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Förord 
 
Så har jag då tagit ännu ett steg i mitt liv. Uppsatsen är klar och så även en resa som pågått i fyra år. 
Denna den sista hållplatsen har inneburit en av de största utmaningarna och jag hoppas jag får chansen 
att anta än fler. Utan den entusiasm och oförbehållsamma nyfikenhet som min handledare Kosta 
Economou mött mig med hade jag gjort allting ändå och kanske också gjort det bra. Men. Det hade inte 
varit lika roligt, det hade inte känts som en lika stor tillfredsställelse och det hade absolut inte lett till att 
jag nu vågar tro mig om att veta en del för att kunna hävda ännu mer. Tack, Kosta. 
 
Jag vill även här skicka ett mycket varmt tack till Marianne Winther Jörgensen för en fantastisk förmåga 
till att av ingenting göra allting. Och till min vän och kollega vad gäller allt och alla som av det normala 
definieras som det avvikande, Louise Wallenberg. Samt de studiekamrater som imponerat med sin vilja 
att försöka förstå vad tusan det är jag egentligen skriver om!  
 
Till sist det som ändå betyder allt, Carin och Smula, Mossa, Sara, Sigrid och Asta. 
 
 
 

 
 

Ulrica Stjernqvist 
Juni 2001 
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Inledning 
En lördag i början av november hade jag ett samtal med en kvinna. Det var första gången vi träffades, vi 
hade tidigare bara pratat med varandra i telefon. Vi stämde träff hemma hos henne och när vi slog oss 
ner vid köksbordet dukade hon fram kaffe, bröd och pålägg. Vårt samtal skulle handla om att vara 
annorlunda. Vi hade hunnit en bit in i samtalet när hon plötsligt sade till mig: "Det spelar ju ingen roll om 
du är lesbisk eller inte. För mig är du ju Ulrica, eller hur? Så enkelt är det ju." Men riktigt så enkelt är 
det inte. För det spelar roll vem du är, vem du säger till andra att du är och vem de i sin tur tror att du 
är. Särskilt när det handlar om vilken könstillhörighet du uttrycker och vilken sexuell tillhörighet du säger 
att du har. Dessa båda kategorier verkar fungera grundläggande för på vilket sätt du tolkas av din 
omgivning och för vilken roll du får i samhället. Så det spelar roll - att jag är kvinna och lesbisk, att du är 
man och heterosexuell och att grannen är transsexuell och bög.  
 
Vårt samtal ökade min nyfikenhet på vad det är vi egentligen säger till varandra och vad det i sin tur 
betyder. Att det betyder någonting hur vi talar, hur vi väljer att prata med varandra, om varandra och 
hur detta påverkar hur vi tolkar vår egen och andras plats i den vardag vi alla försöker skapa något slags 
ordning i och mening av. Vem är det som talar, i vilket sammanhang och när? Jag blev också nyfiken på 
hur det samtal som förs i medierna formar hur vi tolkar och förstår oss själva och andra. För även det 
som skrivs, sägs och gestaltas i press, radio, TV och på internet antar formen av ett samtal. Ett samtal i 
det offentliga med en mycket bredare och vidare spridning än vad vi egentligen kan föreställa oss. Vad 
sägs i detta offentliga samtal och hur formar det hur vi tolkar och skapar betydelse av varandra och vår 
omvärld? 
 
Samtalet den där sena höstdagen handlade om att vara annorlunda och efterhand växte det fram en bild 
av att min bekant tycktes mena att det i dag nog ändå råder en ganska stor portion acceptans och 
tolerans av allt det och av alla de som är annorlunda. Homosexuella, invandrare, transvestiter, 
handikappade, veganer, misantroper, datanördar. Vad menade hon egentligen? Annorlunda mot vaddå? 
Mot vad eller vem är dessa individer annorlunda? Vad är det som skiljer ut dem och som gör dem 
synliga? Och framförallt, varför är det så viktigt? Vad fyller det för funktion att tala om på vilket sätt 
någon är annorlunda och därigenom bestämma vem som är det och vilken betydelse det i sin tur har?  
 
Jag menar att det talade, det som sägs och hur vi väljer att använda ord och formuleringar påverkar hur 
det är möjligt för oss att tolka och förstå andra och vår omvärld. Vare sig de eller den befinner sig 
alldeles runt hörnet eller långt utanför våra egna gränser. Men det är ingen osynlig kraft laddad med 
makt som talar om för oss vad och hur vi ska tänka och tycka. Vi är alla med och formulerar det samtal 
vi väljer att fortsätta eller förändra. Ett samtal fyllt med betydelser som formar förutsättningarna för vad 
eller vem det är som definierar det annorlunda men kanske ändå framförallt varför en sådan formulering 
alls är önskvärd som nödvändig.  
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Varför? 
I samtalet formulerar vi vår förståelse och tolkning av oss själva och vår omgivning. Vi använder det 
talade till att bygga olika former av lådor, kuber, trianglar och boxar för att göra det möjligt att alls 
skapa någon mening och betydelse av allt det som händer runt omkring oss. Det uttalade kan inte stå 
osorterat som ett ständigt pågående oljud. Därför griper vi tag i det och placerar det i någon av alla 
dessa lådor, kuber, trianglar och boxar för att i något slags lugn och ro kunna tolka vad det är som sagts 
och hur det i sin tur ska påverka hur vi nästa gång gestaltar vårt samtal.  
 
Jag menar att det är i detta samtal det formuleras vad det betyder att vara annorlunda men också vad 
det innebär att vara helt normal, vanlig och liksom riktig. Det nya upplevs vid en första anblick som 
ovant och kanske till och med lite skrämmande. Men ofta finner det nya sig snart nog en egen roll i det 
vanliga och normala och smälter in för att därefter tolkas som att det aldrig varit någonting annat än just 
alldeles normalt. Så fungerar det inte alltid. En del nya och främmande saker, människor, händelser och 
tillstånd fortsätter att upplevas som oförståeliga och konstiga, och kanske just därför många gånger som 
något som egentligen inte borde få vara och som därför heller aldrig bör få delta i det samtal som gör 
händelser och människor begripliga.  
 
Det är detta som intresserar mig. Hur det nya och annorlunda tolkas och formuleras som något icke 
önskvärt just för att det går utanför de ramar som redan satts upp för en rimlig och naturlig tolkning och 
förståelse av det som detta annorlunda pratar om på just ett annorlunda sätt. Men det gör inte att det 
intresserar mig att i detalj studera det annorlunda, det som avviker från det som redan formulerats som 
det normalt riktiga. Nej, det spännande är istället att vända fokus från det annorlunda och studera det 
som utger sig för att vara det normala. Vad är det för slags samtal som rör sig runt omkring oss i vår 
vardag, den fiktiva likväl som i den verkliga? Vilka samtal lyssnar vi till och från vilka hämtar vi de 
betydelser som kan ge våra egna samtal en för oss relevant innebörd? Bland annat från mängder av 
privata och högst personliga samtal men även från många offentliga och mer allmänt hållna. De senare är 
också ofta de som utmanar och förändrar de samtal vi tror är våra "egna".  
 
Ett exempel på ett offentligt samtal är det som formuleras i och av medierna. Jag nämnde tidigare det 
nya och det annorlunda och att det kan skrämma när det plötsligt dyker upp och försöker ta en plats i 
våra gemensamma likväl som mer privata samtal. Och något som under senare delen av 1990-talet 
uppfyller både det nya och det annorlunda är queer. Ett begrepp som vunnit terräng framförallt inom 
olika s k avvikande grupper1 så som de homosexuella, transsexuella, bisexuella och transvestiter men 
som även alltmer börjat utöva en lockelse på en heterosexuell majoritet.  
 

                                        
1Avvikande i det att de viker av från vad som av en heterosexuell majoritet definieras som det normala när 
det gäller uttryck av kön och sexualitet. 
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Queer som ord betyder konstig, knäpp och annorlunda och vill inte heller bli varken tolkat eller använt i 
någon annan betydelse. Det är en sexualpolitisk strategi för de grupper som av det normerande 
samhället definieras som minoriteter, framförallt när det gäller kön och sexualitet. Men det är också ett 
tvärvetenskapligt forskningsperspektiv som är på väg att etablera sig som en alltmer relevant teoretisk 
inriktning inom universitetet, där det antagit formuleringen queerteori. Queerteorin används som ett 
analysverktyg när det gäller att avslöja på vilket sätt ett tillstånd av heterosexualitet fungerar som norm 
på både den privata och offentliga arenan i samhället2.    
 
Queer fokuserar det som antas vara det normala. Det som genom olika pågående samtal formuleras 
som naturligt och självklart. Varje tillfälle där detta sker väcker queers misstänksamhet eftersom en 
sådan formulering kräver en uteslutning av någonting annat eller av någon annan. Det queer ifrågasätter 
är varför det normala ser sig tvunget att alls exkludera för att därigenom tydliggöra sina egna konturer. 
Om detta är så nödvändigt visar det snarare på hur det normala utgör ett slags illusoriskt tillstånd som 
mer framstår som formulerat i syfte att utöva något slags kontroll. En kontroll som queer menar mer ser 
ut att handla om en viss strukturering av ett samhälle ur rent politiska och ekonomiska hänsyn än utifrån 
att någon individ verkligen skulle vara mer naturlig och därmed normal än någon annan3. Det är mot 
bakgrund av detta jag vill försöka synliggöra hur det offentliga samtal ser ut i vilket queer både som ett 
teoretiskt begrepp och som ett sexualpolitiskt angreppssätt artikuleras och konkretiseras. Ett samtal jag 
menar formuleras inom en heteronormativ samhällelig diskurs där det blir intressant att studera hur denna 
väljer att tolka och använda begreppet queer just utifrån sin redan på förhand konstituerat normerande 
position som det normala.  
 
Det offentliga samtalet4 om queer framträder som mest aktivt inom ramen för två olika sammanhang, 
inom medierna och inom universitetet. Queer som begrepp framstår fortfarande som relativt nytt i 
Sverige (även om den bilden är på väg att förändras) medan det internationellt befunnit sig på olika 
samhälleliga agendor sedan slutet av 1980-talet och då framförallt i USA. Men sedan mitten av 1990-
talet har queer kommit att dyka upp på olika arenor även här i Sverige. Sedan de homo- bi- och 
transexuellas årliga festival i Europa, Europride, arrangerades i Stockholm sommaren 1998 har 
begreppet spridit sig och blivit till något som nästan "alla" pratar om. Men jag undrar vad det är som 
verkligen sägs om queer. Vad det är som händer med queer i de samtal som formuleras och om och i så 
fall på vilket sätt begreppets innebörd förändras eller vidgas beroende av vem det är som talar och 
framförallt om vem det talas.  

                                        
2Borgström, Eva, "Queerstudier i USA - och i Sverige?"i, Kvinnovetenskaplig tidskrift  1998:1, s 9-13. 
3Ingraham, Chrys, "The Heterosexual Imaginary: Feminist Sociology and Theories of Gender"i, Seidman, 
Steven (ed.), Queer Theory/Sociology, Cambridge, 1996, s 169, och Epstein, Steven, "A Queer Encounter: 
Sociology and the Study of Sexuality"i, Seidman, Steven (ed.), Queer Theory/Sociology, Cambridge, 1996, s 
146-151. 
4På det sätt som jag här väljer att använda begreppet "det offentliga samtalet" innebär att jag definierar det 
som det samtal - i tal, skrift och/eller bild - som artikuleras på arenor vilka en majoritet av ett lands befolkning 
kan ta del av. Vilka arenor jag syftar på framgår längre fram.   
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Det offentliga samtal jag valt att fokusera är det som artikuleras inom den svenska dagspressen. Även 
om det här inte finns utrymme att belägga huruvida denna offentliga arena utgör en given heterosexuell 
enhet eller inte kan den trots allt anses vara en aktiv aktör inom den heteronormativt fungerande 
majoritetskulturen inom vilken dess produkt, "texten" dagligen produceras. Det är i detta sammanhang 
jag menar att det blir intressant att studera hur det offentliga samtalet om queer ser ut.  
 
Men vilken norm pratar du om? 
Jag har valt att studera ett uttryck av normalitet. Hur exklusion som diskursiv praktik konstituerar en 
form av utanförskap i syfte att reproducera en diskurs om det normala. Jag har valt att studera en 
situerad kontext i vilken det sker en reproducering av vad det innebär att tilldelas en tillhörighet som 
normal genom det sätt på vilket det talas om vad det innebär att tilldelas en tillhörighet som det 
avvikande. Men det innebär inte att det inte finns fler uttryck av normalitet, fler former av exklusion som 
diskursiv praktik eller fler situerade kontexter inom vilka det sker en reproducering av normalitet som 
begrepp och som i sin tur konstitueras av en ytterligare övergripande social praktik.  
 
Låt mig göra det än tydligare. Jag befinner mig helt enkelt i ett flygplan från vilket vi alla ska hoppa med 
fallskärm. Men när jag väl hoppat väljer jag en annan väg än de övriga genom att styra min fallskärm så 
att jag landar på den ö på vilken just den form av normalitet jag valt att studera konstitueras. Jag letar 
mig fram i dess fauna i syfte att försöka förstå hur denna normalitet konstrueras och definieras på just 
denna ö. En ö som ingår som en bland flera andra öar, spridda över en mycket större yta där de 
tillsammans utgör en grupp av öar. Som i sin tur ingår i ett nätverk av grupper av öar som i sin tur fogas 
samman av att de begränsas av en omkringliggande ocean. Som i sin tur gör att nätverket definieras som 
ett slags sammanhållen landmassa av öar som därigenom kan tilldelas ett namn som nation. Alltså spelar 
det roll hur den fauna ser ut och återväxer på just den ö jag valde att styra min fallskärm att landa på. 
Eftersom den ingår som en bland flera andra öar som tillsammans bildar en grupp av öar som utgör ett 
nätverk av öar som tillsammans bildar...Att jag väljer att utforska en av dessa öar gör det därmed 
möjligt och relevant för mig att säga någonting om hur dess konstitution är med och formulerar de 
övriga.  
Jag har medvetet valt att inte utgå från en mer allmän diskussion kring vad för slags olika normaliteter 
som finns till hands för att definiera ett begrepp som utanförskap. Jag har istället valt att utmana min 
läsare och tro henne eller honom om att äga modet att förflytta sig utanför sig själv för att låta sig fritt 
falla rakt ner i hur det normala tolkar och beskriver sig själv genom sin upprepade konstitution av det 
avvikande som icke normalt. Det är det uttryck av normalitet jag valt att studera. En normalitet som 
befinner sig överallt och som jag menar bland annat återskapas utifrån hur vi samtalar med varandra 
och om andra. En normalitet som avgör tolkningsföreträdet av en gemensam vardag och omvärld.  
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En normalitet som i den här studien befinner sig inom ramen för ett västerländskt samhälle och dess 
kultur och som därför skulle se ut och fungera på ett annat sätt någon annanstans. Men. Jag menar att 
det även på platsen "någon annanstans" skulle handla om att konstituera vem eller vad som genom olika 
diskursiva praktiker skulle inneha tolkningsföreträdet för tolkningen och betydelsen av den gemensamma 
vardagen och omvärlden. I syfte att strukturera, organisera, reglera, disciplinera och kontrollera 
individen så att den allmänt vedertagna och etablerade tolkningen och betydelsen inte bryts utan hela 
tiden återskapas som den enda naturliga, önskvärda och normala. Om det så handlar om ur ett politiskt, 
nationellt, ekonomiskt, religiöst eller kulturellt perspektiv. Helt andra praktiker skulle formuleras kring en 
helt annan normalitet men de skulle utan tvekan just formuleras kring något normalt. Det är den 
normalitetens anspråk jag talar om genom att studera hur den heteronormativa diskursen konstituerar 
queer som det avvikande.   
 
Det spelar därför roll att jag är kvinna och lesbisk. Det spelar roll eftersom jag därigenom tolkar och 
förstår min omvärld och dess uttryck och praktiker av sociala identiteter och relationer annorlunda än 
om jag varit man och heterosexuell eller transsexuell och bög. Annorlunda eftersom jag i konstruktionen 
och definitionen av det som omgärdar mig och som utgör min vardag, privat likväl som i det offentliga, 
har färre landmärken att rikta mig mot, att jämföra mig mot, att känna gemenskap med och 
igenkännande hos, än om jag av den heterosexuella normen varit möjlig att inkludera i den 
heteronormativt heterosexuella majoriteten.  
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Det betyder att... 
Utifrån det ovan diskuterade tar jag avstamp i en problemformulering som innebär att jag studerar 
hur det offentliga samtalet om queer ser ut i svensk dagspress under samma tid5. Om det genom 
hur det talas om queer går att se att det sker en förändring av begreppets betydelse och funktion 
samt på vilket sätt och med vilka strategier detta i så fall sker.  
 
