför kännas lättare att bryta mer radikalt mot normer, genom drag eller 

liknande. Så att folk direkt kan kategorisera det som medvetet istället för att ”folk håller på att 

tänka ’men förstår hon inte att hon har hår på benen?’”, som Clara uttrycker det. Hon menar 

att om hon hade färgat benhåren knallröda till sommarklänningen, så hade det känts enklare 

eftersom folk då direkt sett att hennes orakade ben var en medveten och/eller subversiv hand-

ling. 

 

Jennys åsikter kring femininitet är skiftande. Därför inleder jag med en beskrivning av vad 

hon tycker är mer negativt, för att i nästa stycke ta upp vad som har potential att vara norm-

brytande. Syftet är även att visa hur komplicerad och mångbottnad frågan kan vara för re-

spondenterna. Femme-feminiteten, eller ”camp60-femininiteten” som Jenny själv kallar den, är 

något som hon känner sig skeptisk till. Hon menar att även om man själv går och definierar att 

just de här högklackade skorna (eller liknande) som väldigt feministiska, så är den brännande 

frågan hur andra uppfattar det och vilka signaler man sänder ut till dem. Uppfattar andra det 

subversiva, feministiska och icke-stereotypa i ens femininitetsframställning? Enligt Jenny blir 

det lätt att slå knut på sig själv: ”Att hävda att man genom sin femininitet uttrycker en massa 

grejor och att det är jätte-camp. Medan egentligen uppfattar alla det som ännu en brud på 

stan.”61 I slutändan är det ändå vad andra tycker som spelar roll, trots att hon önskar att det 

inte vore så. Dessutom kan hon uppleva femininitetsanvändandet som lite av ett svek: 

Man kan känna att det blir lite av ett förrådande, man förrår feminist- och 
flatvärlden genom att göra det jävligt enkelt för sig. Sen kan man linda in det 
där hur akademiskt fint som helst och tycka att det är jättesubversivt, därför 
att det är nånting som ingen ens har kommit på, det är så himla speciellt. Det 
här med att se maskulin och flatig ut det är inte så kul och det har folk sett 
och det vet folk vad det är och många har åsikter om det. Men däremot, som 
sagt, att måla naglarna röda och munnen röd och köra högklackat och kalla 
det subversivt… jaa, det kan kännas som ett lätt sätt att komma undan och 
jag skulle gärna läsa mig till mer hur fan de motiverar det (skratt)62

Det är känslan av att camp- eller femme-feministerna gör det för enkelt för sig som stör Jen-

ny. Hon menar att det skulle göra saker lätt för henne att bara kalla det camp när hon känner 

för att smälta in i traditionella ”tjejroller” genom att se jättefeminin ut. Men då känner hon att 

                                                 
60 Se Rosenberg, Tiina, Byxbegär, Göteborg 2000, s. 153f för närmare diskussion kring camp. 
61 Intervju med Jenny. 
62 Intervju med Jenny. 
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hon skulle behöva en skylt på ryggen som informerade om syftet. Detta kan tolkas som att 

Jenny upplever att den feministiska kampen inte framgår tydligt när en tjej eller kvinna an-

vänder femininitet som uttryckssätt. ”Det är svårt att [med femininitet] gå över gränsen så 

pass mycket så att folk skulle fatta att det var någonting fel, någonting som störde liksom.”63 

Vill man (som tjej) störa eller vara gränsöverskridande så är inte femininitet det lättaste vap-

net att ta till, enligt henne. Att framstå som en stereotypt ”vanlig” tjej är det som Jenny verkar 

uppleva som faran med femininitet. 

 
Under intervjuns gång vacklar Jenny fram och tillbaka i sina åsikter kring femininitet och 

femme. Mot slutet ändrar hon sig från den tidigare skeptiska linjen till en mer öppen tolkning. 

Detta genom att ta upp att hon tycker att det är en skillnad mellan att vara femme (”lesbiska 

tjejer som är femme”) och att bara vara tjej (i meningen normativ heterotjej). Här kan man 

enligt henne finna det som kan göra femininitet till ett politiskt medel; genom att det finns 

olika typer av tjejer som ändå är ganska lika. 

Jenny: Säg att man är femme eller om man är en feminin heterosexuell tjej, 
så kanske man köper sina kläder på samma ställen, köper smink på samma 
ställen och så vidare. Men ändå har man på nåt vis olika genusuttryck, lite 
grand. I alla fall så pass mycket att jag tycker att jag kan skilja på det. Då 
kanske det finns en potential i femininitet som politiskt vapen också.  
 
Sofie: Politiskt som i att de ser då nästan likadana ut men att det betyder lite 
olika saker? 
  