Den frågeställning som går att knyta an till denna problemformulering är följande: vad är det som 
sägs i det offentliga samtal om queer som formuleras i svensk dagspress? Vem är det som talar 
och vem är det som det talas om? Men också vad som händer med queer som begrepp när det 
gäller dess potential till motstånd mot och dess funktion som ett kritiskt förhållningssätt till 
heteronormativa konstruktioner av kön och sexualitet.   
 
Syfte 
Jag menar att det genom studiet av hur queer som begrepp tolkas, formuleras och ges betydelse i det 
offentliga samtalet, är möjligt att se om och i så fall hur normalitet konstrueras, bekräftas och upprepas 
med hjälp av det heteronormativt formulerade samtalet om kön och sexualitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
5Materialet beskrivs i kapitel 3 med början på sidan 51. 
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Kapitel 1 - Att synligt göra en normalitet 
 
Något att utgå från 
Jag utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv när det gäller min syn på hur människan konstruerar 
mening och betydelse av sin vardag och omvärld. Detta perspektiv utgör en samhällsvetenskaplig 
inriktning inom vilken man studerar förhållandet individ - samhälle och/eller samhälle - individ. Man 
försöker även tolka och förstå den interaktion och det samspel som utvecklas mellan dem båda6. 
Eftersom jag även intar en kritisk diskursanalytisk position menar jag att denna interaktion och detta 
samspel mellan individ - samhälle och/eller samhälle -individ formuleras och formas i samtalet som 
diskurs. Begreppet diskurs utgör här en form av social praktik inom vilken det sätt som språket används 
på är central och genom vilket i sin tur världen, verkligheten och vardagen konstrueras och fylls med 
betydelse7.  
 
Dessa båda perspektiv har det gemensamt att de tolkar verkligheten som en social konstruktion 
definierad av rådande kulturella och sociala uttryck verksamma inom en föränderlig historisk kontext. 
Jag menar att det därför blir intressant att studera hur detta sker med hjälp av samtalet, diskursen, som 
social praktik eftersom samtalet spelar en relativt central roll i all mellanmänsklig kommunikation och 
förmedling8. Det blir därför även av vikt att studera vad det är som sägs av och mellan människor i olika 
sociala, kulturella och historiska sammanhang utifrån deras skilda ramar och förutsättningar (an)givna av 
olika normerande strukturer och strategier i samhället. Att helt enkelt se på vilket sätt det talas9.  
 

                                        
6Fuss, Diana, "Den essentiella risken" i, L.Larsson (red.), feminismer, Lund, 1996, s 127-145, och Esterberg, 
Kristin. G, Lesbian & Bisexual identities: Constructing communities, Constructing selves, Philadelphia, 
1997, s 13-30, samt Holmberg, Carin & Lindholm, Margareta, "Feministisk teori" i, P. Månson (red.), 
Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar och teoretiker, Göteborg, 1995, s 212-238. 
7Burr, Vivien, An Introduction to Social Constructionism, London and New York, 1995, s 2-8, och Winther 
Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Lund, 2000, s 7-16. 
8Jag vill här påpeka att jag inte utesluter det samtal som formuleras utifrån förutsättningar som skiljer sig 
från möjligheten att tala. En förmåga som kan vara nedsatt på grund av olika handikapp eller genom att 
samtalet sker utifrån förutsättningar formulerade enligt andra principer än det västerländskt etablerade. Det 
innebär att jag i samtalet så som jag tolkar begreppet inkluderar samtliga former av mellanmänsklig 
kommunikation oavsett om det uttrycks med hjälp av talet som medium.    
9Winther, Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 11-18. 
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Men vad betyder det konkret? 
Jag hämtar min tolkning av begreppet diskurs och i hur jag väljer att använda det från det 
tvärvetenskapliga perspektivet diskursanalys och då framförallt från ett av dess angreppssätt, den 
kritiska diskursanalysen. Båda tolkar begreppet diskurs som ett bestämt sätt att tala om, uppfatta 
och konstruera hela eller delar av den sociala världen10. Vivien Burr ger en något mer specificerad 
beskrivning av begreppet i det att hon menar att diskurs hänvisar till en uppsättning betydelser, 
metaforer, representationer, bilder, berättelser, uttalanden och så vidare som tillsammans konstruerar en 
viss tolkning av en händelse. Vidare menar hon att diskurs kan liknas vid hur en händelse, person eller 
grupp av personer blir representerade på ett visst sätt och ur en viss synvinkel beroende på 
sammanhanget11.  
 
Med utgångspunkt i denna tolkning av begreppet diskurs menar jag att det bestämda sätt som världen 
beskrivs och förstås på är homogent heterosexuellt. Detta är i och för sig ett normativt antagande men 
jag menar att det inte kan tolkas som ett orimligt sådant utan snarare att det är ett förankrat antagande 
om hur vardagen och omvärlden till största delen tolkas och definieras12. Det är helt enkelt på detta sätt 
som det påstås att vi ska förstå världen, som heterosexuell, en tolkning som konstitueras genom vad jag 
formulerar som den heteronormativa diskursen13, normen om det heterosexuella samtalet som tolknings- 
och betydelseram för vad kön och sexualitet är och för vilken funktion de har.  
 
Det gemensamma för det diskursanalytiska angreppssättet och därmed även för den kritiska 
diskursanalysen är att hur människor talar inte utgör något slags neutral spegling av den sociala 
omvärlden eller för hur vi tolkar och förstår de sociala identiteter och sociala relationer som ingår i den. 
Istället spelar hur vi talar en mycket aktiv roll i hur de konstrueras, tolkas och förändras. Det är här jag 
menar att det blir tydligt att hur vi talar om kategorierna kön, sexualitet och identitet spelar en 
avgörande roll för hur vi konstruerar, definierar och tolkar dem. Något jag menar sker utifrån en 
etablerad och vedertagen tolkning och förståelse av världen som heterosexuell.  
 
Så om vi konstruerar och tolkar vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer utifrån antagandet 
om ett slags universell heterosexualitet, både i det privata och i det offentliga, påverkar det hur individens 
identitet och relationer bäst anses organiserade i en heterosexuell omvärld. Talar vi om dessa kategorier 
som heterosexuella konstituerar det hur vi väljer att organisera vårt samhälle. Genom att studera hur 
denna diskurs ser ut och hur den i sin tur väljer att beskriva och tolka det som avviker från den, blir det 
möjligt att se hur konstruktionen av begreppet normalitet - alltså vad som anses naturligt, för alla 

                                        
10Winther, Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 12-14. 
11Burr, V, 1995, s 48. 
12I ett västerländskt präglat samhälle. 
13Burr, V, 1995, s 7. 
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önskvärt och därför normalt - konstituerar ett slags legitimitet och relevans åt heterosexualiteten som 
norm vad gäller kön, sexualitet och identitet14.  
 
De båda danska forskarna Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips lyfter fram att 
diskursanalysen som teori och metod och då kanske framförallt den kritiska diskursanalysen har som 
målsättning att bedriva kritisk forskning i betydelsen utforska och kartlägga olika maktrelationer i 
samhället samt visa på möjligheter till social förändring15. Den heteronormativa diskursen är ett exempel 
på en sådan maktrelation i det att den konstituerar hur kön och sexualitet ska konstrueras och tolkas 
som heterosexuella och därmed hur det som bryter mot denna norm utgör det avvikande och icke 
normala.  
 
Det betyder inte att jag anser heterosexualiteten vara en enhetlig kraft som utövas av ett visst antal 
agenter i majoritet gentemot ett annat antal passiva subjekt i minoritet. Makt och kunskap hör intimt ihop 
och eftersom den heteronormativa diskursen genom olika handlingar ständigt upprepar och bekräftar 
kunskapen om det naturliga, för alla önskvärda och normala hos heterosexualiteten när det gäller 
konstruktionen och definitionen av betydelsen och funktionen hos kön och sexualitet, leder det till att 
denna diskurs formulering av vad det är som är normalt och inte, får tolkningsföreträde framför andra16.  
 
Detta förhållningssätt till begreppet makt är hämtat från den franske filosofen Michel Foucault. Foucault 
tolkar bland annat makt som något som existerar i relationer och när den uttrycks i någon form av 
handling. Makt saknar därigenom essens och är ingen abstrakt egenskap möjlig att isolera och studera i 
sig. Istället menar Foucault att makten är spridd över olika sociala praktiker och att den konstituerar 
diskurser, kunskap, kroppar och subjekt17. Med denna tolkning av begreppet makt menar jag att den 
heteronormativa diskursens tolkningsföreträde när det gäller kön och sexualitet kan ses som sprunget ur 
hur denna diskurs ständigt upprepar berättelsen om det naturliga, självklara och livsavgörande hos 
heterosexualiteten som projekt.  
 
Men ett exempel som kan visa på en möjlig förändring av den heteronormativa diskursens normerande 
tolkningsram för hur omvärlden, olika identiteter och sociala relationer konstrueras, är begreppet queer, 
både som teori och praktik. Queer möjliggör en förändring av en heteronormativ tolkning av kön och 
sexualitet, liksom även olika inriktningar inom den feministiska teoribildningen gör18. Båda ifrågasätter de 

                                        
14Liljeström, Marianne, "Institutionaliserad heterosexualitet och undersökningen av könssystem"i, 
Kvinnovetenskaplig tidskrift , Stockholm, 1990:4, s 21-24. Jag menar att om Liljeströms text framförallt 
diskuterar den sociala konstruktionen av mäns makt över kvinnor, att hennes resonemang är överförbart på 
den sociala konstruktionen av heteronormativitetens tolkningsföreträde över den avvikande.  
15Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 8, 69 och s 79-81. 
16Alvesson, Mats, Kommunikation, makt och organisation, Stockholm, 1991, 66-74. 
17Alvesson, M, 1991, s 66, och Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 20. 
18Lindholm, Margareta & Nilsson, Arne, Livssfärer och identiteter: Lesbiska och bögar i Göteborg 1950-
1980 (opublicerad ansökan till HSFR), Göteborg, 1996, s 2-3, och Holmberg, C & Lindholm, M, 1995, s 236. 
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konstruktioner som formuleras som det normala när det gäller kön, sexualitet och identitet för att 
därigenom peka på hur dessa konstruktioner fungerar reglerande och begränsande för individen.   
 
Det är alltså utifrån det hittills diskuterade jag menar det vara av intresse att studera det offentliga 
samtalet om queer i svensk dagspress just för att det därigenom kan bli möjligt att säga något om hur 
normalitet konstrueras och fungerar med hjälp av diskursen om det normala, i det här fallet när det gäller 
framförallt kön och sexualitet. Detta genom att jag gör en analys av den heterosexuella 
majoritetskulturens19 diskursiva konstruktioner av det avvikande och som jag menar blir synliga genom 
hur det på den offentliga arenan svensk dagspress talas om queer som begrepp som ett led i en ständigt 
pågående normalisering av det heterosexuella. En arena som genomsyras av den heteronormativa 
diskursens konstruktion och tolkning av kön, sexualitet och identitet20.  
 
Ett paket  
Diskursanalysen som tvärvetenskapligt perspektiv inbegriper ett flertal olika teoretiska inriktningar. 
Utgångspunkten är socialkonstruktivistisk och fokuserar språkets roll i en social konstruktion av världen. 
Det innebär alltså att sättet som människor talar på påverkar formuleringen och tolkningen av 
omvärlden, olika identiteter och sociala relationer. Definitionen av begreppet diskurs skiftar mellan de 
olika angreppssätten men enligt Winther Jörgensen och Phillips finns det en överensstämmelse om att en 
diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller ett utsnitt av världen på21.  
 
Jag har i min analys valt att använda mig av delar av den engelske masskommunikationsforskaren 
Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som tillhör den diskursanalytiska familjen. Fairclough 
definierar begreppet diskurs som språkanvändning i tal och skrift där diskursen ses som en social 
praktik22. Det betyder att det sätt på vilket språket används i t ex ett samtal eller i en text kan beskrivas 
som en form av diskursiv praktik. Den kritiska diskursanalysen både problematiserar teoretiskt och 
studerar empiriskt relationerna mellan olika diskursiva praktiker och hur de konstituerar olika sociala 
och kulturella konstruktioner av vår gemensamma omvärld23.  
 

                                        
19Kulick, Don, Queer Theory: vad är det och vad är det bra för? i, lambda nordica, Stockholm, 1996:3-4, s 
16-17. Med begreppet "heterosexuell majoritetskultur" menas hur samhället genomsyras av en normativ 
heterosexuell tolkning av allt det som räknas som tillhörande ett samhälles kultur. Det handlar bland annat 
om konst, litteratur, idrott, musik, teater osv. men också om de institutioner, värderingar, relationer och 
budskap som enligt Kulick uppfostrat oss till att endast uppfatta och förstå heterosexualitetens 
föreställning om sig själv som det normala, och därmed till att inte upptäcka att det finns flera andra 
kulturella uttryck runt omkring oss som berättar en helt annan historia.  
20Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 8-9, och Kulick, D, 1996, s 10-17. 
21Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 7-10. 
22Fairclough, Norman, och Wodak, Ruth, "Critical Discourse Analysis" i, Van Dijk, Teun A. (ed.), Discourse 
Studies: A Multidisciplinary Introduction Volyme 2, Discourse as social interaction, London, 1997, s 258. 
23Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 66. 
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Fairclough arbetar utifrån vad han formulerat som den tredimensionella modellen. Den används som 
analytisk ram i samband med empiriska studier av fenomen som enligt Fairclough framförallt fokuserar 
kommunikation och samhälle. Modellen består av tre olika nivåer på vilka man applicerar det aktuella 
materialet. Valet av nivå är beroende av vad man tycker sig finna i empirin och för att använda modellen 
behöver man inte utnyttja alla tre nivåerna. Det viktiga är istället att man har relevanta argument för och 
kan motivera de begrepp man använder. Modellen består av de tre olika nivåerna text, diskursiv 
praktik och social praktik24. Däremellan finns det än fler begrepp men innan jag går in på vilka av 
dessa jag valt att använda mig av i min analys är det på sin plats med en beskrivning av vad som 
utmärker den kritiska diskursanalysen och varför jag valt att använda mig av den.  
 
Ett steg fram, två steg tillbaka 
Det krävs därför att jag tar ett litet steg tillbaka till socialkonstruktivismen. Teorier som studerar kultur 
och samhälle intar ofta ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och enligt Winther Jörgensen och Phillips 
framstår diskursanalysen som en generellt relevant teori och metod för att studera just kommunikation, 
kultur och samhälle i det att den fokuserar kommunikationsprocesser i olika sociala sammanhang25. Det 
finns en del generella filosofiska och kunskapsteoretiska antaganden som är gemensamma för 
diskursanalysen och socialkonstruktivismen26. Några av dessa är centrala för varför jag valt att använda 
mig av Faircloughs kritiska diskursanalys när det gäller det offentliga samtalet om queer. Jag tar mig 
därför friheten att diskutera några av dem här i förhoppningen om att det ska göra mitt resonemang 
tydligare längre fram i texten.  
 
Ett av de gemensamma antagandena är att vår syn på och kunskap om världen är kulturellt och 
historiskt präglad. Hur vi uppfattar och representerar världen är beroende av det historiska och 
kulturella sammanhanget och därför möjligt att förändra eftersom även dessa båda förändras över tid. 
Men, som jag menar, kanske viktigast av allt, att just möjligheten till förändring i sin tur gör det svårt att 
hävda en naturlig och normal essens hos kategorier så som kön, sexualitet och identitet. Kategorier som 
vi använder för att visa för oss själva och vår omgivning hur vi uppfattar och anser att världen är 
konstruerad.  
 
Ett annat antagande är att det finns ett samband mellan kunskap och sociala processer. Med det 
menas att det sätt på vilket vi uppfattar världen konstrueras och upprätthålls genom social samverkan på 
olika nivåer. Det innebär att kunskap formuleras i den sociala interaktionen mellan människor i vilken 
man kommer överens om gemensamma sanningar men där man även strider om vad som kan sägas vara 
sant eller falskt. Här framträder samtalet, det som sägs, vare sig det sker genom tal, bild eller i text, som 
centralt eftersom det bland annat är via samtalet vi interagerar med varandra och konstruerar mening av 

                                        
24Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 72-74. 
25Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 11. 
26Burr, V, 1995, s 2-5, och Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 11-12. 
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varandra. I ljuset av detta framstår det för mig som relevant att studera hur kunskapen om det s k 
normala för kön och sexualitet formuleras som heterosexualitet.   
 
Det tredje antagandet handlar om sambandet mellan kunskap och social handling. Genom att 
formulera det som att världen ser ut på ett visst sätt tolkas vissa handlingar som mer naturliga än andra. 
Det betyder att olika sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar, vilket i sin tur innebär att den 
sociala konstruktionen av kunskap och därmed av vad som definieras som sanning också får konkreta 
sociala konsekvenser. Konsekvenser som bland annat leder till diskriminering och exkludering av vissa 
människor framför andra.  
 
Betoningen hos socialkonstruktivismen och diskursanalysens olika angreppssätt på kunskap, identiteter 
och sociala relationer som kontingenta (föränderliga över tid) ska inte misstolkas som om att allt ständigt 
är i rörelse, redo att när som helst förändras och byta form. Snarare uppfattar dessa perspektiv det 
sociala fält vi kallar vår omvärld som mycket mer regelbundet och reglerande än så. I den konkreta 
vardagen är både kunskap, identiteter och sociala relationer relativt fastlåsta av en viss socialt etablerad 
konstruktion som ger begränsade ramar för vilka identiteter en individ kan anta. Vilka sociala relationer 
hon eller han kan ingå i och därigenom vilka utsagor (kunskap) som kan accepteras som meningsfulla 
och riktiga27.  
 
Ytterligare något som varit vägledande för mitt val av Faircloughs kritiska diskursanalys och som 
Winther Jörgensen och Phillips lyfter fram, är hur han menar att diskursiva praktiker, alltså utövandet av 
diskurs, bidrar till att konstruera, bekräfta och återskapa ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala 
grupper i samhället så som t ex klass, kön och etnicitet. Fairclough betecknar dessa effekter som 
ideologiska effekter, alltså resultatet av ett samhälles idésystem och tankevärld28. Det är ett antagande 
jag själv instämmer i när det gäller mitt eget fokus på hur den heteronormativa diskursen ofarliggör queer 
som begrepp och därmed dess potential till ifrågasättande av olika konstruktioner av normativa 
kategorier. Samt hur detta sker med hjälp av diskursiva praktiker som formulerar queer som liktydigt 
med den redan exkluderade avvikaren i betydelsen sexuella tillhörigheter som konstituerats som 
onormala29. Med Faircloughs definition blir det möjligt att tolka denna diskursiva praktik av 
ofarliggörande som en ideologisk effekt av hur den heteronormativa diskursen tolkar sexualitet som 
kategori. Heterosexualiteten som ideologiskt projekt blir också härigenom tydlig, och hur den omgärdar 
sig själv med en mängd strukturer och ideologiska trosföreställningar som skyddar den från att bli 
ifrågasatt och kritiserad30.  

                                        
27Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 12. 
28Denna definition av begreppet "ideologi" har jag hämtat ur Friedländer, Herbert, Ord för ord: svenska 
synonymer och uttryck , Stockholm, 1987, s 277-278. 
29Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 69, och Fairclough, Norman, Discourse and Social Change, 
Cambridge, 1992, s 86-91. 
30Kulick, D, 1996, s 13. 
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Jag förlikar mig alltså här med Faircloughs vilja att ta kritisk ställning till de sociala konsekvenser som 
riskerar att bli resultatet när en diskurs formulerar ett visst utsnitt av den sociala världen. Enligt Winther 
Jörgensen och Phillips riktar den kritiska diskursanalysen sitt fokus både mot de diskursiva praktiker 
som konstruerar världsbilder, sociala subjekt, sociala relationer - inklusive maktrelationer -, och mot 
den roll som dessa diskursiva konstruktioner spelar när det gäller tolkningsföreträdet för vissa bestämda 
sociala grupper framför andra31. Kanske vågar jag t om uttrycka det som att där Foucault valde att 
konstatera att, väljer Fairclough att även fråga sig varför då? och inte bara för att finna ett möjligt svar 
på den frågan utan också för att utifrån detta svar kunna formulera en möjlig alternativ lösning. Det är 
här jag finner ännu ett slags hemvist vad gäller den kritiska diskursanalysen i det att den strävar efter att 
försöka avslöja dolda maktstrukturer med konsekvenser för olika sociala grupper i minoritet.  
 
Det är alltså i dessa antaganden jag finner utgångspunkten för min analys av det offentliga samtalet om 
queer. Den heteronormativa diskursen - det sätt på vilket vi talar om heterosexualiteten som det normala 
för både det privata samlivet och det offentliga - formulerar begreppet queer som det avvikande med 
hjälp av olika diskursiva praktiker. Vilka dessa praktiker är återkommer jag till senare i min analys. Det 
innebär att praktikerna består av ett slags diskursivt handlande som utgör en form av socialt handlande 
som i sin tur konstruerar den sociala världen. Därmed bevaras de sociala mönster som reproducerar 
heteronormativiteten som norm för tolkningen och betydelsen av kön, sexualitet och identitet. Det sker 
genom att den heteronormativa diskursen formulerar samtalet som att det endast skulle vara den själv 
som har kunskapen om på vilket sätt identiteter och sociala relationer när det gäller kön och sexualitet är 
konstruerade och vilken betydelse de har. Något som alltså följer den heterosexuella normen. Normen 
om det heterosexuella subjektets naturlighet, självklarhet och för alla önskvärda. Denna kunskap är 
norm och normen upprätthålls av olika praktiker som ständigt reproducerar just denna kunskap. Den 
sociala konsekvensen blir en inkludering som normal och en exkludering som avvikande. I vilket syfte 
detta kan sägas ske återkommer jag till längre fram.  
 
En modell i tre dimensioner 
Jag har valt att på ett mer övergripande sätt utgå från Faircloughs kritiska diskursanalys och hans 
utvecklade tredimensionella modell i det att jag pekar på vilka begrepp jag använt och på vilket sätt jag 
använt dem. Jag har här medvetet försökt begränsa mig, även i min analys när det gäller både modellens 
och den kritiska diskursanalysens begrepp eftersom jag inte anser de i sig vara det centrala. Det gäller 
också för den konkreta analys som används och där jag medvetet valt att inte fördjupa mig i att försöka 
vända ut och in på den aktuella texten utifrån en lingvistisk näranalys. Det viktiga är istället hur 
begreppen fungerat som verktyg i min analys i det att jag funnit praktiker som jag menar pekar på hur 
begrepp som norm, normal och normalitet konstrueras och definieras i materialet.   

                                        
31Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 69. 
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Fairclough menar att den tredimensionella modellen fungerar som en form av analytisk ram för vad han 
kallar en kommunikativ händelse. Denna händelse utgör enligt Fairclough den arena på vilken en 
diskurs i betydelsen språkbruk som social praktik formuleras och utspelas. Alltså är det inom den 
kommunikativa händelsen som diskursens konstruktion av sociala identiteter, sociala relationer och olika 
kunskaps- och betydelsesystem sker. En kommunikativ händelse kan t ex vara en tidningsartikel, en 
film, en intervju eller ett politiskt tal. Det är alltså det språkbruk som används i den kommunikativa 
händelsen som påverkar hur den diskurs i vilket språket används formulerar tolkningen och betydelsen 
av den aktuella händelsen och dess innehåll32. Här är det möjligt att göra en illustrativ tillbakablick till 
Burrs definition av diskurs, nämligen att en diskurs kan liknas vid hur en händelse blir representerad på 
ett visst sätt och ur en viss synvinkel beroende på sammanhanget33.  
 
Enligt Fairclough består den kommunikativa händelsen av tre dimensioner: text, diskursiv praktik och 
social praktik. Det är dessa som tillsammans utgör den tredimensionella modellen. Enligt Fairclough 
innebär text att man studerar textens egenskaper, diskursiv praktik att man studerar hur texten i form 
av tal, skrift och bild produceras (formuleras) och konsumeras (tolkas), och social praktik att man 
studerar det större sociala sammanhang som den kommunikativa händelsen ingår i34.  
 
I min egen analys utgörs texten av de artiklar som mitt empiriska material består av och som är den del 
av det offentliga samtal om queer jag studerat. Den diskursiva praktiken består av de praktiker med 
vilka den heteronormativa diskursen genom sin beskrivning och tolkning av queer återskapar och 
bekräftar heterosexualiteten som den normativa tillhörigheten för varje individ och relation, vilket även 
tydliggör hur ett begrepp som normalitet reproduceras. Dessa diskursiva praktiker bygger i sin tur på 
hur kategorierna kön, sexualitet och identitet definieras som heterosexuella av andra diskurser. Det gör 
att det går att skönja en viss form av vad Fairclough kallar för interdiskursivitet i materialet. Det innebär 
att artikelförfattaren bygger innehållet i sin text på redan existerande diskurser och att läsaren i sin tur 
använder redan etablerade diskurser i det att hon eller han läser (konsumerar) och tolkar den aktuella 
texten.  
 
De begrepp jag använder mig av när det gäller både den kritiska diskursanalysen som teori och den 
tredimensionella modellen som metod är begränsade. Det är ett medvetet val jag gjort eftersom den 
kritiska diskursanalysens fördelar ibland har en tendens att grumlas av vad jag menar framförallt utgörs 
av Faircloughs bitvis något generösa flora av begrepp. Något som riskerar att förvirra mer än klargöra 

                                        
32Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 73, och Fairclough, Norman, Critical discourse analysis: the 
critical study of language, London, 1995, s 56. 
33Se här redan angiven not på uppsatsens sida 6 i kapitel 1. 
34Fairclough, N, 1992, s 72-73, och Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 72-74. 
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den kritiska diskursanalysen och den tredimensionella modellen som två relevanta analysverktyg när man 
studerar olika former av social interaktion mellan individ och samhälle.  
 
Det gör att jag i och för sig använder mig av samtliga nivåer i Faircloughs tredimensionella modell och 
försöker placera det jag finner i mitt material på modellens olika nivåer. Men jag går inte längre än att 
jag begränsar mig till att använda mig av just de tre begreppen text, diskursiv praktik och social 
praktik. Tillkommer gör naturligtvis begreppet diskurs i den betydelse det ges av socialkonstruktivismen 
och den kritiska diskursanalysen inklusive Fairclough, samt begreppet kontext i dess raka betydelse som 
(socialt) sammanhang. Förutom dessa använder jag mig även av några begrepp sprungna ur den 
feministiska diskursen. Vilka de är ämnar jag förklara lite längre fram och hur jag konkret använder mig 
av dem framkommer senare i själva analysen. Men någon rikare begreppsflora än så ämnar jag inte 
utnyttja.  
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Några förklaringar av begrepp 
Den kritiska diskursanalysen har som främsta syfte att studera relationen mellan språkbruk och social 
praktik genom att fokusera den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala ordningen 
men också dess roll i social förändring35. Det är denna relation jag valt att utgå från i min analys i det att 
jag studerar om och i så fall hur den heteronormativa diskursen med hjälp av olika diskursiva praktiker 
via en tolkning av queer som begrepp upprätthåller en social ordning av heterosexualiteten som det 
normala när det gäller kön, sexualitet och identitet. En ordning som bekräftar reproduktionen av en 
normativ heterosexualitet i diskursens konstruktion av sociala identiteter och sociala relationer, och 
därmed av vår gemensamma sociala omvärld.    
 
Här behövs det ett förtydligande av hur den kritiska diskursanalysen ser på begreppet diskurs som 
social praktik både som konstituerande och konstituerad. Det betyder att en diskurs även påverkas av 
hur andra sociala praktiker fungerar. Diskurs bidrar alltså inte enbart till att formulera och förändra olika 
sociala strukturer och processer i samhället utan låter sig även speglas av dem36. Det är här som 
Fairclough använder sig av begreppet icke-diskursiv praktik med vilket han bland annat menar olika 
institutioner så som t ex familjen37. Enligt Fairclough har familjen i sig blivit till en form av lagmässig enhet 
med egna lagar och regler. De fungerar och agerar fristående från och oavsett på vilket sätt vi talar om 
familjen, och därmed vilken betydelse, roll och sammansättning vi ger den just genom hur vi använder 
språket för att beskriva den. Hur familjen kommit att fungera som en sådan enhet finns det andra sociala 
praktiker i form av andra sociala teorier än den kritiska diskursanalysen som försöker svara på. Det är 
här jag menar att även heterosexualiteten har kommit att bli en liknande lagmässig enhet, något som den 
heteronormativa diskursen utnyttjar i konstruktionen av vad som kan definieras som normalt och 
onormalt när det gäller kön, sexualitet och identitet.  
 
Matris som gjutform 
Varför jag väljer att förklara detta lite närmare är för att jag i min analys bland annat hämtar begrepp 
som utifrån Faircloughs resonemang kring icke-diskursiva praktiker kan säga tillhöra just en av de s k 
andra sociala teorierna. Det rör sig framförallt om begreppet den heterosexuella matrisen som ingår i ett 
socialkonstruktivistiskt feministiskt perspektiv. Begreppet är formulerat av den amerikanska filosofen, 
feministen och queerteoretikern Judith Butler i syfte att beskriva hur kön, sexualitet och begär är socialt 
konstruerade i betydelsen naturligt heterosexuella38.  
 

                                        
35Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 75-76. 
36Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 67-68. 
37Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 68. En relevant reflektion är att Fairclough själv använder sig 
av just familjen som exempel här. Jag menar att det visar på att han utgår från att någonting mer normalt och 
konstituerat än den traditionella kärnfamiljen kan ingenting bli - ett minst sagt heteronormativt antagande.  
38Lindholm, M & Nilsson, A, 1996, s 2, och Lindholm, Margareta, Reflektioner kring sexualitet och kön 
som sociala konstruktioner (manusutkast), Göteborg, 1993, s 7. 
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Enligt Butler utgör den heterosexuella matrisen det kulturella och sociala raster (glasögon) genom 
vilket de båda könskategorierna kvinna och man görs begripliga och tolkningsbara endast i relation till 
sina respektive olikheter och skillnader, både vad det gäller den fysiskt faktiska och den socialt 
konstruerade. Dessa olikheter och skillnader anses vara nödvändiga, av naturen givna och därför 
normala. Det som sedan bekräftar detta och som kvalificerar de båda könen till att utgöra vad som inom 
matrisen antas vara två stabila och enhetliga kategorier är att det sexuella begäret riktas mot det s k 
motsatta könet. I denna konstruktion blir därmed heterosexualiteten norm och allt som uttrycks utanför 
denna ram definieras som annorlunda och icke normalt39. Detta icke-normala blir till en form av icke-
subjekt med kroppar utan betydelse eftersom deras kön och sexualitet inte kan ha någon betydelse 
inom den heterosexuella matrisen utan endast utanför den och då som abjekta i sina uttryck.   
 
Men även om Butler formulerat detta begrepp för att tydlig- och synliggöra på vilket sätt 
heterosexualiteten konstrueras och fungerar som det normgivande i samhället, menar hon inte att den är 
naturgiven. Tvärtom. Genom att visa på det sätt som matrisen fungerar som ett slags väl använd 
blåkopia av det föregående tydliggör hon att den är en social konstruktion och att det därmed inte finns 
något logiskt eller av naturen nödvändigt samband mellan biologiskt kön, socialt kön och sexuellt begär. 
Istället är det normen om heterosexualiteten som gör begreppet kön begripligt. Det sker genom att den 
heterosexuella normen konstruerar ett samband mellan könen och framställer kvinnor och män som två 
kategorier vilka endast kan bestämmas av en inbördes relation dem emellan och av sina skillnader till 
varandra. Det betyder att samtidigt som dessa båda kategorier ömsesidigt utesluter varandra ska deras 
begär riktas till varandra. På så sätt konstruerar och iscensätter de en olikhet som förutsätter varandra. 
Utanför denna definition finns därför ingenting och inom den är en upprätthållen ojämlikhet och olikhet 
dess förutsättning40. 
 
Det är inom denna konstruktion de båda könen kvinna och man får sina roller och funktioner. De som 
bryter mot normen straffas och blir uteslutna genom att definieras som något icke normalt och som 
någon ingen riktigt kan ta på allvar. Till denna grupp har sedan länge den avvikande hört i form av den 
homosexuella, bisexuella, transvestiten och den transsexuella. Samtidigt som det är just genom att spegla 
sig mot dessa kategorier som det heterosexuella subjektet alls kan bekräfta vad det inte är för att 
därmed kunna formulera vad det är. Utan det icke normala existerar ingenting normalt.  
 
Det sociala kittet kön 
Men eftersom det i mitt material blir tydligt att hur den heteronormativa diskursen tolkar queer som 
begrepp även innefattar hur den redan tidigare konstituerat kön som kategori, och i det att queer självt 
problematiserar båda kategorierna kön och sexualitet, innefattas ytterligare en annan social teori som 

                                        
39Lindholm, Margareta, "Vad har sexualitet med kön att göra?"i, lambda nordica, 1996:3-4, s 44, och 
Lindholm, M, 1993, s 7-9. 
40Lindholm, M, 1996, s 42-45. 
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kräver ett förtydligande av tolkningen av kategorin kön som en social konstruktion. Inom den 
feministiska forskningen menar man att kön är en social konstruktion och att förhållandet mellan könen 
utgörs av en maktrelation41. Det betyder att det mellan de båda socialt konstruerade könen kvinna och 
man existerar ett maktförhållande i form av könskategorin mäns överordning över könskategorin 
kvinnor. Det vill säga, gruppen män har tolkningsföreträdet över och för gruppen kvinnor, ett förhållande 
vars syfte är att dela in individer i någon av de båda könskategorierna kvinnor och män för att därefter 
fördela det sociala, kulturella och samhälleliga utrymmet efter dessa kategorier42.  
 