Jenny: Mm… och att man ändå kan uppfatta det lite olika. Och att det finns 
en viss potential, att inte all femininitet, vad ska man säga; all typisk eller 
klassisk femininitet är samma och behöver vara samma.64

Ingen av dem behöver vara bättre, men Jenny finner själv femme-femininiteten lite mer 

spännande. Detta genom att hon ser den som lite mer medveten och skapad än den traditionel-

la varianten. Riktigt spännande tycker hon det skulle vara om man tog den ovan beskrivna 

femme-femininiteten och gick några steg längre, vilket då skulle göra den mer tydligt och 

uttalat normbrytande. Sammanfattningsvis kan man säga att Jenny ser en viss potential till 

subversivitet i femininitet som uttrycksmedel, genom att femme-femininiteten kan förskjuta 

och omskapa innebörden av femininitet. Samtidigt tycker hon det är ett besvärligt uttrycks-

medel i och med att det måste överdrivas kraftigt innan andra uppfattar det som störande och 

icke-normativt. 

                                                 
63 Intervju med Jenny. 
64 Intervju med Jenny. 
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Sammanfattning: Risker med femininitet som uttrycksmedel 

Maria, Jenny och Clara omtalar femininitet som en ”balansgång”. Då handlar det om huruvida 

det går balansera femininitet så den framstår som subversiv, utan att bli undergiven. Respon-

denterna kopplar delvis femininitet till att (som tjej) inte säga ifrån ordentligt och bara vara till 

lags. Den här kopplingen stör dem alla och den medverkar till att de upplever femininitet som 

ett ”farligt” eller osäkert uttrycksmedel – detta eftersom de känner att risken finns att använ-

dandet av femininitet som uttrycksmedel skulle medföra att de uppfattas som undfallande och 

eftergivande. Alla utom Therese anser att maskulinitet är lättare att använda som uttrycksme-

del om man vill uppfattas som ”störande” och normbrytande.65 Det vill säga att de anser att 

användandet av maskulinitet är säkrare om man vill nå fram med den subversiva effekten eller 

budskapet som tjej. Flera av respondenterna anser därigenom att risken med att använda fe-

mininitet som kampmedel är att gemene man bara kommer att uppfatta en som ”ännu en brud 

på stan”66, som Jenny uttryckte det. Med detta menar de att de anser att det krävs väldigt 

mycket innan alla tydligt förstår att ens femme-femininitet är ”annorlunda” och normbrytan-

de. Samt att risken finns att ens feministiska kamp inte framgår om man som tjej använder 

femininitet som medel. Dock uttrycker alla på olika sätt att de önskar att det skulle vara möj-

ligt eller lättare att använda femininitet som kamp- eller uttrycksmedel. 

Flatnormativ femininitet 
Med uttrycket ”den lesbiska världen” menar jag rent praktiskt de sammanhang där icke-

heterosexuella tjejer träffas och umgås, som exempelvis flatklubbar. Termen använder jag 

även för att beskriva den subkultur som den enligt min mening utgör. Jenny vill inte riktigt 

kalla den för subkultur, men liknar den lesbiska världen med andra minoritetsgrupper i sam-

hället och nämner då hippies som ett annat exempel. Underordnade grupper som alla utveck-

lar sina speciella kännetecken och därigenom en samhörighet, eftersom man inte ingår i nor-

men. Hon menar att det inte är så konstigt att det byggs upp även inom gayvärlden – hur skul-

le man annars känna igen varandra? ”Det är inte så populärt att gå fram och stöta på nån på 

Konsum, av samma kön”67, som Jenny själv uttrycker det. Dock är det viktigt att betona att 

det inte bara finns en lesbisk värld, som ser likadan ut överallt. Den består av många olika 

grupper och kretsar som tillsammans utgör en löst sammanhållen sfär. Varje enskild gruppe-

ring kan ha egna normer och regler, samtidigt som vissa principer kan vara genomgående för 

                                                 
65 För vidare diskussion om kvinnlig maskulinitet som subversiv se boken Female Masculinity (1998) av Judith 
Halberstam 
66 Intervju med Jenny. 
67 Intervju med Jenny. 
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alla som rör sig inom sfären. Respondenterna har alla skiljda upplevelser av vad de själva 

definierar som den lesbiska världen och jag har valt att utgå från vad de i varje enskilt fall 

benämnt som upplevelser av den. 

Femininitet, icke-heterosexualitet och flatfördomar 

Ingen av respondenterna tycker att den finns en motsättning mellan att vara feminin och les-

bisk. De menar genomgående att man inte är lesbisk för att man ser ut på ett sätt och man ser 

inte ut på ett visst sätt för att man är lesbisk. Therese kan inte se någon motsättning mellan 

något beteende eller utseende och sexualitet överhuvudtaget, utan hon menar att det är upp till 

var och en att tända på och gilla vad de vill. Som exempel på att det inte finns någon motsätt-

ning anger hon att en butchig tjej kan vara hetero likväl som en maskulin man kan vara bög. 