Den sociala konstruktionen av kön styrs av normer som är socialt, kulturellt- och samhälleligt 
konstruerade och som formulerar definitionen av könen43. Dessa normer om kön kan även, och som 
Butler visar med begreppet den heterosexuella matrisen, ha funktionen av att definiera vilka möjliga 
konstruktioner det finns av den sexuella tillhörigheten inom ett givet socialt- och kulturellt sammanhang44. 
Inom den feministiska forskningen väljer man därför att skilja mellan biologiskt kön (eng. sex) och 
socialt kön (eng. gender, på svenska även genus). Definitionen av det sociala könet konstruerar och styr 
därmed tolkningen av det biologiska könet oavsett vilka faktiska kroppsliga genitalier det biologiska 
könet har. Det är alltså den sociala bestämningen som avgör vilket kön en individ har. Det rådande 
sociala och kulturella sammanhanget konstruerar, formar och bestämmer förutsättningarna och normerna 
för vad de båda könen kvinna och man kan sägas vara. En konstruktion i vilken kvinnan formuleras som 
underordnad och mannen som överordnad. Ett sammanhang där mannens sociala könskonstruktion gör 
honom till norm för det normala och som därmed ger honom det sociala, kulturella och samhälleliga 
tolkningsföreträdet. Mannen utgör verkligheten, de mänskliga, och kvinnan fantasin, den andra.  
 
På det sätt som de båda könskategorierna kvinna och man är socialt konstruerade i en inbördes relation 
av under- och överordning, menar jag att heterosexualiteten är konstruerad som det normala och det 
avvikande som det onormala. Det avvikande utgörs inte här av endast den sexuella praktiken utan även 
av de sociala iscensättningar av kön som normen definierar som avvikande. Genom att byta ut 
begreppet man mot heterosexualitet och kvinna mot den avvikande så blir jämförelsen tydlig. Den 
heteronormativa diskursen konstituerar på samma sätt queer som det onormala i det att den ger 
begreppet betydelsen av att vara en synonym för den avvikande, där den avvikande bland annat utgörs 
av homosexuella, bisexuella, transvestiter och/eller transsexuella45. Det gör att jag även själv valt att i 

                                        
41Holmberg, C & Lindholm, M, 1995, s 213. 
42Hirdman, Yvonne, Genussystemet: reflektioner kring kvinnors sociala underordning, 1998, s 51. 
43Moi, Toril, "Vad är en kvinna? - Kön och genus i feministisk teori"i, A.Mortensen (red.), Res Publica, 
1997:35/36, s 77-88. 
44Lindholm, M, 1993, s 12-16. 
45Det betyder dock inte att det avvikande endast skulle bestå av dessa uppräknade kategorier, vare sig de 
enligt normen utmärker sig genom hur de iscensätter sitt sociala och/eller biologiska kön eller hur de 
tydliggör sin sexu ella praktik/tillhörighet.  
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texten använda queer och den (det) avvikande som synonymer för varandra i ett försök att göra denna 
tolkning hos den heteronormativa diskursen tydlig men även för att förhindra en viss begreppsförvirring.   
 
Det är mot bakgrund av det ovan diskuterade jag tolkar de båda kategorierna kön och sexualitet som 
socialt konstruerade. Hur de definieras och vilken betydelse de ges konstitueras av den diskurs som har 
tolkningsföreträdet inom rådande sociala praktik. Eftersom det ofta uppstår en viss förvirring inför 
begreppet kön och vad det betecknar väljer jag att använda mig av formuleringen socialt och/eller 
biologiskt kön bara när jag menar att distinktionen är relevant. I övrigt använder jag mig av det samlade 
begreppet kön. När det gäller begreppet sexualitet väljer jag att genomgående använda mig av 
formuleringen sexualitet. Den senare kan dock vid relevanta tillfällen alterneras med formuleringen 
sexuell praktik.  
 
En norm är en norm är en norm... 
Vad gäller begreppen norm, normal och normalitet ämnar jag försöka tydliggöra min tolkning av dessa 
begrepp utifrån hur jag väljer att tolka och använda dem här. Med begreppet norm menar jag att det är 
någonting man är i det att man definierar sig som heterosexuell. Det är en position man både intar, antar 
och tilldelas av rådande samhälleliga diskurs vad gäller tolkningen och betydelsen av kön och sexualitet 
som två naturligt heterosexuella kategorier, vare sig man är medveten om det eller inte. Att definiera sig 
som heterosexuell innebär att både ingå i och att utgöra en norm - på precis samma sätt som jag tidigare 
diskuterat begreppet mannen som norm.  
 
Med begreppet normal menar jag det som skiljs ut som det normala när det gäller kön och sexualitet. 
Att vara normal blir liktydigt med att göra och vara som "alla andra" och att därmed tillhöra något slags 
majoritet. Begreppet kan bäras som en åsikt oavsett sexuell tillhörighet, vilket innebär att ett 
homosexuellt par med barn kan sträva lika mycket efter att ge barnet en så "normal" uppväxt som 
möjligt som någonsin ett heterosexuellt par.  
 
Begreppet normativ menar jag innebär att man agerar enligt normen om det heterosexuella subjektets 
sociala konstruktion av sin egen suveränitet för tolkningen och betydelsen av kön och sexualitet, i linje 
med den heteronormativa diskursens konstruktion av dessa båda kategorier. Begreppet fungerar helt 
enkelt som ett slags imperativ, en uppmaning om ett heterosexuellt förhållande till och tolkning av allt, 
vare sig det handlar om det privata samlivet eller organiseringen av det offentliga. En uppmaning som 
straffas om den inte besvaras på rätt sätt.   
 
De begrepp jag här dels förklarat, dels etablerat som de jag använder mig av i min analys blir än mer 
tydliga och tillgängliga när jag lite längre fram i texten ger ett inledande exempel ur en av de artiklar som 
utgör empirin. Jag använder det aktuella citatet i syfte att etablera den därefter utvecklade och 
genomgripande analysen. Men jag nöjer mig här med att tills vidare göra detta klart i händelse av att den 
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uppmärksamme läsaren så smått börjar sakna något konkret att applicera min hittillsvarande diskussion 
på.  
 
En kopias original är originalets kopia 
Den diskursiva praktiken ses inom den kritiska diskursanalysen som en viktig form av social praktik. 
Det är genom vardagens diskursiva praktiker som den sociala och kulturella reproduktionen och 
förändringen sker46. Hur vi väljer att formulera oss i ett samtal, vare sig det artikuleras i tal, skrift eller 
bild, när det gäller t ex kön och sexualitet påverkar omgivningens tolkning och definition av dessa 
kategorier. Det är på det sättet som det sker en reproduktion av något redan etablerat genom att det 
med hjälp av samtalet blir ytterligare bekräftat. Men det är även här det finns utrymme för en förändring 
eftersom det som sägs kan beskrivas som en kopia av något som redan sagts, och som sådant kan det 
aldrig bli en exakt kopia av det föregående. Det gör att den diskursiva praktiken även kan öppna upp 
för en förändring av det redan etablerade.  
 
Hur jag här använder mig av begreppet kopia är inspirerat av Judith Butler och hennes etablering av 
begreppet citat när det gäller hur individen iscensätter (uttrycker) kön och sexualitet. Butler utgår bland 
annat från Jacques Derridas begrepp talhandlingar som han menar är performativa i betydelsen att det är 
handlingen i sig som gör att någonting alls "blir". Butler tar avstamp i Derrida och menar att hans begrepp 
även kan tolkas som en form av citat från tidigare traditioner av talhandlingar47.  
 
För Butler står citat för olika sätt att tänka kring kön och sexualitet. Att helt enkelt tänka kring kroppar. 
Hon menar att om citaten, alltså det som diskursivt är angivet för vad en kropp är, vad dess kön är och 
vilken detta köns sexualitet är överskrids, blir det omgående ifrågasatt. Citatens upprepning garanteras 
genom att de bygger på stereotyper av kön och sexualitet och att dessa upprätthålls genom olika 
diskursivt formulerade (ojämlika) maktförhållanden48.Begreppet citat kan även beskrivas som ett slags 
format vars funktion är tvingande och som kräver att individen förmår upprepa sig så pass nära det 
tidigare citerade att omgivningen (och individen själv) inte känner igen tidigare format. Detta menar 
Butler fungerar i sin tur begränsande för hur (mycket) individen har möjlighet att citera det tidigare 
citatet. Så även om citaten bygger på tidigare uttryck är själva förutsättningen för deras upprepning att 
det inte syns, att det helt enkelt inte ska gå att se hur individen citerat det tidigare. Men samtidigt som 
citaten på detta sätt ständigt reproduceras uppstår det i denna handling ett utrymme för att utveckla och 
förändra dem eftersom det enligt Butler inte är möjligt att någonsin citera exakt "rätt".  
 

                                        
46Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 67. 
47Kulick, D, 1996, s 17-18, och Lindholm, M, 1996:3-4, s 45-46. 
48Butler, Judith, "Imitation and Gender Insubordination"i, Abelove Henry, Barale Michèle Aina och 
Halperin, David M. (ed.), The Lesbian and Gay Studies Reader, New York, 1993, s 312-315, och Butler, 
Judith, "Det performativa könet"i, A.Mortensen (red.), Res Publica, Lund, 1997:35/36, s 24-34, samt Butler, 
Judith, "Bodies that matter: on the discoursive limits of ”sex”", New York, 1993, s 12. 
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Så samtliga kategorier av kön och sexualitet, och därmed även de heterosexuella, är bara en kopia av 
en redan citerad kopia. Butler menar därmed att det inte finns något original utan att kön och sexualitet 
konstrueras genom upprepade serier av imitationer och repetitioner. Men inte av imitationer av något 
slags ursprungligt original utan av imitationer av imitationer49. Detta visar, menar jag, hur den 
heteronormativa diskursen om kön och sexualitet som naturliga, självklara och för alla önskvärda 
kategorier av heterosexualitet endast utgör ett ovanligt välformulerat resonemang för hur en kopia blivit 
konstituerad som ett original.  
 
Den kritiska diskursanalysen är kritisk i det att den strävar efter att peka på hur de diskursiva 
praktikernas konstruktion även får som konsekvens att ojämlika maktförhållanden upprätthålls. Syftet 
är, enligt Winther Jörgensen och Phillips, att bidra till en social förändring så att de ojämlika 
maktförhållandena blir mer jämlika. Den kritiska diskursanalysen ser sig därför inte som politiskt neutral 
utan ställer sig på de samhällsgruppers sida som på olika sätt exkluderas av rådande majoritet, vare sig 
det handlar om kön, sexualitet, etnicitet, ras eller klass. Genom att peka på den roll en diskursiv praktik 
spelar i upprätthållandet av ojämlika förhållanden är det även möjligt att peka på hur den kan förändra 
desamma50. Det är därför det blir relevant att studera vilka diskursiva praktiker den heteronormativa 
diskursen använt sig av i sin beskrivning och tolkning av queer i det offentliga samtalet om begreppet och 
om de fått som konsekvens att ett begrepp som normalitet blivit bekräftat och reproducerat, och på 
vilket sätt det i så fall skett.  
 
Det annorlunda är queer 
Men vad är då egentligen detta "queer"? Queer är ett begrepp som vid en första anblick inte säger så 
mycket om vad det betyder. På svenska saknar ordet laddning och dess innehåll framstår därför som 
något otydligt. Queer kommer från engelskan och var under lång tid synonymt med den avvikande, med 
den som inte var som "alla andra" och användes ofta som skällsord för framförallt homosexuella män 
och kvinnor i USA och England. Samtidigt som begreppet fortfarande har en stark negativ laddning för 
äldre bögar och lesbiska har det under 1990-talet återerövrats av just den grupp begreppet tidigare 
stigmatiserade, nämligen de avvikande51.  
 
Queer är annorlunda. Annorlunda i förhållande till det som betecknas som det normala. Det kan vara i 
stort sett vad som helst men queer som begrepp fokuserar framförallt hur kategorierna kön, sexualitet 
och identitet är historiskt, socialt och kulturellt konstruerade52. Queer har både en praktisk/aktivistisk 
funktion och en mer teoretisk inriktning, båda sprungna ur en samhälleligt inflammerad sexualpolitisk 

                                        
49Lindholm, M, 1996:3-4, s 45-46. 
50Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 70. 
51Kulick, D, 1996, s 7. 
52Borgström, E, 1998, s 12-13 och 14-15, Laskar, Pia, "Kön, sexualitet och makt"i, Kvinnovetenskaplig 
tidskrift  1998:1, s 5, samt Kulick, D, 1996, s 10-13 och s 16-19. 
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debatt som blossade som mest intensiv i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet i USA. 
Bakgrunden var, enligt bland annat socialantropologen och queerteoretikern Don Kulick, att de grupper 
som av det dominerande samhället definierades som avvikande drabbades mycket hårt av sjukdomen 
aids, framförallt de homosexuella männen. Inte bara genom att många blev smittade, insjuknade och dog 
i rasande tempo i denna aidskrisens barndom utan också för att USA under dessa år styrdes av en stark 
konservativ regering som stämplade framförallt homosexualitet som en onaturlig perversion som de 
hoppades att aids skulle utplåna. Aids var helt enkelt Guds straff för varje praktiserad handling av 
homosexualitet. Men också att olika grupper motsatte sig eller förhalade stöd till dels forskning om aids, 
dels till de som insjuknade i sjukdomen53.  
 
I detta samhällsklimat föddes aktivistgruppen Queer Nation som bestod av människor som ville rikta 
samhällets uppmärksamhet mot frågor som var viktiga för homosexuella men utan att de primärt 
handlade om hiv och aids. Det som var nytt mot tidigare var gruppens motstånd mot den mer 
traditionella gayrörelsens strävan efter assimilering med det övriga heterosexuella samhällets normer för 
kön, sexualitet och identitet. Queer Nation uppmanade istället till konfrontation och kompromisslöshet 
gentemot den heterosexuella majoriteten och vägrade anpassa sig till vad denna majoritet hävdade 
tillhörde ett s k normalt beteende när det gällde uttryck för kön och sexuell praktik. Istället för att peka 
på någon sorts likhet med de heterosexuella hävdade man sin olikhet och sitt annorlundaskap gentemot 
det som beskrevs av majoriteten som normalt. Denna nya radikalism betonade istället det avvikandes 
särart54.  
 
Men etableringen av queer som begrepp var också ett resultat av en kamp om tolkningsföreträdet av 
vem som egentligen kunde anses tillhöra kategorin avvikande. En kamp som utspelades inom den alltmer 
konservativt inriktade homorörelsen. I syfte att nå så många framgångar som möjligt vad gällde lika 
rättigheter för olika sexuella minoriteter framträdde i USA under framförallt 1970-talet men även under 
inledningen och mitten av 1980-talet en bild av den normalanpassade idealhomon som förutom att den 
råkade bli förälskad i en person av samma kön för övrigt inte alls skilde sig från de heterosexuella55. Det 
var i och för sig en strategi som till en början nådde vissa framgångar men efterhand visade det sig att till 
denna kategori kunde nästan endast uteslutande räknas vita medelålders västerländska välutbildade och 
ekonomiskt oberoende bögar56. Denne blev till norm för den avvikande, en majoritetskategori som kom 
att inta tolkningsföreträdet framför andra kategorier bland de avvikande så som de lesbiska kvinnorna, 
färgade lesbiska och bögar, bögar och lesbiska från etniska minoriteter, hivsmittade bögar, bisexuella, 
s/m-bögar och s/m-flator mfl. Ur detta reste sig därför delar av den queeraktivistiska rörelsen med krav 

                                        
53Kulick, D, 1996, s 7. 
54Kulick, D, 1996, s 7-8. 
55Jagose, Annamarie, Queer Theory: An introduction, New York, 1996, s 58-66. 
56Jagose, AM, 1996, s 40. 
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på att målet inte skulle vara assimilering med den heterosexuella majoriteten, utan just särskiljandet från 
den57.  
 
Samtidigt som den mer politiskt inriktade queerrörelsen etablerade sig som en kraftfull aktivistisk del av 
den radikala homorörelsen i USA, började det även utvecklas en teoretisk formulering av begreppet 
inom universitetsvärlden. Inspirerade av framförallt den franske filosofen Michel Foucault men också av 
de båda framstående franska teoretikerna Jacques Lacan och Jacques Derrida började en ny generation 
av öppet homosexuella akademiker formulera ett teoretiskt ramverk med utgångspunkt i queer. Det 
innebar att de lämnade de gamla mer traditionellt etablerade förklaringarna av framförallt homosexualitet 
utifrån psykodynamiska teorier där homosexualiteten ständigt framställdes som ett problem58. Istället 
fokuserade och problematiserade man konstruktionen av heterosexualiteten som det naturliga, för alla 
önskvärda och normala i syfte att peka på dess konsekvens för konstruktionen av kategorierna kön, 
sexualitet och identitet59. Detta perspektiv kom efterhand att kallas för queerteori. En viktigt aspekt när 
det gäller queerteorin är att förstå att den inte består av en enda enskild teori. Istället är queerteorin en 
tvärvetenskaplig forskningsinriktning som består av ett antal olika teoretiska perspektiv. Det 
gemensamma för dessa är att de studerar och tolkar samhälleliga och kulturella fenomen med fokus på 
att ifrågasätta det normativa som tillstånd och begrepp60.  
 