Det handlar bara om hur man vill se sig själv och om vad man gillar, enligt Therese. Även om 

alla är överens om att de personligen anser att det inte finns någon motsättning mellan att som 

tjej vara lesbisk eller bi och feminin, så anger flera av dem att de i praktiken stött på en sådan 

motsättning, speciellt i lesbiska sammanhang. Som Jenny uttrycker det: 

Jag brukar hävda det att man visst kan odla en väldigt feminin liksom, fem-
me-attityd, ett femme-sätt. Men då ska man fan ha några år på nacken, då 
ska man kunna bevisa och ha cred och man ska ha gått igenom de här initia-
tionsriterna i gayvärlden. Man ska känna folk, man ska ha haft sex med en 
tjej, man ska ha varit tillsammans med en tjej. Då vet folk var de har en. Man 
stör inte, i den [lesbiska] gruppen.68

Respondenterna talar om olika saker som inte ansetts passande i lesbiska kretsar som de varit 

i. Jenny berättar om hur hon som nyutkommen gick till Bitch (en flatklubb) med handväska. 

”Så gör man liksom inte”69, som hon själv säger. Även Alex tar upp de normer som finns på 

klubben Bitch. ”Om det kommer en tjej med klänning nu till Bitch, så klappar jag i händer-

na!”70 Med detta menar Alex att hon hellre visar uppskattning över att klänningsprydda tjejer 

tagit mod till sig och vågat gå till Bitch i de kläderna, än att hon tittar snett på dem, men också 

att det skulle vara många andra där som skulle kolla snett. Alex anser att flatvärlden ofta 

handlar om att leta efter identitet och markera för andra vem du är. Det ska synas vad du är. 

Med andra ord är det viktigt att ens lesbiskhet framgår via ens yttre. ”Om du är flata så finns 

det massa såna koder också. Som du kan följa eller inte följa. Det är lätt att ha kort hår eller 

streetkläder.”71 Alex kan tycka att det är synd att flator måste gå den (enda) vägen för att hitta 

sig själv (det vill säga sin lesbiska identitet). Men hon menar att det i grund och botten hand-
                                                 
68 Intervju med Jenny. 
69 Intervju med Jenny. 
70 Intervju med Alex i Stockholm, 2004-10-26. Ljudupptagningen finns i författarens ägo. 
71 Intervju med Alex. 
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lar om att ”är du heteronormativ så är du inte välkommen i flatvärlden heller. Du blir utfryst 

och du ses som en svikare eller en player.”72 Ett feminint yttre kopplas enligt den här logiken 

ihop med ett heteronormativt inre. Dessa tankar är något som Alex själv tänkt tidigare, men 

som hon numera skäms över och vill få bort. Detta eftersom hon upplever att det är taskigt 

gentemot feminina lesbiska tjejer och att det drabbar dem hårt att flatnormerna ser ut på det 

sättet. ”Varför ska de här tjejerna behöva ändra på sig. Får de inte ha långt hår? Eller långa 

naglar till och med? Om de vill det, om det är just det de vill ha.”73 Hon tycker det är fel att 

begränsa andra människor genom att sätta upp normer kring hur man får och inte får se ut för 

att bli accepterad. Jenny och Alex upplevelser överensstämmer väl med flatvärldens oskrivna 

lagar som Sara Trobeck beskrev dem i Tjejer mot strömmen.74 Alla tre är överens om att det 

är femme-flatorna som möter mest skepsis av alla inom den lesbiska världen. Detta leder till 

att ramarna för hur den ”tillåtna” eller accepterade flatan får se ut blir väldigt snäva. Samt till 

att alla icke-heterosexuella tjejer (som på grund av sin femininitet faller utanför den ramen) 

marginaliseras.  

 

Det framgår tydligt från intervjumaterialet att det inom olika lesbiska kretsar finns starka 

normer kring vad som är accepterat och vad som absolut inte passar sig vad gäller beteende, 

utseende och stil. Dessa normer är inte precis likadana på alla ställen, utan tycks skifta mellan 

olika grupper. Therese anger exempelvis att det är ”Svenssonflatorna” som bestämmer på de 

(skånska) flatklubbar som hon besökt. Det är jantelagen som regerar där och du måste bevisa 

att du är ”äkta” (flata) innan någon bryr sig om dig. ”Detta gäller då framförallt brudar med 

smink, det är de som synas uppifrån och ner”75, säger Therese. Ser du däremot alternativ ut så 

antar folk på flatklubben att du är anarkafeminst, som är påhittat lesbisk för att vara politiskt 

korrekt, vilket enligt Therese leder till att ingen raggar på en. Therese upplevelser speglar hur 

svårt det kan vara att passa in och vara ”rätt” för att bli accepterad. Hur hon än har gjort har 

hon upplevt att hon blivit nedvärderad som lesbisk. Som nämndes under beskrivningen av 

Therese i början av avhandlingen, så har hon mött mycket kritik mot sin feminism och sexua-

litet från andra lesbiska och/eller radikalfeminister. 