Med andra ord betraktar queerteorin den normativa heterosexualiteten som ett problem som bör 
förklaras och ställer inte upp på erkännandet av heterosexualitetens egna anspråk på att vara naturlig 
och självklar, nödvändig och ursprunglig och att den därför skulle vara samhällets, kulturens och 
historiens givna grund som allting utgår från61. Genom att heterosexualiteten ständigt på detta sätt 
återberättar historien om sig själv formuleras ett socialt och kulturellt legitimerat styrmedel för den 
enskilda individen och olika grupptillhörigheter när det gäller kön, sexualitet och identitet.  
 
Motståndet är queer 
Att använda sig av ett queerperspektiv innebär därmed att kritiskt studera de strukturer, institutioner, 
relationer och handlingar som framställer heterosexualiteten som enhetlig, naturlig, privilegierad och 
önskvärd för alla. En formulering som ger heterosexualiteten status av att fungera som norm för allt 
övrigt. Alltså en heteronormativitet62 som består av samhälleliga normer och värderingar, sociala och 

                                        
57Kulick, D, 1996, s 8-9, och Jagose, AM, 1996, s 71, 77, och s 92-93. 
58Jagose, AM, 1996, s 37-39. 
59Kulick, D, 1996, s 9-11. 
60Wallenberg, Louise, "Sett på annat sätt: Queerteoretiska perspektiv & heterofilm"  (forskaruppsats), 
Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, 1998, s 10 och 12-14, och Kulick, D, 
1996, s 6 och 9, samt Borgström, E, 1998, s 14.  
61Kulick, D, 1996, s 9-10, och Borgström, E, 1998, s 8. 
62Heteronormativitet som begrepp kan ibland framstå som något otydligt vilket motiverar att jag här 
försöker förtydliga begreppet. Heteronormativitet som begrepp kan liknas vid den labyrint av samhälleliga 
normer, strukturer, värderingar, relationer, sociala och kulturella handlingar samt regelverk som individen 
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kulturella handlingar som avgör vilken tolkning av individens tillhörighet som är den s k riktiga när det 
gäller kön, sexualitet och identitet. Queerteorin utmanar denna norm och öppnar istället upp för 
alternativa tolkningar och uttryck som går utanför det som görs naturligt av heteronormativiteten, och 
som gör att queerteorin kan utgöra ett motstånd mot densamma63.  
 
I den konkreta vardagen betyder det att en individ som intar ett queerperspektiv bryter med och gör 
motstånd mot de normer om - de krav på - en heterosexuellt praktiserad tillvaro som 
heteronormativiteten menar är den enda naturliga och därmed normala. Motståndet mot normen kan ta 
sig uttryck i att man lever tillsammans med någon av samma kön, att man gör det ibland och ibland inte 
eller på en och samma gång. Ett annat uttryck kan vara att det känns som att man befinner sig i fel kropp 
och därför väljer att byta kön. Eller att man privat lever heterosexuellt men att man offentligt uttrycker en 
homosexuell eller annan avvikande tillhörighet som ett medel för att uttrycka ett motstånd mot 
heteronormativiteten som ideologi, eftersom denna även kan fungera begränsande för den heterosexuellt 
självdefinierade. Detta innebär inte att den heterosexuella praktiken mellan en kvinna och man per 
definition tolkas som normativ. Exemplen är tagna just för deras beskrivande förmåga vad gäller att ge 
en bild av vad detta brott mot normen kan bestå av. Och även om uppräkningen vid en första anblick 
endast ser ut att bestå av olika former av mer eller mindre normbrytande sexuella praktiker, har dessa 
just av denna anledning tydliga och högst konkreta och relevanta konsekvenser för de som väljer att inta 
och utöva dem. För hur vi älskar och knullar påverkar ofrånkomligen hur vi agerar och fokuserar, hur vi 
samtalar och tolkar, hur vi uttrycker och markerar oss själva i den offentliga sfär vi omger oss med och 
befinner oss i, vare sig vi vill det eller inte.   
 
Både queerbegreppets teoretiska och politiskt aktivistiska dimension står för motstånd. Ett motstånd 
mot den heteronormativt konstruerade och tolkade verkligheten som ständigt konstituerar sig själv som 
naturlig och önskvärd för alla, och som därmed formulerar det heterosexuella subjektet som norm för 
varje uttryck av kön, sexualitet och identitet64. Men queer är också ett inkluderande begrepp till vilket 
alla kan räknas som förhåller sig öppet kritiska till den normativa heterosexualiteten. Det innebär att 
queer inte ersätter begrepp som bög, lesbisk, transsexuell eller bisexuell - samtliga tillhörigheter som av 
den heterosexuella majoriteten betecknas som tillhörande det avvikande, det som avviker från det 

                                                                                                                              
ständigt måste förhålla sig till. Går vi vilse i labyrinten straffas vi av samma normer och regelverk som gjorde 
att vi från början alls gick vilse eftersom vi inte förmått lära oss att förstå och tolka regelverkets normer rätt. 
Det är bland annat dessa normer som avgör vilka möjligheter till uttryck och iscensättningar av 
könstillhörighet och sexuell praktik den enskilda individen har, ett val som innebär heterosexualitet och 
ingenting annat. Som begrepp syftar alltså heteronormativitet på studiet av heterosexualiteten som norm, 
både vad gäller det privata och det offentliga. Det ska dock inte förväxlas med den heterosexuella praktiken, 
alltså utövandet av en sexuell handling mellan en kvinna och man.   
63Kulick, Don, Graham, Mark och Rosenberg, Tiina, Heteronormativitet: en tvärvetenskaplig och empirisk  
undersökning (beviljad ansökan Riksbankens Jubileumsfond), Stockholm, 1999, s 1-3. 
64Wallenberg, L, 1998, s 51. Jag vill här påpeka att jag valt att inte fördjupa mig ytterligare i kategorin 
identitet. Jag använder mig av begreppet vid de tillfällen då jag menar det vara befogat i sammanhanget och 
för den aktuella diskussionen men i min analys fokuserar jag framförallt de båda kategorierna kön och 
sexualitet.   
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normala till vilket den räknar sig själv. Istället kan queer beskrivas som ett slags paraplyterm för 
individer med olika tillhörigheter när det gäller kön och sexualitet, alltså även en heterosexuell sådan, 
under vilken de kan samlas för att hitta gemensamma mål politiskt, socialt och kulturellt65.  
 
Här vill jag till sist även klargöra på vilket sätt jag i fortsättningen ämnar använda begreppet den (det) 
avvikande och queer. Den (det) avvikande beskriver samtliga de kategorier som enligt den 
heteronormativa diskursen bryter mot normen om en heterosexuell tillhörighet. Till dessa kategorier kan t 
ex räknas homosexuella, bisexuella, transvestiter och transsexuella. Att jag inte räknar upp än fler 
innebär inte att även jag till slut fallit för frestelsen att utöva en normativ roll utan för att jag önskar 
minska den redan med begrepp överbelastade texten. Sedan finns det naturligtvis kategorier som jag 
själv är ovetande om och därför vill jag redan här be om ursäkt för de som jag på grund av denna min 
okunskap ovetande utesluter från min analys.  
 
Queer som begrepp likställs i texten av den heteronormativa diskursen med samtliga brott mot den 
heterosexuella normen vad gäller kön, sexualitet och identitet. Det är en av flera diskursiva praktiker 
denna diskurs använder sig av och som jag menar får som konsekvens att queer ofarliggörs. För att 
ytterligare synliggöra hur detta sker använder även jag själv queer som synonymt med den/det 
avvikande. Jag hoppas att jag därmed till viss del förmår tydliggöra den heteronormativa diskursens 
(ideologiska) effekt.  
 
Än jag då? 
Hur ser då min egen position ut när det gäller queer? Känner jag mig eller ser jag mig som inkluderad i 
begreppet, vare sig det i så fall sker utifrån ett medvetet val eller att det skulle vara möjligt att tolka mig 
så? Föredrar jag kanske en något distanserad blick på queer som fenomen, både när det gäller hur det 
används inom den s k avvikande gruppen men också hur det får betydelse utifrån den heteronormativa 
diskursens tolkning av det? Faktum är att jag ställt mig själv just dessa frågor varje gång jag arbetat med 
texten. Och jag har fortfarande inget svar. Eller är det kanske snarare så att jag vet att vilket svar jag än 
ger öppnar det i sin tur upp för än fler frågor och sprickor tacksamma för den kritiska läsaren att peka 
på och ifrågasätta. Men även om mitt syfte inte varit att inta en viss position framför en annan händer det 
trots allt någonting när man väljer att studera ett visst fält och dess konsekvenser. Särskilt som man 
önskar leda synliggörandet av dessa ett steg vidare i syfte att försöka visa på en möjlighet att förändra 
dem.  
 
Jag kan därför inte hävda att jag inte utgått från ett visst ställningstagande när jag valt att studera just 
queer som begrepp och hur det formuleras och tolkas i det offentliga samtalet representerat av delar av 
den svenska dagspressen. Men vad är då mitt motiv? Det är lusten. Lusten att försöka se hur begrepp 

                                        
65Kulick, D, 1996, s 9, och Borgström, E, 1998, s 13.  
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som normal, normativ och normalitet konstrueras med utgångspunkt i vad som hävdas vara deras 
motpol, nämligen det avvikande. Men också för att peka på att denna form av diskursiv bestämning inte 
är något som sker i det dolda. Utan att det snarare befinner sig mitt i vår gemensamma vardag, i ett 
samtal som alltmer tenderar spela en stor och ibland avgörande roll för hur vi konstruerar och tolkar oss 
själva och vår omvärld. Ett samtal som formuleras av och i medierna66.  
 
Jag ifrågasätter alltså att det alls finns någonting som kan sägas vara mer normalt än någonting annat. Det 
betyder att jag intar en icke-essentialistisk utgångspunkt i hur jag menar att den s k verkligheten ser ut 
och fungerar. Ett sådant synsätt utgår från det socialkonstruktivistiska perspektiv jag redan tidigare 
beskrivit och som menar att eftersom den sociala världen är en produkt av olika sociala processer finns 
det heller inte någon förutbestämd inre natur - essens - som beskriver världen eller människan67. Det 
finns ingen karaktär bestämd av yttre förhållanden givna på förhand som kan beskriva något slags "sann" 
verklighet. Inte heller finns det en uppsättning inre essenser som består av människors äkta, stabila eller 
autentiska egenskaper. Det gör att jag reagerar när någonting beskrivs som normalt och att en sådan 
position skulle åtnjuta privilegiet att formulera vad det normala är och därigenom lika självklart vad det 
icke normala är. Konsekvensen blir en form av normativ dagordning som uppmanar till ett slags rättning i 
ledet. Men eftersom jag menar att konturerna för vad som upplevs som den rådande normen är 
beroende av och formuleras av det sociala, kulturella och historiska sammanhanget blir det fullt möjligt 
och högst relevant att försöka peka på vem eller vad som i det aktuella ögonblicket är i färd med att 
konstituera det normativa och kanske framförallt varför det alls sker.  
 
Detta ska inte liknas vid något slags konspiratorisk formulering utan endast ses i ljuset av att olika 
diskurser i det offentliga intar skilda positioner för att alls kunna konstruera konturen av sig själva. Det är 
de diskursiva praktiker med hjälp av vilka människor positionerar sig som är intressanta att studera. Vad 
det är som gör att en viss position intas framför en annan och kanske därmed på bekostnad av den 
andra. Något som jag menar har att göra med hur individer i ett samhälle är i behov av 
meningsskapande aktiviteter och praktiker för att alls känna att de finns till i någon form av vardag eller 
verklighet. Aktiviteter, händelser och praktiker som enligt dem själva ofta är det som alls gör det möjligt 
för dem att fungera68.  
 
Det är därför jag har lust att titta lite närmare på vad som egentligen sägs när det gäller begreppet queer 
eftersom jag upplever det som att bilden är något kluven. Dels mellan en beskrivning av begreppet som 
andas ett slags efterlängtad frigörelse för alla, dels att denna s k frigörelse snarare verkar dölja 

                                        
66Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 8, och Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom, Det redigerade 
samhället: Om journalistikens, beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia, Stockholm, 
1994, s 11-14, 25-28 och 37.  
67Burr, V, 1995, s 5-6, och Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 12.  
68Eder, Donna with Evans Colleen, Catherine & Parker, Stephen, School Talk: gender and adolescent 
culture, New Jersey, 1995, s 7-8. 
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någonting mycket gammalt när det gäller definitionen av det avvikande. En definition som inte löser upp 
utan som endast återigen sluter till. Att det sedan blev det samtal som formuleras i dagspressen beror till 
stor del på att det i Sverige bara under de senaste tre åren etablerats fler s k homotidningar- och 
magasin än någonsin tidigare och att etableringen av begreppet queer under samma tid mött oanade 
framgångar. Mot bakgrund av detta menar jag att det blir än mer intressant att studera hur det talas om 
queer i vad som i sammanhanget något ovetenskapligt kan kallas för heteropressen. Där trots allt den 
heterosexuella majoritetskulturen fortfarande har tolkningsföreträdet när det gäller definitioner av kön 
och sexualitet.  
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Kapitel 2 - Att offentligt tala om det avvikande 
 
Var befinner vi oss? 
Att studera det offentliga samtalet om queer har varit som att företa en resa. En resa där föraningar 
oftare blivit besannade än de blivit omkullkastade. Omgärdade av texter i de mest upptänkliga former av 
tal, skrift och bild påverkas vi av vad det är som sägs, av vem som formulerar vad och hur vi själva 
genom att lägga ihop dessa båda konstruerar vad vi menar är en egen tolkning av det som sagts eller 
berättats för oss. Jag menar att det inte är fullt så enkelt.  
 
Att studera ett offentligt samtal om queer innebär att få ta del av vad en majoritetskultur hävdar är 
normalt. Normalt för de flesta och önskvärt för alla när det gäller kön och sexualitet. Det är att få ta del 
av hur ett begrepp som normalitet byggs upp, bekräftas och återanvänds, hur den plattform konstrueras 
som krävs för att berättelsen om det normalas naturlighet inte ska kunna ifrågasättas. Men varför är det 
så viktigt? Varför behövs det normala som definition när vi pratar om vilket kön vi tillhör, vilken sexuell 
praktik vi utövar och vilken identitet vi antar?  
 
Jag har inte försökt finna några uttömmande svar på dessa frågor. Det skulle kräva ett än större projekt. 
Men vad jag har försökt är att rikta läsarens uppmärksamhet mot vad som sägs om det normala och det 
avvikande i så vanligt förekommande texter som de artiklar som publiceras i svensk dagspress, i 
kvällstidningarna likväl som i dagstidningarna. Texter i vilka tidningarna hanterar queer som begrepp 
utifrån sin egen position av att vara en medaktör i det offentliga ramverk som kan sägas administrera och 
reglera individers möjligheter att aktivt handla i denna offentlighet när det gäller att tolka och förstå sin 
egen sociala och kulturella omvärld likväl som den avvikandes.  
 
Hur formuleras då det samtal om vem vi själva menar att vi är när de tidigare så självklara kategorierna 
kön och sexualitet allt mer börjar ifrågasättas? Vad händer när ett nytt begrepp som queer stiger in i det 
offentliga och formulerar en förändrad upplevelse och tolkning av kroppen som något naturligt och 
förgivet taget? Vad händer när det dessutom formuleras av olika individer som redan sedan tidigare är 
definierade som avvikande och därmed möjliga att ignorera? Vad händer när fokus plötsligt flyttas från 
hur minoriteten konstrueras till hur majoriteten kommit att tolkas som naturlig och självklar? 
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Som jag tidigare nämnt utgör den kritiska diskursanalysen ett kritiskt perspektiv som väljer att fokusera 
vilka konsekvenserna kan bli i samband med en diskurs sociala konstruktion av den sociala omvärld vi 
lever i och strävar efter att skapa en egen mening av. Särskilt när det gäller hur detta formas genom 
konstruktionen och betydelsen av kommunikativa händelser i samhället69, något som jag menar gör den 
relevant som både teori och metod för att studera ett samtal om normalitet. Det är ett samtal som 
formuleras inom delar av vad Fairclough kallar för den kommunikativa händelsen i betydelsen ett tillfälle 
av språkanvändning som här i sammanhanget kan exemplifieras med de tidningsartiklar jag studerat, och 
som jag menar formats på den offentliga arena till vilken bland annat just dagspressen kan räknas. Enligt 
Fairclough är diskurs en form av samtalande handling i vilken människor agerar på ett visst sätt i 
förhållande till sin omvärld och gentemot varandra för att därigenom skapa mening och betydelse, något 
de gör genom olika representationer och diskursiva praktiker70. Representationer och praktiker som jag 
menar får utrymme och möjlighet att artikuleras både i men även av medierna i deras roll som offentlig 
förmedlare av kunskap och innehåll. Ett förhållande som kan innebära olika sociala konsekvenser för 
individen.  
 
Hur den heteronormativa diskursen tolkar och definierar queer som begrepp och därmed den avvikande 
speglas i de tidningsartiklar jag studerat. Det jag tar fasta på här och som jag menar gör min studie 
relevant är att tidningarna i sig utgör en viktig del av en offentlig samhällelig diskurs i vilken medierna 
med hjälp av olika diskursiva praktiker spelar en viktig roll i hur betydelser formas och formuleras. I 
medierna uttrycks dagligen olika former av samtal. Samtal som artikuleras i ett bestämt syfte och vars 
urval medierna själva är med och aktivt bestämmer över. Ofta handlar det inte heller om att någonting 
har hänt utan att det som hänt samtidigt måste gagna medierna i deras självpåtagna roll som objektiv 
förmedlare. Hur dessa samtal konstituerar fördelningen av tolkningsföreträde menar jag utgör en högst 
relevant fråga att studera. En fördelning som i sig utgör en diskursiv praktik med vilken ett ojämlikt 
maktförhållande riskerar att reproduceras71.  
 
Medierna använder språket för att producera olika former av text. En diskursiv praktik som gör att de 
är med och formar vad individen konsumerar men även hur individen genom sin konsumtion av dessa 
texter blir delaktig i de sociala strukturer och maktrelationer som denna praktik formas av och bidrar till 
att forma72. Det tydliggör bilden av mediernas roll som en offentlig diskurs att räkna med. Utifrån 
Fairclough är det därför möjligt att definiera en mediernas diskursordning under vilken bland annat 
pressen utgör en diskurs, och som jag menar spelar en aktiv roll i hur individen försöker skapa något 

                                        
69Enligt Fairclough utgörs begreppet "samhälle" av sociala identiteter, sociala relationer samt system av 
kunskap och mening, se Fairclough, N, 1992, s 65. 
70Fairclough, N, 1992, s 64.  
71Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 79. 
72Fairclough, N, 1992, s 239. 



 34

slags ordning av sin vardag och verklighet. De tolkningar och betydelser som där erbjuds som möjliga 
att använda framstår för individen som relevanta och även till viss del som riktiga. Av den anledningen 
menar jag det vara svårt att se hur det kan föreligga något större tvivel inför att jag valt att studera hur 
denna arena av offentlighet väljer att hantera det utanförstående och det avvikande genom hur den 
formulerar tolkningar och betydelser av queer som begrepp, i det att queer konstitueras som synonymt 
med dessa båda kategorier av exkludering. En offentlig arena på vilken jag menar att ett av många 
offentliga samtal formuleras som är tillgängliga för en majoritet av individer.   
 
Men innan jag går vidare vill jag via några exempel försöka etablera en del av de begrepp och 
diskursiva praktiker jag funnit när jag läst de tidningsartiklar som mitt empiriska material består av för att 
därigenom bättre introducera läsaren till själva analysen längre fram. Först ut är en presentation och 
redogörelse för vilka tidningar jag studerat och hur jag motiverat mitt urval av artiklar samt vilken 
offentlighet jag menar att materialet befinner sig i.  
 
Vilken offentlighet. 
Vad betyder det att det är i det offentliga som samtalet om queer formuleras? Och vad är det för slags 
offentlighet det formuleras i? Det offentliga i sig kan sägas bestå av flera olika former av samtal - 
diskurser - förutom det som formuleras i pressen. Den offentlighet jag hänvisar till här konstitueras inom 
media som diskurs. En diskurs som utgör en av flera arenor i det offentliga. Men vad menas egentligen 
med "det offentliga"? För att göra min tolkning av begreppet så konkret som möjlig väljer jag att 
beskriva den offentlighet jag syftar på som ett slags allmän öppen plats tillgänglig för varje invånare. 
Visuellt kan den liknas vid ett torg på vilket invånarna i ett samhälle kan välja att läsa en tidning, ta del av 
ett TV-program, klicka sig fram på nätet, ratta in en  radiokanal, arrangera en manifestation, lyssna till en 
festival eller delta i en diskussion. Det torg invånarna besöker för att ta del av det som sägs av olika 
representanter för institutioner, myndigheter, näringsliv, organisationer, politiska partier mfl. Men också 
för att ta del av det som de själva är med och konstituerar som meningsfullt och av betydelse för dem 
själva och sin omgivning. En bred allmänhet av individer som på olika sätt befinner sig i och rör sig inom 
en plats som kan definieras som offentlig.  
 
Låt mig här ytterligare utveckla min definition av "det offentliga" genom att använda mig av Thomas 
Mathiesens diskussion om begreppet "offentlighet". Mathiesen beskriver "offentligheten" som en 
handlingsarena på vilken individen förhåller sig till de meningar och betydelser som formuleras till ett 
slags "generell offentlig mening" som existerar runt omkring individen. Enligt Mathiesen rör det sig om en 
"mening" som är abstraherad från alla individers enskilda meningar och som därigenom tolkas som 
gemensam för dem. Denna abstraherade mening är dessutom offentlig i den betydelsen att individerna 
betraktar den som den gällande uppfattningen i gruppen (samhället) och som innebär att den inte är 
privat. Denna den offentliga meningen fungerar därigenom konstituerande för den enskildes beteende 
genom att den har tillträde till den enskildes meningsskapande handlingar och aktiviteter. Enligt 
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Mathiesen är en av flera representanter för denna offentliga mening den generella samhällsprocessen 
som avspeglas i massmedia.  
 
Vidare definierar Mathiesen begreppet "offentligheten" som den större organisation eller breda och 
starkt avprivatiserade åsiktsbildning som finns i samhället generellt, och som han beskriver som en arena 
utanför den enskilda individens privata sfär. Det är på denna arena som Mathiesen menar att det 
utkämpas en kamp om vilket tolkningsföreträde som ska gälla som "den offentliga meningen". Det är 
också på denna arena som individen konsumerar de offentliga meningar som produceras av andra, 
bland annat av massmedierna. Det är alltså inom denna ram som framställningarna inom offentligheten 
skapas och återskapas. Utifrån Mathiesens resonemang menar jag att offentligheten kan beskrivas som 
en arena med stor aktivitet på vilken det utkämpas en kamp om tolkningsföreträden av vilka 
framställningar om den sociala omvärlden, sociala identiteter och sociala relationer som ska gälla inom 
den s k offentligheten73.  
 
Inom ramen för denna beskrivning av det offentliga menar jag att det spelar det roll vad som formuleras i 
media. Vem som säger vad, hur det som sägs artikuleras och i vilket sammanhang det ramas in. Media 
som diskurs bidrar till tolkningen och betydelsen av hur människor uppfattar och formulerar sin vardag. 
Dels genom att den kan sägas fungera som ett slags öppen arena på vilken olika representationer av det 
privata och det offentliga både formas och formuleras. Men även genom att medierna själva väljer vilka 
representationer som ska ta plats på denna arena och därmed vilka möjliga eller omöjliga tolkningar och 
betydelser som blir tillgängliga för läsaren, tittaren, lyssnaren och/eller användaren. Inom 
massmedieforskning kallas detta för dagordningsfunktionen74. Det betyder inte att en konsument av 
medietexter är passiv. Tvärtom är hon eller han ofta aktiv i sitt urval men om det erbjudna urvalet är 
begränsat avgör det givetvis antalet tillgängliga och möjliga tolkningar och betydelser.   
 
Medierna agerar i det sociala, i en social offentlighet i vilken individen hämtar olika representationer för 
att skapa mening och betydelse av sin omvärld, sina sociala relationer och av sig själv. Likväl som hon 
eller han gör ur det privata. Här menar bland annat diskurspsykologen Jonathan Potter att mediernas 
arbete inte längre handlar så mycket om att rapportera "vad som händer" utan att det alltmer handlar om 
att äga tolkningsföreträdet av hur en händelse ska formuleras och framställas. Att det handlar om 
redigerade och utvalda fakta som presenteras som nyheter och därför som relevanta och t om som 
avgörande för individen75.  
 

                                        
73Mathiesen, Thomas, Makt och motmakt, Göteborg, 1982, s 90-97. 
74Nordlund, Jan-Erik, Television och socialisation, Lund, 1996, s 158. 
75Potter, Jonathan, Representing reality: discourse, rhetoric and social construction, London, 1996, s 9-
18. 
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Media som diskurs är med och formulerar vilka samtal som är relevanta, viktiga och avgörande just nu. 
Ett samtal som konstitueras i det offentliga. En offentlighet som befinner sig på den allmänna öppna plats 
vi besöker för att ta del av vad som sägs, av vem det sägs och på vilket sätt det sägs när det gäller det 
som ligger oss nära, det som händer just nu och det som möjligen kan komma att ske längre fram. En 
offentlighet som inte svävar fritt i något slags onåbart vakuum utan som har en förankring i ett 
sammanhang, en kontext, som inverkar på hur förutsättningarna för och uppfattningarna om det 
offentliga som plats reproduceras och förändras.  
 
Enligt Fairclough konsumeras eller produceras ingen diskurs utan kontext. Diskurs kan inte förstås utan 
att man tar hänsyn till kontexten i vilken diskursen praktiseras. Det betyder att yttranden i form av tal, 
skrift eller bild som text endast blir meningsfulla i det att de räknas in i en särskild situation, att de 
underliggande konventionerna och reglerande normerna förstås, att tillhörigheten till en särskild kultur 
och/eller ideologi känns igen samt att det är tydligt till vilken diskurs yttrandet relaterar bakåt i tiden76. 
Fairclough menar därför att tolkningen av en diskurs alltid görs mot ett slags bakgrund, beskriven som 
ovan eller i form av en publik, av den information om sammanhanget som finns tillgänglig, av känslor, 
attityder, normer och kunskap. Sammantaget utgör detta den kontextuella kunskapen om diskursen som 
i sin tur är konstruerad utifrån olika sociala och ideologiska förutsättningar samt mer eller mindre tydliga 
eller otydliga maktförhållanden77. 
 
Media som diskurs fungerar och agerar i det offentliga. Media som diskurs konstituerar delar av 
individens konstruktion och förståelse av sig själv och sin omgivning. Med detta som utgångspunkt 
tillsammans med dels Mathiesens definition av offentlighet, dels med Faircloughs definition av begreppet 
kontext finner jag det tydligt i vilken offentlighet jag menar att det offentliga samtalet om queer 
formuleras och på vilket sätt ett sådant samtal formulerat i en mediadiskurs är relevant att studera när 
det gäller hur detta samtal spelar roll för hur den heteronormativa diskursen tolkar den avvikande. 
Pressen utgör en av flera mediadiskurser och fungerar därmed som en av flera arenor i det offentliga på 
vilken tolkningen och betydelsen av kön och sexualitet formuleras för att bekräfta eller förändra 
konstruktionen av de båda kategorierna.  
 
Jag har velat lyssna till hur det talas om queer i en kontext som kan sägas vara offentlig och som flertalet 
människor har möjlighet att dagligen ta del av. Jag menar att dagspressen utgör en sådan samt att den i 
sin tur spelar en central roll i hur förändringen av något hittills självklart, oavsett om det handlar om kön 
och sexualitet eller någonting annat vars innebörd antas vara för givet tagen av en majoritet individer, 
tolkas och ges betydelse. Att i ett sådant sammanhang studera queer är intressant men kanske ännu mer 
relevant för att därigenom kunna tydliggöra dels det offentliga samtalets roll i konstruktionen av mening, 

                                        
76Fairclough, N och Wodak, R, 1997, s 276. 
77Fairclough, N och Wodak, R, 1997, s 278-279. 
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dels medias position i konstitueringen av det offentliga. Ur vilken individen hämtar framställningar i 
meningsskapandet av sin vardag och verklighet.  
 
Vilken press. 
Det empiriska materialet består av ett urval av artiklar från både dags- och kvällstidningspress och som 
jag menar utgör delar av vad som kan definieras som den svenska dagspressen, vilken i sin tur är en del 
av den offentliga mediadiskursen. Jag har inte gjort någon åtskillnad mellan huruvida artiklarna 
publicerats i en dags- eller kvällstidning och inte heller om de publicerats i storstads- eller 
landsortspress. Jag har inte gjort någon analys av i fall det framgått att antalet artiklar vägt över för 
någon av dessa båda kategorier och inte heller av på vilken avdelning eller sida i tidningen artiklarna 
publicerats. Orsaken är att jag endast velat lyssna till, läsa av och studera själva samtalet om queer. 
Vad som sägs i detta samtal, vad som sägs om queer. Helt enkelt vad artiklarna innehåller för slags 
tolkningar och betydelser av begreppet och vad det i sin tur kan peka på när det gäller hur begreppet 
normalitet formuleras. Inte var någonting sagts utan helt enkelt vad det är som sägs.  
Det betyder inte att just placeringen av artiklarna inte skulle påverka hur queer som begrepp tolkas och 
vilken betydelse det får. Snarare utgör det ytterligare en intressant och relevant aspekt i en analys. Men 
inte i den här studien och inte för det jag velat studera. Dessutom menar jag att en sådan ansats ofta 
utgör en något allför given ingång till den här typen av undersökningar och som i värsta fall riskerar att 
placera just innehållet i det uttalade i bakgrunden. Tilläggas bör även att jag undvikit att fokusera själva 
artikelförfattaren för att t ex se om samma skribent återkommit med viss regelbundenhet eller om hon 
eller han på annat sätt haft något uttalat intresse för fältet i sig. Även detta vore ett intressant spår att 
följa vad gäller tolkningen av queer men jag har alltså valt att inte göra det.    
 
De artiklar jag studerat har publicerats i Dagens Nyheter, Helsingborgs Dagblad, Svenska Dagbladet, 
Göteborgs-Posten, Arbetet Ny Tid, Borås Tidning, Expressen, Aftonbladet, Göteborgs-Tidningen och 
Kvällsposten. Jag har använt mig av de båda internetbaserade arkivdatabaserna Mediearkivet och 
Presstext för att få tillgång till artiklarna78. Jag har valt att endast använda mig av sökordet "queer" sedan 
jag vid en första testsökning där jag även använde mig av sökorden "heterosexualitet" och 
"heterosexuella" fick ett alltför omfattande material samt att det i artiklarna mycket sällan formulerades 
något om queer som begrepp. De artiklar jag sedermera fick fram på sökordet "queer" har jag läst 
igenom och gjort en första schematisk analys av genom att studera vilka olika tolkningar och 
beskrivningar av begreppet som formulerats i texten.  
 
Det sammanlagda antalet artiklar är 92 stycken och fördelningen mellan Mediearkivet och Presstext är 
42 respektive 50. Genom att jag funnit att queer som begrepp förekommer i en förhållandevis bred 

                                        
78Mediearkivet är ett internetbaserat textarkiv med tidningstexter, radioinslag och kungörelser och ägs av 
de medverkande tidningarna. Adressen är www.mediearkivet.se. Presstext är en egen avdelning inom 
Pressens Bild AB och har elektroniskt lagrat tidningar sedan starten 1990. Adressen är www.presstext.se.  
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representation av delar av landets största dags- och kvällstidningspress och att det inte endast finns 
representerat i s k storstadspress79, menar jag att materialet kan betecknas som representativt för mitt 
urval och min analys.  
 
Inledningsvis undvek jag att göra någon begränsning bakåt i tiden. Resultatet gjorde att jag inte heller 
senare behövde göra någon sådan begränsning eftersom sökordet "queer" inte dök upp förrän 1994 för 
första gången samt att jag inte fick mer än några ströträffar under åren fram till 1998 då antalet artiklar 
ökade något för att sedan kulminera under åren 1999 och 2000. En förklaring kan vara att queer som 
begrepp framförallt ur ett sexualpolitiskt perspektiv inte var så vanligt förekommande innan sommaren 
1998 då de homo-, bi- och transsexuellas årliga festival Europride arrangerades i Stockholm80. Jag 
behövde dock en begränsning för hur långt fram i tiden jag skulle söka och med anledning av gällande 
tidsplanering för föreliggande magisteruppsats satte jag slutdatum i slutet av oktober 2000.  
 