 

Inom den lesbiska världen tycks det finnas vissa attribut som fungerar som ”markörer” för 

heterosexualitet hos tjejer. Med detta menar jag att om en icke-heterosexuell tjej använder 
                                                 
72 Intervju med Alex. 
73 Intervju med Alex. 
74 Trobeck (2003). 
75 Intervju med Therese. 
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något av dessa attribut riskerar hon att tolkas som mindre gay än andra, mer maskulina, icke-

heterosexuella tjejer. De markörer som respondenterna nämner upprepade gånger är smink, 

långa målade naglar, långt (blont) hår, klänning, kjol och handväska. Feminina icke-hetero-

sexuella tjejer riskerar att framstå som mindre feministiska och som mer heterosexuella än 

maskulina lesbiska tjejer. Maskulina tjejer tycks per automatik ses som mer politiska, på 

grund av sitt normbrytande yttre. I det här fallet handlar det mer om en ren ytligt bedömning, 

än om maskulina respektive feminina lesbiska tjejers faktiska politiska eller feministiska åsik-

ter. Maskulinitet utagerad av kvinnor står helt klart högre i kurs än femininitet och femme 

inom den lesbiska världen. Detta kan möjligtvis förklaras dels med att ett avståndstagande 

från stereotyp femininitet har varit en del av den feministiska rörelsens historia. Men det kan 

även förklaras med Pia Lundahls resonemang om genusöverträdelser som homosexualitetens 

signifikant.76 Genom detta tankesätt blir den lesbiska kvinnan bara begriplig om hon i sitt ge-

nusuttryck överskrider gränserna mot det traditionellt maskulina. Genom den konstruerade 

naturligheten förväntas en feminin kvinna begära en maskulin man. Men femmes begär andra 

kvinnor, trots detta antagande, fast det är detta traditionella antagande som gör att feminina 

lesbiska kan riskera att tolkas som ”mer” heterosexuella än maskulina lesbiska. Laura Harris 

och Elizabeth Crocker tar i Fem(me) upp hur femmes tenderar att bli dubbelt marginaliserade 

i och med att de varken ses som ”riktiga” feminister eller lesbiska.77 Den nordamerikanska 

femme-kultur som presenteras i Fem(me) och Brazen Femme har syftet att motverka och be-

kämpa just dessa fördomar om feminina lesbiska kvinnor. De menar att dessa förutfattade 

meningar endast leder till att femmes osynliggörs: skulle andra lesbiska orka se bakom sina 

fördomar skulle de upptäcka att femmes är lika kritiska och medvetna som de själva. 

Butch och femme 

Vid frågan om vad de ansåg om fenomenet butch och femme tog i stort sett alla respondenter 

spontant upp butchar. Femme tycks däremot inte finnas i deras medvetande på samma sätt. 

Det skulle kunna bero på att själva butch/femme-fenomenet inte är så vanligt förekommande 

här som det är i USA, även om det finns en del mer eller mindre uttalade butchar i Sverige. 

Då kan man ändå fråga sig om butch ses som en mer ”godkänd” gay genusidentitet i Sverige? 

Det vill säga som en genusidentitet som utan tvekan tolkas som icke-heterosexuell, medan 

femme mer ses som någonting okänt, oklart och svårdefinierat, som riskerar att tolkas som 

heterosexuell. Mina respondenter antyder att så är fallet. 
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Jenny menar just det att fenomenet är rätt ovanligt här, i och med att det inte är så utpräglat i 

butch/femme-par i Sverige. Däremot tror hon att det finns mycket mer butch/femme-kultur i 

USA, där det mer förutsätts att butchar ska ha långbyxor och bjuda klänningsklädda femmes 

på drinkar. Själva tanken på butch/femme-fenomenet gör henne lite glad, även om det inte 

påverkar henne speciellt mycket annars. Trots detta har hon några gånger känt att hon fallit in 

i de rollerna. Två gånger ha hon varit tillsammans med tjejer som gärna ville vara butch och 

som ville att Jenny skulle vara femme. ”Men då slår jag bakut, det funkar inte, jag vill aldrig 

bli inordnad i det facket.”78 Det kan vara roligt att leka med roller om hon får inordna sig själv 

i dem, men hon hävdar bestämt att man inte ska avgöra åt andra vem som är butch eller fem-

me. Att ta på sig de identiteterna är enligt Jennys mening något som måste göras frivilligt och 

genom att personen själv identifierar sig som antingen butch eller femme. 

 

Butch/femme ser Clara som något ganska medvetet, genom att hon antar att om man bestäm-

mer sig för att kalla sig butch eller femme så är man nog rätt medveten av vad det är som man 

iscensätter. Samtidigt som hon inte menar att det är någonting som man bara väljer utan något 

som man känner sig bekväm i. Clara tar mest upp butchar och menar att det är otroligt norm-

brytande. Hon tycker det är väldigt starkt att våga ha en genusidentitet som ständigt möter 

ifrågasättande från andra både kring vilket kön butchen tillhör och kring hur en kvinna kan 

vilja se ut på det sättet. Det är häftigt att butchar vågar det och hon tycker även att butchar ser 

coola ut. 

 

Alex upplever butch/femme som en lite gammeldags kvarleva från en svunnen tid i gayvärl-

den. Från en tid då det bara fanns två ”könsroller” och män förväntades uppvakta kvinnor. För 

att få vara med en kvinna skulle du vara man och därför tog vissa kvinnor på sig en ”mans-

roll” (det vill säga en butch-identitet) för att passa in bättre. Hon nämner drottning Kristina 

som ett exempel. Detta har enligt Alex mening tagits upp som ett fenomen inom gayvärlden, 

vilket hon inte är särskilt förtjust över. Om det handlar om att en kvinna känner sig ha ett 

manligt genus tycker hon att det är okej, men menar att ofta handlar det snarare om att ta på 

sig en roll som man egentligen inte är. 

Alex: Jag tror ju inte på att alla kvinnor är kvinnor. Jag tror att genus är lik-
som noll till hundra. Du kan vara vadsomhelst, oavsett om du har fitta.  
 

                                                 
78 Intervju med Jenny. 
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Sofie: Mer på en skala liksom?  
 
Alex: Ja. […] Jag kanske är 100 % kille fast jag har fitta liksom. Men jag 
kan ju spela spelet och vara tjej. Det är bara jag som vet. Men så där tycker 
jag också, var bara den du är, som du känner dig som. Så jag tycker inte om 
butch/femme.79

Det tycks vara tanken på butch/femme som ofria och begränsande identiteter som stör Alex. 

Detta genom att hon tycker att de används mer som ett sätt att passa in än som uttryck för ge-

nuina genusidentiteter. Skulle hon placera sig inom dem skulle hon vara en butch som vill ha 

femme. Men hon vill absolut inte kategorisera in sig i det facket: ”Jag tycker det är roligare att 

säga att jag är en heterokille i så fall, som gillar snygga tjejer, fast jag råkar ha fitta.”80 Med 

detta menar hon att hon hellre gör en queertolkning av sin genusidentitet och sina begär, än att 

använda de (enligt hennes tolkning) ålderdomliga kategoriseringarna butch och femme. 

 

En dålig personlig erfarenhet av den enda ”butchtjej” som Maria har träffat har gjort att hon 

fått en negativ bild av butchar. Butchtjejen försökte ragga upp den ointresserade Maria på ett 

uteställe och var väldigt påflugen om att få köpa en drink till Maria eller bära hennes saker. 

Vilket fick henne att undra vad det var i butchtjejens identitet som hon skulle bekräfta om hon 

gick med på att bli uppassad. På grund av den här jobbiga upplevelsen och för att Maria kän-

ner att femininitet ses (i feministiska och/eller lesbiska kretsar) som nånting negativt att ta 

avstånd från, så känner hon sig ganska skeptisk till butch. Samtidigt känner hon sig tveksam 

till femme också. De som Maria ser som uttalade femmetjejer på gaypubar, är ofta sminkade 

och har långt blont hår och hon känner ingen samhörighet med dem. Det hela känns kompli-

cerat för henne: 

Så jag har ju ingenting med dem [femmetjejerna] att göra för de.. i det fallet 
så är de ju också, jag vet inte om de är speciellt politiska. Ändå så är det ju 
att tjejerna som varit mera maskulina, är oftast också mera.. alltså mer femi-
nistiska och mer politiskt aktiva i nånting, eller i alla fall nån vänster.. det 
som politiskt aktiv betyder i mina kretsar. Och då känns det som det är de 
jag ändå har att göra med.. och det är de jag ändå blir, att jag hör ihop med. 
Så femmetjejerna är jag ju nästan ännu mer, i såna fall, negativ mot då.81

På samma gång som hon är negativ till avståndstagandet från femininitet som finns i feminis-

tiska kretsar tar hon avstånd från uttalade femmetjejer. Den här dubbla känslan blir splittrande 

och hon tycker det är hemskt att det gör att hon låter ”supernegativ till alla kvinnor runt om-

kring sig.”82 Det är inte alls meningen, men normer som finns inom den lesbiska, den feminis-
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tiska och den normativa samhällssfären gör att det inte blir enkelt för Maria att känna att fe-

mininitet är vare sig något entydigt positivt eller något negativt. 

 

Det är främst Claras åsikter som återknyter till Judith Butlers tankar kring butch/femme som 

medvetna genusidentiteter.83 De övriga tycks inte uppfatta butch/femme som särskilt icke-

normativa eller omvälvande fenomen, utan snarare som fack som kan bli begränsande om de 

fungerar som kategoriseringar som respondenterna själv inte känner sig hemma i. Detta kan 

såklart bero på att fenomenet som tidigare nämndes varken är särskilt vanligt eller utpräglat i 

Sverige. Samtidigt så visar alla genom sina åsikter att de trots allt förhåller sig till fenomenet, 

om än det tolkar det på olika sätt. Jag anser att deras åsikter kring butch och femme även till 

viss del återspeglar deras uppfattningar kring maskulinitet och femininitet i förhållande till 

lesbiska. 