Bland de 92 artiklarna har jag sedan vid ytterligare en genomläsning gjort ett urval på sammanlagt 41 
artiklar vilka också är de som ingår i själva analysen. Valet av just dessa artiklar har skett med 
utgångspunkt från att jag i dem funnit de mest tydliga och uttalade formuleringarna, tolkningarna och 
betydelserna av queer som begrepp. Ett val jag menar varit nödvändigt att göra med utgångspunkt i att 
det samtal som formuleras i just dessa fyrtioen artiklar är det som kan erbjuda läsaren de mest uttalade 
och därmed tydliga beskrivningarna av på vilket sätt den heteronormativa diskursen reproducerar ett 
begrepp som normalitet genom hur det återskapar queer som synonymt med det avvikande. Ett urval 
som därigenom även gör min egen analys lika relevant som verklig.  
 
Jag menar därmed att de artiklar jag lyfter fram i min analys utgör ett representativt urval av det 
offentliga samtalet om queer. Det är inte så att det är queer självt som i detta samtal intar positionen av 
att ta något slags patent på utanförskap. Istället är det hur den heteronormativa diskursen konstituerar 
queer i det offentliga samtalet - alltså i de utvalda artiklarna - som formulerar det som att queer tar ett 
sådant anspråk. Något jag menar i sin tur utgör en av de diskursiva praktiker som formulerar det som 
att queer endast handlar om en sexuellt avvikande grupps önskan om att etablera sin relevans i det 
offentliga. En relevans som av den heteronormativa diskursen formuleras som ickerelevant eftersom den, 
enligt diskursen, endast handlar om - ja, just det - sex. I samtliga av de ursprungliga nittiotvå artiklarna 

                                        
79Med begreppet "storstadspress" syftar jag på den press som produceras med landets tre 
storstadsområden som målgrupp: Stockholm, Göteborg och Malmö.  
80Begreppet hade dock redan några år tidigare funnit sin väg in i den akademiska världen i samband med att 
den första konferensen någonsin i Sverige om forskning kring homosexualitet och lesbiskhet arrangerades i 
oktober 1995 i Göteborg. Initiativtagare var en grupp forskare knutna till Göteborgs universitet. Konferensen 
möjliggjordes av ekonomiskt bidrag från Folkhälsoinstitutet i Stockholm. På konferensen deltog bland annat 
internationellt etablerade forskare inom homosexualitetsforskning från framförallt USA och Storbritannien. 
De svenska forskare som deltog räknar konferensen som något av en startpunkt för den queerforskning som 
i dag pågår både i Sverige och i övriga Norden. Det anses även allmänt att det var genom denna konferens 
som begreppet queer etablerades inom den svenska universitetsvärlden.  
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som innehåller sökordet queer formuleras det alltså som att queer endast handlar om det sexuellt 
avvikande.   
 
Mitt syfte är att försöka studera hur ett begrepp som normalitet konstitueras genom att studera hur det i 
det offentliga talas om ett begrepp som i sig självt ifrågasätter det normala, i det här fallet queer. Om det 
då framstår som att det i de exempel som ges för att beskriva detta inte talas någonting om det normala 
utan endast om hur den avvikande konstitueras - så är det just så som ett begrepp som normalitet 
konstitueras. Det är varken mer komplicerat eller avslöjande än så. Genom att tala om vad som är 
onormalt talar man om vad det är som är normalt. Jag menar att det helt enkelt är så det går till att 
konstituera ett begrepp som normalitet, och att det är just så förförande enkelt som diskursen om det 
normala konstitueras som så normalt.  
 
Avslutningsvis har jag som ram för detta urval använt mig av Faircloughs tredimensionella modell, där 
jag framförallt arbetat med begreppet diskursiv praktik för att se hur den heteronormativa diskursen 
väljer att tolka och definiera queer som begrepp.  
 
Att vara någons fantasi. 
För att göra det offentliga samtalet om queer och det som hittills diskuterats något mer begripligt, 
verkligt och kanske framförallt konkret väljer jag att citera ett lite längre stycke ur en av materialets 
artiklar. Artikeln publicerades i Göteborgs-Posten den 9 februari 1994 och ingick i en serie om fyra 
artiklar som handlade om homosexualitet. Jag är medveten om att citatet kan framstå som något långt 
men eftersom det innehåller några av de praktiker jag senare studerar i själva analysen finner jag det 
motiverat att ta med hela.  
 
Jag finner det även relevant att här påminna om vilka begrepp hos Faircloughs kritiska diskursanalys och 
den tredimensionella modellen jag använder mig av och i vilken betydelse. Begreppet text beskriver 
själva artikeln och den diskursiva praktiken det sätt på vilket texten medierar det som sägs i artikeln. 
Jag är i själva analysen av materialet något mer sparsam med att använda mig av det begrepp som 
Fairclough beskriver som den sociala praktiken eftersom jag till största delen uppehåller mig inom en 
begränsad situerad kontext inom vilken jag menar att den heteronormativa diskursen är verksam. En 
kontext i vilken den konstruerar en tolkning och betydelse av kön och sexualitet som heterosexuella och 
därmed som normala och som sker med hjälp av de diskursiva praktiker som artikuleras i texten 
(artiklarna). Det betyder inte att jag inte tar med i beräkningen de andra sociala teorier jag menar visar 
på vilket sätt det konstituerar en mer övergripande social praktik vilken jag här menar kan beskrivas 
som en västerländsk diskurs om kön och sexualitet.   
 
Kontexten i sig utgörs av en redan sedan tidigare etablerad diskurs om att de båda kategorierna kön 
och sexualitet bär betydelsen och funktionen av att vara s k naturligt heterosexuella. Samtidigt förhåller 
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jag mig till viss del även till den sociala praktiken genom att jag i min analys använder mig av ytterligare 
en social teori förutom den kritiska diskursanalysen, främst av Butlers den heterosexuella matrisen.  
 
Här följer så det ovan nämnda citatet som alltså publicerades i Göteborgs-Posten den 9 februari 1994 
(jag har i artikeln fetat de formuleringar jag menar tydliggör mitt resonemang):"Björn Wrangsjö, 
barnpsykiater och psykoterapeut, filosoferar i Kärlekslivets rebeller (Ottar) över människans 
sexuella lekar i fantasin. På fantasilivets plan är inte givet, resonerar han, att en man ligger 
med en kvinna utifrån sitt manliga erotiska element. Han kanske ligger med henne utifrån sitt 
kvinnliga (fast han förstås känner sig som en man). För kvinnan kan gälla samma sak men 
tvärtom. De har då båda ett alldeles vanligt heterosexuellt förhållande fastän omvänt, eftersom 
båda på fantasinivån, med  hänsyn till hur de identifierar sig, är homosexuella. (...). Kanske, 
fortsätter Björn Wrangsjö, har homosexuella som lever i heterosexuella relationer sin sexualitet 
på dessa fantasiplan. Vissa människor har större rörlighet i möjligheterna att skifta 
identifikation i inre erotiska fantasiscener. Den sexuella identitet som vi på medveten nivå ofta 
tar för så given kanske i själva verket är relativ och varierar utifrån de yttre förhållanden vi 
lever i och utifrån vår inre fantasivärld. Beroende på genom vilket raster vi ser och tolkar 
sexuell samlevnad kan det mesta bli möjligt och till och med naturligt. I vissa enkönade miljöer, 
till exempel fängelser och internat, samt i vissa kulturer lever männen homosexuellt under en fas 
i livet utan att för den skull bli homosexuella i livet." 
 
Det som framträder är hur texten nästan helt domineras av olika upprepade formuleringar av ordet 
"fantasi". Det avvikande, som här främst representeras av den homosexuella mannen, formuleras som 
om det endast existerar i fantasin. Det framstår nästan som om texten andas ett slags förhoppning om att 
det är så. En förhoppning som bland annat formuleras som en försäkran om att ingen behöver vara 
orolig om de råkat ha någon av de fantasier som beskrivs. Men också att fantasierna inte riskerar att 
ifrågasätta tillhörigheten som man, en könstillhörighet som formuleras som självklart heterosexuell. 
Istället beskrivs de tillfällen då fantasierna blivit verklighet som just tillfälligheter, som sexuella lekar i 
fantasin, som oskyldiga erotiska äventyr eller som i ett visst sammanhang varit livsnödvändiga när de 
yttre förhållandena varit utanför den berördes kontroll.  
 
Genom att i texten - den aktuella artikeln - beskriva homosexualitet som en fantasi och som någonting 
som inte är verkligt, konstituerar den heteronormativa diskursen med hjälp av fantasin som diskursiv 
praktik den homosexuella och homosexualitet som någonting overkligt, icke relevant och därför ofarligt. 
Den diskursiva praktiken reproducerar här den heteronormativa diskursens tolkning av kön och 
sexualitet som naturligt och självklart heterosexuella och att det som bryter mot denna norm tillhör det 
avvikande81. Det som alltså viker av från det s k normala. Hela det aktuella citatet ovan visar hur den 

                                        
81Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 75, och Fairclough, N, 1992, s 78-79. 
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heteronormativa diskursen inte bara konstituerar sig själv som norm genom sin formulerade normalitet 
utan också hur den därigenom konstituerar den homosexuella som exkluderad från det normala som 
tillhörighet. En konstruktion och tolkning som får sociala konsekvenser för den avvikande och som 
skapar en ojämlik relation mellan de båda kategorierna82. Det sker därmed en förstärkning av och en 
försäkran om det normala med heterosexualitet både vad gäller dess praktik i det privata och dess 
uttryck i det offentliga. 
 
Det sker även någonting annat som kan verka något paradoxalt vid en första anblick. Genom att texten 
artikulerar och driver ett slags tes om homosexualitetens faktiska existens, om än bara i fantasin, så 
formas en bild av det avvikande som normalt förekommande. Den expert som uttalar sig i artikeln 
varken fördömer eller ropar efter åtgärder mot homosexualitet utan tvärtom formulerar han ett slags 
erkännande av att det finns, att kanske t om flera av oss ibland har fantasier som kan liknas vid olika 
uttryck av homosexualitet och att det i så fall inte är någonting att gripas av panik över eftersom det 
antingen är av nöden tvunget eller att det handlar om ett sätt att förgylla den sexuella samvaron. Det är 
så att säga helt normalt. Men för att en sådan konstruktion av det homosexuella ska vara möjlig måste 
den formuleras inom ramen för den heteronormativa diskursens egen tolkning och definition av vad det 
avvikande är och framförallt var det hör hemma, vilket i det här fallet är i fantasin. Vi är ju trots allt till 
syvende och sist antingen (kvinnliga) kvinnor eller (manliga) män och som sådana av naturen dragna till 
varandra - även om vi ibland väljer att spela ett spel med ombytta roller, där detta tar sig uttryck i form 
av en lek utanför det normala. En lek som fungerar än mer bekräftande av det heterosexuella eftersom 
rollerna fortfarande innehas av en kvinna och en man.  
 
Det är också genom denna form av diskursiva praktiker i vilka den avvikande formuleras som ett slags 
normal företeelse, alltså som någonting som finns men som inte ska uppmuntras, som det skapas en bild 
av att det trots allt råder ett ganska positivt klimat av acceptans inför det avvikande. Att det av den 
avvikande påstådda förtrycket och diskrimineringen är överdrivet och mer handlar om en grupps behov 
av att skapa rubriker om sig själv. Detta kan visa på en i vissa delar mer skrämmande form av 
ofarliggörande eftersom det effektivt döljer det som faktiskt sägs. Hur en sådan acceptans formuleras 
handlar inte om att förstå att människor är olika. Istället menar jag att det handlar om ett slags omvänd 
stigmatisering där det avvikande tolereras endast i sin funktion som annorlunda och inte som en av flera 
möjliga och även önskvärda ingredienser i det som Fairclough menar utgör vår gemensamma sociala 
omvärld.  
 
Det som ytterligare förstärker denna tolkning är att det som sägs i texten uttalas av en s k expert. 
Nämnde Björn Wrangsjö är inte bara barnpsykiatriker, han är psykoterapeut också. Det inger både 
tyngd och förtroende för att det som denne man säger inte kan vara lögn. En uppfattning som går att 

                                        
82Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 79-80, och Fairclough, N, 1992, s 87-92. 
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spåra tillbaka till mitten av 1800-talet då olika intressen och konkurrerande maktstrukturer vid sidan om 
religionen och kungamakten kämpade om att bli erkända som vetenskaper att räkna med i det då 
framväxande moderna samhället. Bland annat handlade det om de i dag så etablerade och erkända 
vetenskaperna medicin och psykiatri83.  
 
Att som i exemplet dessutom placera den (enda) legitima (rimliga) tolkningen och formuleringen av den 
(det) avvikande inom ramen för ett etablerat akademiskt fält (med hjälp av Wrangsjös profession), leder 
till en reproducerad exkludering. Om det avvikande endast handlar om fantasier vem är inte då mest 
lämpad och intresserad av ett sådant tillstånd av icke-verklighet om inte en expert i form av en 
psykiatriker och psykoterapeut? Det innebär dels att den antaget heterosexuella läsaren erbjuds en 
tolkning av den avvikande som icke-normal i betydelsen sjuk på något sätt, dels en tolkning av den 
avvikande som icke-verklig genom att en (barndoms)expert definierar den som fantasi. På samma gång 
som den avvikande "blir" farlig i konstitueringen av den som onormal "blir" den samtidigt ofarlig i 
konstitueringen som fantasi. Kanske framstår härmed den något kluvna tolkning och betydelse av den 
avvikande som den heteronormativa diskursen ständigt upprepar inte längre som så konstig, knäpp, 
främmande eller udda.  
 
Jag har valt det ovan citerade exemplet för att för läsaren försöka etablera vad jag menar kan beskrivas 
som ett ofarliggörande av det avvikande. Ett försök att göra det ofarligt som avviker från vad som 
formuleras som det naturliga och därmed normala. Även om begreppet queer inte finns med i just detta 
citat dyker det upp lite längre fram i samma text. Så inom ramen för de diskursiva praktiker som ryms 
inom den aktuella texten - artikeln - utgör det citerade inledningen till vad som längre fram inkluderar 
begreppet queer. Det jag tycker mig se är alltså en formulering av ett ofarliggörande som i sin tur leder 
till en bekräftelse av den heterosexuella normen och ett återskapande av vad denna norm definierar som 
det avvikande.  
 
Att vara en normal. 
Vilka är det då som konstitueras som onormala? Vilka delar av individen är det som beskrivs som 
annorlunda? Är det sexualiteten, det sociala könet eller är det helt enkelt bara så att den som bryter mot 
normen automatiskt framställs som omoralisk? Vad är det som skiljs ut som det normala kontra det 
ickenormala? Vad är det för typ av normalitet som kommer i fråga och på vilka arenor? Och om det 
sker ett slags erkännande av den normalt avvikande, vad är det då hos denna som beskrivs som 
normalt? Och vad är det egentligen i queer som utgör ett hot mot normaliteten? 
 

                                        
83Kulick, D, 1996, s 11, Laskar, Pia, "Queerteori och feminismen: Beröringspunkter och spänningar"i, Queer 
theory: vad är det och vad är det bra för? , lambda nordica, Stockholm, 1996:3-4, s 67-68, och Katz, N. 
Jonathan, "The invention of heterosexuality", New York, 1995, s 17-22 och s 170-176. 
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Låt mig först citera sociologen Margareta Lindholm i ett försök att svara på frågan vad det är i queer 
som upplevs som ett hot mot det som formuleras som normalt. Lindholm skriver följande om just 
normalitet i lambda nordicas temanummer om queerteori från 1996: "Men som jag uppfattar 
begreppet queer betecknar det inte olika sorters människor som avviker från det normala - det 
gör alla på ett eller annat sätt eftersom det normala är en social abstraktion - utan ett 
förhållningssätt, som präglas av aktiv utmaning av normalitet. Med begreppet fokuserar man 
inte det gemensamma, utan det olika, det avvikande. (...). Det utmärkande för queer är (...) att 
man vägrar ingå i normaliteten, att man understryker olikheten och vill vara den man är, som 
icke-normal."84.  
 
Det Lindholm lyfter fram här är att queer som begrepp handlar om ett förhållningssätt som innebär ett 
ifrågasättande av det som betecknas som normalt. Konsekvensen blir att vad som tidigare framstått som 
stabila enheter för och sanningar om kön och sexualitet krackelerar och det blir synligt att det normala 
som tillstånd, sanning och essens inte längre är så säkert eller ens önskvärt. Jag menar att det är detta 
som gör att queer framstår som ett hot mot normaliteten och att det därför via olika diskursiva praktiker 
formulerade av den heteronormativa diskursen konstitueras som icke relevant och därmed som ofarligt.  
 
I de aktuella artiklarna beskrivs queer som jämförbart och synonymt med det avvikande, vare sig det 
representeras av den homosexuella, bisexuella, transvestiten eller den transsexuella. Undantaget är de 
homosexuella som den heteronormativa diskursen betecknar som s k normalt avvikande85. Jag menar 
att även detta visar på hur den heteronormativa diskursen genom att likställa queer med det som den 
redan tidigare definierat som avvikande, undviker att förhålla sig till den tolkning av begreppet som 
Lindholm gör. Nämligen att queer handlar om ett förhållningssätt i vilket man tar aktiv ställning mot 
formuleringar av normalitet. En sådan tolkning innebär att vem som helst, oavsett en position som 
heterosexuell, kan inta ett queerperspektiv och ifrågasätta vad det är hos det normala som är så normalt 
egentligen.  