Finns bilden av lesbisk (eller bi) tjej? 

Alla fem tycker att det finns en stereotyp bild av hur den lesbiska tjejen eller kvinnan ser ut. 

Flera av dem syftar då på bilden av den lesbiska kvinnan som manhaftig. Therese menar att 

det även finns en stereotyp bild om att ”[…]en klassiskt kvinnlig tjej är lesbisk är det för att 

hon blivit förförd av en av dessa manhaftiga kvinnor, inte för att hon förfört någon.”84 Att två 

feminina kvinnor förför varandra ses enligt Therese endast som en porrfantasi hos heteromän. 

 

Den stereotypa bilden finns enligt Jennys mening både inom och utom gayvärlden. Hon, Ma-

ria och Clara anger alla att det kan tycka att tjejer ser flatiga ut och att det då är ett visst utse-

ende de tänker på. Detta utseende skiljer sig från den manhaftiga bild som de anger att sam-

hället i övrigt ofta har. Det är intressant att se att alla respondenter i hög grad relaterar frågan 

till den lesbiska världen och beskriver hur den här tjejen ser ut inom flatvärlden. Flera tar, 

som tidigare nämndes, även upp hur hon antas se ut enligt heterosamhällets normativa bild, 

men den bilden tycks inte vara lika viktig för den som ”flatvärldsbilden” är. Detta kan delvis 

bero på att det finns väldigt få exempel på icke-heterosexuella kvinnor i media, vilka annars 

möjligtvis skulle kunna fungera som förebilder. 

 

Bitjejer däremot är det få som har någon aning om. Detta beror enligt Therese på att det inte 

finns någon stereotyp bild eller någon bild överhuvudtaget på bitjejer, eftersom de helt enkelt 
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inte ”existerar” i samhället. Bisexuella osynliggörs totalt i alla sammanhang. Maria verkar 

delvis hålla med om detta, för hon vet inte alls hur bitjejer ser ut. De ser väl ut som henne i 

sådana fall. Fast mestadels tänker hon snarare på vad de gör, än hur de ser ut. 

Respondenternas bild av en lesbisk tjej 

Den flata som Alex beskriver är lite tuff, skate-ig och popig, med en bekväm frisyr som är lätt 

att ta hand om. Hon har gärna tatueringar eller piercing och massor av attityd. Höga klackar 

har hon bara när hon ska på bröllop. Alex menar att det finns olika processer och att det är ett 

bra statement som flata att klippa sig kort och ha sportiga kläder om hon vill visa var hon hör 

hemma (i meningen om hon vill signalera att hon inte är heterosexuell). Den här bilden på-

minner om Jennys, vilken är att flator ofta ser lite tuffare ut än heterotjejer. Fast det är något 

som svänger med modet. Men hon tänker på ”[…]hela det här klassiska, med kort hår och 

snus.”85  

 

Clara menar att det finns olika stereotyper och att när hon tänker ”flatig” så tänker hon säker 

innerstadsflata i Stockholm, som är lite pop-trendig. Sen finns det också förortsflatan som är 

mer hiphop och kanske har baggy-byxor. Förortsflatan ser Clara mer som en mer mainstream 

”Svensson-brud”. Hon tycker att båda är coola men att det är mer någon slags politisk-

feministisk medvetenhet som associeras till innerstadsflatan. Hon är kanske mer medelklass 

medan förortsflatan är mer arbetarklass. 

 

Sammantaget beskriver respondenterna sina bilder av icke-heterosexuella tjejer som ganska 

tuffa, alternativa, politiskt medvetna och med stilar som mer går åt det (traditionellt) maskuli-

na än feminina hållet. Bilderna de beskriver är förhållandevis lika och det kan bero på att de 

alla lever i liknande kontexter (det vill säga i större svenska städer, inom ungefär samma ål-

dersgrupper). De bilder som de talar om visar också på hur normbilden av den lesbiska tjejen 

ser ut i dessa kontexter, i och med att man kan anta att respondenterna beskriver de vanligast 

förekommande utseendena och stilarna, snarare än avvikarna inom dessa grupper. Clara rela-

terar dock till ”förortsflatan”, men bara som Den Andra i förhållande till ”innerstadsflatan”. 

Fri att forma sin egen identitet? 

När det handlar om känslan av frihet kring möjligheten att forma sin egen identitet visar re-

spondenterna upp en något splittrad bild. De uttrycker alla en önskan att om att det helst skul-
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le vara möjligt, men visar själv på hur normer från olika håll påverkar en. Clara uttrycker sig 

tydligast mot att hon skulle känna sig fri att forma en egen identitet och hon utbrast spontant 

”Nej, gud nej!”86 när frågan ställdes. Hon känner samtidigt att hon kanske är friare från vissa 

normer i och med att hon ifrågasätter dem. De normer Clara känner att hon förhåller sig till är 

någon slags flat/bi-norm (som de flesta hon umgås med är del av) och normer kring hur folk i 

allmänhet anser att tjejer ”ska vara”. Therese känner sig friare att skapa sin egen identitet än 

Clara, men hon säger sig också relatera sitt identitetsskapande till normer och krav från flat-

världen. Till skillnad från Clara anger hon att det främst är flatvärldens normer, och inte så 

mycket heterovärldens normer, som påverkar henne. 

 

Jenny, Maria och Alex menar att även om de till viss del ser sig påverkade av allt runt om-

kring dem, så känner de ändå att de med tiden lyckats forma sig själva. Även om det i Jennys 

fall tog många tankar och stilar fram och tillbaka för att nå till den punkten. Nu känner hon 

mest att det inte är så himla relevant att passa in och hon upplever det som skönt att inte hålla 

på och fundera över det hela tiden. Maria har också slutat tänka så mycket på hur hon fram-

ställer sig själv numer. Hon tar vad hon har i klädväg och problematiserar inte längre i så hög 

grad kring vilka signaler det ger. Jenny och Alex tar båda upp att de numer inte känner att 

deras flatidentitet inte är den viktigaste för dem. Alex vill helst inte ens säga att hon är flata i 

vissa sammanhang, för att ”Jag vill inte bli instoppad i det där facket, som inte jag tycker om. 

Jag vill bara vara mig själv och jag skiter i vad alla tycker!”87
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Slutdiskussion 
Den här uppsatsen har haft som syfte att undersöka icke-heterosexuella feministiska tjejers 

förhållningssätt till femininitet, ett förhållningssätt som karaktäriseras av en tvetydig känsla: 

Respondenterna önskar att det var enklare att göra något positivt av femininitet, men femini-

nitet finns på många olika plan och påverkas av normer från flera håll. 

 

Clara och Jenny tyckte i intervjuerna att problemet med femininitet till stor del låg i att det är 

så starkt kopplat till kvinnor. Därför ansåg de att maskulinitet är lättare att använda som ut-

trycksmedel för tjejer som vill uppnå en queer eller icke-normativ effekt. I Kom Ut-artikeln 

som nämndes i inledningen menar Ulrika Dahl att queer maskulinitet har blivit det yttersta 

tecknet på queer.88 Detta medför dock ett osynliggörande av icke-heterosexuella feminina 

tjejer som queera. 

 

Therese är den av respondenterna som tydligast anammar femininitet som queert och/eller 

feministiskt uttrycksmedel. Hon känner att hon inte har något annat val än att använda sig av 

femininitet – allt annat vore enligt henne total självförnekelse. Om queer maskulinitet får en-

samrätten på queerhet blir själva begreppet queer normerande och begränsande, vilket är i 

motsägelse mot allt det sägs stå för. Queer kan måhända inte innefatta allt, utan rör sig van-

ligtvis kring genus, kön och sexualiteter i första hand. Men femininitet som queert genus-

uttryck bör ej automatiskt uteslutas eller endast tillåtas hos män. Då stängs alla möjligheter till 

att tjejer kan uttrycka queer femininitet och femmen står utkastad i ingenmansland; för oqueer 

för HBT-världen och för lesbisk för heterovärlden.  

 

Tillägnar man sig istället Judith Butlers eller Ulrika Dahls tankar blir femininitet som maske-

rad eller femme drag en möjlig väg från problemet som Jenny och Clara upplever: att femini-

nitet är så starkt kopplat till kvinnor. Den femininitet som de då syftar på är normativ femini-

nitet och jag kan hålla med dem om att det är negativt att tjejer förväntas utagera en foglig och 

behärskad femininitet. Det vill säga att det bara finns en form av socialt accepterad feminini-

tet. Men med Butlers tankar öppnas vägar till att förskjuta och förändra definitionerna av fe-

mininitet. Genom att utagera femininitet ”fel” – icke-normativt eller queert – kan femmes 

synliggöra att det inte finns någon essentiell eller ”naturlig” form av femininitet. Femmes 

                                                 
88 Dahl, ”Femme-kamp”, Kom Ut, nr 5-6/2004, s.5 
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visar också att ett feminint genus inte automatiskt återföljs av ett heterosexuellt begär efter 

män, vilket med andra ord innebär det inte går att anta att den feminina genusidentiteten 

självklart iscensätts av heterosexuella kvinnor. 

 

Materialet kan inte analyseras utifrån att respondenterna är icke-heterosexuella eller feminis-

ter. Båda aspekter måste tas i beaktande för att nå full förståelse kring hur de förhåller sig till 

femininitet. Det är genomgående tydligt i materialet hur deras åsikter påverkas av normer från 

den icke-heterosexuella eller lesbiska världen, den feministiska sfären samt av samhällsnor-

mer i stort. Ingen av dessa delar kan plockas bort utan att den totala förståelsen går förlorad. 

Dessa tre normsystem påverkar måhända olika mycket beroende på sammanhang, men detta 

tycks snarare göra saker svårare för respondenterna. Är de feminina är de inte välkomna i 

många lesbiska sammanhang, sminkar de sig känner de sig inte som goda feminister och klär 

de sig tjejigt försvinner de i heterosamhället som ”ännu en brud på stan”. Vad som uppfattas 

som subversivt i en kontext är inte automatiskt det i en annan. Att respondenterna måste rela-

tera till flera normsystem bidrar till känslan av splittring inför femininitet och femmes. Det 

som är godkänt och accepterat inom ett normsystem kan vara bannlyst inom ett annat och de 

olika normsystemen är inte heller homogena i sig. Utanpå detta tillkommer respondenternas 

önskan att forma sina egna åsikter och identitet. Som framgick i undersökningen tycker dock 

flera av respondenterna att det är eller har varit svårt att forma en egen identitet – de känner 

att de alltid måste relatera till olika normer. Lovande nog menar flera av respondenterna att de 

mer och mer börjar strunta i sådant och att de numer försöker sluta bry sig så mycket om hur 

de tar sig uttryck. 

 

Användandet av intervjuer som metod innebär att man skapar sitt eget material under studiens 

gång, vilket är både spännande och oförutsägbart. Med ämnet femininitet kände jag att det var 

viktigt och intressant att fråga tjejerna själva om vad de tycker. Eftersom materialet till analy-

sen inte finns på förhand kan det alltid leda till att resultatet blir ett helt annat än man inled-

ningsvis trodde. Nu visade det sig att mina respondenter hade mycket fascinerande och tänk-

värt att komma med och detta har i allra högsta grad bidragit till att min förståelse av femini-

nitet har fördjupats under studiens gång. Jag hoppas att studien i sig kan bidra till att väcka 

tankar och funderingar kring vad femininitet kan innebära i allmänhet, men även visa på hur 

mångbottnat och svårt femininitet kan vara att förhålla sig till.  
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Studiens ringa omfattning kan dock inte komma i närheten av att ringa in alla aspekter av fe-

mininitet. Samtidigt är detta hoppingivande i och med att det finns mycket kvar att upptäcka 

och undersöka. Det skulle vara intressant att göra fler studier kring hur queer femininitet kon-

strueras inom andra liknande grupper, för att se vilka olika normsystem som är verksamma 

där. Hur exempelvis icke-heterosexuella tjejer i en arbetarklass- eller landsbygdskontext för-

håller sig till femininitet ser troligtvis annorlunda ut på många sätt. Jag väntar även med spän-

ning på att se om queer femininitet kan förverkliga den potentiella subversivitet som respon-

denterna trots sin tveksamhet tycker sig kunna se. 
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Bilaga 1 

Bakgrund 
 
Ålder 
Bostadsort 
Utbildning 
Yrke 
Kön 
Genus 
Sexualitet/Sexuell identitet 
Feminist 
 
 
Frågor 
 

1. Vad betyder femininitet för dig? 
 
2. Hur förhåller du dig till normer om femininitet i allmänhet? 
 
3. Hur har du förhålligt dig till normer kring/normativ femininitet tidigare i ditt liv och 

fram tills nu? 
  
4. Vad tycker du om fenomenet butch och femme? 
 
5. Tycker du det finns en motsättning mellan att som tjej vara feminin och att vara les-

bisk eller bi? 
 
6. Tycker du att det finns en stereotyp bild av hur en lesbisk eller bi tjej ser ut? 
- Tycker du att det finns olika bilder? 
- Varifrån kommer den bilden/de bilderna? 
 
7. Känner du att du är fri att forma din egen identitet? (Samt i förhållande till de tidigare 

nämnda bilder som finns)? 
 
8. Tycker du att femininitet är något förtryckande och begränsande eller är det något som 

man kan skapa en egen positiv mening av? Hur i så fall? 
 

9. Tycker du att det lika okej att en lesbisk/bi tjej är maskulin, feminin eller androgyn? 
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Källförteckning 

Material 
 
Intervju med Alex i Stockholm, 2004-10-26 

Intervju med Clara i Stockholm, 2004-10-26 

Intervju med Maria i Uppsala, 2004-10-27 

Intervju med Jenny i Stockholm, 2004-10-28 

 

Samtliga intervjuer har transkriberats. Transkriberingar och ljudupptagningar finns tillgängli-

ga hos författaren. 

 

Intervju med Therese, via e-mail, 2004-11-09. Mail i författarens ägo. 
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