                                        
84Lindholm, M, 1996:3-4, s 38. 
85Den heteronormativa diskursens definition av den normalt avvikande representeras av vad som brukar 
kallas för den assimilerade homosexuella. Denna är en lesbisk eller bög som söker fler likheter med den 
heterosexuella än vad som skiljer dem åt. Denna strategi var framförallt betecknande för den under 1960- och 
70-talen framväxande homorörelsen som för att få samma rättigheter som de heterosexuella valde att 
fokusera de båda kategoriernas likheter snarare än deras olikheter. Det kan bäst beskrivas som en strävan 
efter att erhålla en form av tolerans och acceptans av vad litteraturvetaren och queerforskaren Eva 
Borgström formulerar som den normgivande heterosexuella majoriteten. Det är ur denna rörelse som arbetet 
för den i Sverige 1994 antagna lagen om partnerskap för homosexuella samt den i januari 2001 avslutade 
utredningen om huruvida homosexuella ska få adoptera barn och som då ställde sig positiv till detta, vuxit 
fram. Många homosexuella ser detta som viktiga och avgörande steg för att bli accepterade av den 
heterosexuella majoriteten medan många andra snarare menar att det innebär två steg bakåt i utvecklingen 
eftersom det endast ytterligare fungerar bekräftande av den heteronormativa konstruktionen av kärnfamiljen 
som begrepp. Genom att den homosexuella strävar efter samma rättigheter vad gäller legitim samlevnad som 
den heterosexuella redan har menar kritikerna av detta att det endast hjälper till att upprätthålla den 
heterosexuella normen om kön och sexualitet och erhåller därmed ingen annan roll än den som den normalt 
avvikande. I och för sig normal men endast i sin roll som en avvikande sådan.  
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Men det mest intressanta med det Lindholm säger är hur hon menar att normalitet som tillstånd är en 
social abstraktion. Ett tillstånd som egentligen inte är möjligt för någon att uppnå - inte ens för den 
heterosexuella. Det kan jämföras med Faircloughs beskrivning av hur vår omvärld, identiteter och 
relationer är socialt konstruerade och att det är den för ögonblicket verksamma diskurs som har 
tolkningsföreträdet som avgör hur allt ska konstrueras och vilken betydelse det ska få. En konstruktion 
som i sin tur formas i det sociala, kulturella och historiska sammanhanget, den sociala praktiken som 
kontingent86. Det existerar ingen naturlig nödvändighet i heterosexualiteten. Reproduktionen i sig kräver 
ingen heterosexuellt konstruerad samvaro87. Däremot är konstruktionen av heterosexualiteten som det 
enda naturliga och för alla önskvärda central i sin roll som normativ för hur samhället organiseras 
politiskt och ekonomiskt.  
 
För att bättre beskriva vad jag menar med detta och eftersom det ofta är något som starkt ifrågasätts 
väljer jag att citera journalisten och författaren Gabriella Håkansson i en av de artiklar jag stött på i 
urvalet av mitt empiriska material. Artikeln ingår inte i det slutliga urvalet. Den är publicerad i Svenska 
Dagbladet den 17 september 1999 och det citat jag valt lyder som följer: "Varför frågar man sig, är 
vår kultur så fixerad vid att upprätthålla idén om två biologiska kön? Kan det bero på att ett 
könsbyte än så länge inte kommer samhället till del ur en rent reproduktiv synvinkel medan 
klass- och rasgränser får ruckas eftersom det gynnar den normativa gruppen?".  
 
Jag menar att det är möjligt att jämföra Håkanssons resonemang om den transsexuellas position som 
avvikande med de övriga kategorier som normen också menar tillhör den avvikande gruppen. 
Jämförelsen är att det fortfarande råder även en fixering vid idén om två från varandra skilda sociala 
kön, där den heteronormativa diskursen inte kan se hur en uppluckring av dessa skulle komma samhället 
till del ur en politisk eller ekonomisk synvinkel. Det är dock inom denna ram som den normalt avvikande 
fyller en funktion just genom sin "självvalda" integrering av det normala via partnerskapslagen och 
kanske även via en framtida lag om adoption av barn, åtminstone en lag om närstående adoption. Mer 
snarlik den traditionella heterosexuella kärnfamiljen går det inte att bli.  
 
Men vad är det egentligen för normalitet som texten pratar om? Vilken definition av det normala är det 
som framträder i texten och som konstitueras som norm? Jag menar att det handlar om vad som 
konstitueras som en heterosexuell samvaro mellan en kvinna och en man. Mer uttalat än så av vad denna 
samvaro innebär mer konkret blir det dock inte i texten, något jag menar ligger helt i linje med 
heterosexualitetens position som norm. Det normala behöver inte förklaras eftersom det är normalt. 
Eftersom texten konstitueras av den heteronormativa diskursen är det inte heterosexualiteten som 

                                        
86Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 9-12. 
87Kulick, D, 1996, s 10-15. 
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fokuseras eller hur den i sig är en konstruktion likväl som det avvikande. Det som fokuseras är istället 
det som hos den avvikande avviker från det normalt heterosexuella.  
 
Definitionen av vad som konkret kan sägas beskriva det normala lyfts därmed inte fram utan det 
definieras istället genom vad det är hos den avvikande som är o-normalt. Så om det i texten sker en 
fokusering på den avvikandes sexuella praktik antas den spegla hur det heterosexuella subjektets 
sexuella praktik är normal. Är det i en annan text det sociala könet som fokuseras hos den avvikande 
som det som avviker från normen blir det just detta o-normala uttryck som beskriver vad det är som är 
normalt med det heterosexuella subjektets sociala kön. Så samtidigt som den heteronormativa diskursen 
är konstituerande för den avvikande blir diskursen även konstituerad med hjälp av sin egen definition av 
den avvikande88.  
 
Så allt det som på något sätt särskiljer sig, bryter mot eller aktivt ifrågasätter konstruktionen av den 
heterosexuella samvaron mellan en kvinna och en man blir av den heteronormativa diskursen 
konstituerat som annorlunda, onormalt och avvikande. Det handlar inte alltid om just sexualiteten utan 
lika ofta om hur den avvikande uttrycker sin sociala könstillhörighet. Därmed blir hela individens kropp 
definierad som icke normal vars uttryck bryter mot vad diskursen menar beskriver s k normala uttryck 
och iscensättningar av kön och sexualitet. Det är inte vissa delar av den avvikandes kropp som 
formuleras som icke normala eller inte. Istället är det hela dess kropp.  
 
Just den heteronormativa diskursens fokusering på det annorlunda är det som queer ifrågasätter. Queer 
byter fokus och vänder blicken mot det heterosexuella subjektet självt för att studera hur det 
konstrueras och definieras som det normala. Så genom att den heteronormativa diskursen med hjälp av 
en diskursiv praktik som ständigt fokuserar vad som definierar den avvikande undviker den att läsaren 
intar ett s k queerperspektiv för att istället vända sitt intresse mot den sociala konstruktionen av 
heterosexualiteten som norm.  
 
Att vara någons handbok. 
För att med ett konkret exempel beskriva vad det är som definieras som annorlunda hos den 
avvikandes kropp och därmed tolkningen av dess könstillhörighet och sexuella praktik, har jag valt två 
citat som jag menar på ett illustrativt sätt beskriver vad det är hos den avvikande som den 
heteronormativa diskursen fokuserar och konstituerar som det konkret avvikande. I citaten beskrivs det 
särskiljande hos den avvikande med hjälp av vad som bäst kan liknas vid ett slags handbok. Den talar 
om vad det är hos den avvikandes kropp och dess egenskaper som bryter mot det som definieras som 
det normala för kön och sexualitet. Detta har då i texten redan föregåtts av en beskrivning där den 

                                        
88Winther Jörgensen, M & Phillips, L, 2000, s 67-68. 
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avvikandes sexuella praktik identifierats och som sådan definierats som avvikande mot den 
heterosexuella. 
 
Det första exemplet är från en artikel publicerad i kvällstidningarna Expressen, Göteborgs-Tidningen och 
Kvällsposten den 22 april 2000. Det som är intressant med det här exemplet är att artikeln är publicerad 
i bilagan eva&adam. Bilagan medföljer tidningarna en gång i veckan och innehåller bland annat artiklar 
om framförallt relationer och sex. Artikelförfattarens syfte är att skriva om queer vilket också upptar 
större delen av artikeln. Därefter följer en faktaruta om vad begreppet queer är. Det intressanta sker när 
artikelförfattaren i ingressen till uppräkningen av de individer som på olika sätt beskrivs som avvikande, 
väljer att formulera sig på följande sätt: "eva&adam vill vara med och leka. Här är några av 
karaktärerna:" .  
 
Jag menar att just denna vid en första anblick så oskyldiga formulering inte är fullt så oskyldig. Istället är 
den ett tydligt exempel på en uppfattning som jag menar allt oftare upprepas, nämligen att det råder en 
ganska hög grad av acceptans och tolerans inför det avvikande. Men just den här typen av val som 
artikelförfattaren gör innan hon börjar räkna upp ett antal s k avvikare, återskapar den avvikande som 
just o-normal. Även om den avvikande bejakar sitt annorlundaskap och strävar efter att förstärka det, 
innebär det inte att hon eller han därigenom är tillfreds med att definieras som någonting onormalt. Den 
avvikande väljer ett annorlunda uttryck för kön och sexualitet men det gör inte henne eller honom till 
något o-normalt i betydelsen inte möjlig eller naturvidrig. Den avvikande i sig kan snarare beskrivas som 
ett mycket konkret exempel på att det råder en viss osäkerhet om huruvida det alls existerar något 
naturligt tillstånd av normalitet. "eva&adam" kan därför inte vara med och leka eftersom de just genom 
sina heterosexuellt konstruerade positioner återskapar och bekräftar den norm om det heterosexuella 
subjektet som det avvikande ifrågasätter och omkullkastar.  
 
Att inta ett queer förhållningssätt och aktivt utmana normaliteten innebär att man ifrågasätter sig själv och 
sin egen position som norm i syfte att bryta upp densamma och komma ut som en tillhörighet bland flera, 
varken mer eller mindre normal, önskvärd eller naturlig89. Även om den råkar vara heterosexuell. Jag 
menar att det därför blir intressant att se hur den heteronormativa definitionen och tolkningen på det här 
sättet ständigt upprepas även om texten i sig genom t ex en beskrivning av queer som begrepp försöker 
berätta för läsaren att det kanske inte existerar någon definitiv och självklar kategori som kan definieras 
som den normalt heterosexuella. Denna upprepning visar hur starkt internaliserad normen om det 
heterosexuella subjektets normalitet trots allt är. 
 
Det andra exemplet är från en artikel publicerad i Expressen den 17 juli 1998. Den innehåller även 
teckningar på de olika s k avvikarna. Rubriken på artikeln är dessutom: "Titta, vilka typer!" . Jag har 

                                        
89Lindholm, M, 1996:3-4, s 38-39, och Kulick, D, 1996, s 10 och s 16. 
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valt att här återge några av de formuleringar som används i texten och som jag menar tydliggör vilka 
delar av den avvikande som lyfts fram för att en tolkning av densamma som icke normal ska vara möjlig: 
(...): Manhaftiga, muskulösa kvinnor med lastbilschaufförsutseende. (...). (...) stoppa en dildo 
innanför byxorna för att ytterligare förstärka de manliga attributen och egga sina tjejer. (...): 
Skriker högt och börjar dansa vilt när de hör Gloria Gaynor med I will survive. Tveksamma 
handleder, smala, väldigt modemedvetna. Sminkar sig gärna (...). (...) killarna i plugget som 
ingen absolut kan tänka sig är homos. (...) aldrig behå och absolut inget smink. (...) ingen jävla 
anpassning (...) med krav på skönhet. (...). (...). Piercar gärna både bröstvårtor och annat. 
Läderkläder, ofta shorts med snörning framtill och piska.".  
 
Här blir det tydligt att det är den avvikandes iscensättning av det sociala könet som lyfts fram som det 
normbrytande. När den heteronormativa diskursen blir vardagligt konkret fokuserar den de yttre 
markörerna med vilka den avvikande etablerar sin könstillhörighet. Men det sker alltid efter eller i 
samband med att den sexuella tillhörigheten hos den avvikande redan tidigare i texten   
definierats som icke normal. Det visar hur den heteronormativa diskursen konstituerar den avvikande 
som onormal både genom det sociala könet och den sexuella praktiken. Därmed betecknas de uttryck 
av det sociala könet och den sexuella praktik som inte går att liknas vid den avvikandes som det 
normala. En normalitet som den heteronormativa diskursen därigenom återskapar som heterosexuell.  
 
Ett komma ut för att komma in. 
I materialet beskrivs queer lika ofta som synonymt med de olika uttrycken för den avvikande som det 
självt används. Det i sig menar jag visar på hur queer både som teori och praktik redan från början är 
definierat som tillhörande det avvikande, hur det än tar sig uttryck och hur tydligt eller avgörande det än 
avviker från det som av den heteronormativa diskursen definieras som betecknande för det normala. Jag 
har som jag redan nämnt därför valt att göra detsamma med den avgörande skillnaden att jag studerar 
just hur queer som begrepp ofarliggörs genom att det likställs med det avvikande, och att jag därför 
använder mig av begreppet den avvikande för att peka på just denna ofarliggörande diskursiva praktik.  
 
Ofarliggörandet av queer som begrepp både vad gäller dess teori och praktik sker genom den 
heteronormativa diskursens konstitution av begreppet som tillhörande och likställt med det avvikande, 
en tillhörighet som diskursen redan innan definierat som beskrivande för det icke normala. Vad detta 
normala och onormala består i har jag redan diskuterat men nu är frågan på vilka arenor konstruktionen 
av queer som exkluderat från normaliteten sker. Vem det är som talar i det samtal i vilket denna 
exkludering sker och vilka de definitioner av begreppet det är som legitimerar att det alls exkluderas. 
Hur och med hjälp av vilka diskursiva praktiker sker det ett ofarliggörande av queer som begrepp och 
vilka konsekvenser riskerar det att få? Min förhoppning är att jag i nästa del som utgörs av själva 
analysen av de aktuella artiklarna ska kunna erbjuda en viss vägledning vad gäller just detta.  
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Avslutningsvis är det på sin plats med några förtydligande av hur jag formulerar mig i följande kapitel tre 
vilket utgör uppsatsens analysdel. Jag har redan och kommer så även i fortsättningen att använda mig av 
formuleringen "text/en" när jag syftar på de artiklar jag hämtar mina exempel från och som ligger till 
grund för min analys. Jag har sedan i de exempel jag använder mig av fetat de delar av citaten jag menar 
tydliggör det resonemang och den diskussion jag för i samband med det aktuella exemplet. Det är alltså 
min egen emfas och ingår inte i de ursprungliga artiklarna. Till sist vill jag även påpeka att jag undvikit att 
tynga analysdelen med att upprepa hänvisningar till referenser jag menar redan finns angivna och 
förklarade i framförallt kapitel ett men även här i kapitel två.  
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Kapitel 3 - Att åter skapa det normala  
 
Ofarliggörande praktiker 
I artiklarna - texten -  beskrivs begreppet queer som en ny trend inom universitetsvärlden och inom den 
avvikande gruppen till vilken kategorierna homosexuell, bisexuell, dragqueen, dragking, transsexuell och 
transvestit kan räknas. Vidare formuleras det som att queer, både som teori och praktik, innebär ett slags 
lek med roller när det handlar om kön, sexualitet och identitet. Något som (alltid) är annorlunda (mot) 
normen och inget som den heterosexuella enskilda individen eller majoriteten behöver förstå, använda sig av 
eller oroas av.  
 
Detta sker samtidigt som queer beskrivs som en plats för "alla", alltså även för den heterosexuella, att leka 
och vistas på. Men inte för att ifrågasätta sin tillhörighet som s k normal utan snarare för att ytterligare 
bekräfta sin normativa position med tolkningsföreträde vad gäller kategorierna kön, sexualitet och identitet. 
Vill queer som begrepp bli taget på allvar som ett förhållningssätt för "alla" måste den heterosexuella 
inkluderas i ett oförändrat tillstånd av heteronormalitet. Annars är queer bara ytterligare en arena på vilken 
minoriteten roar sig själv.   
 
Hur ser då detta ut? Vad är det som formuleras i det samtal om queer som artikuleras på den offentliga 
arena den svenska dagspressen är en del av? Vilka mönster av ofarliggörande framträder och vad kan 
de säga om hur det talas om queer, vem det är som talar och varför det alls handlar om ett 
ofarliggörande? Nedan har jag rubricerat de diskursiva praktiker som framträder i den aktuella texten. 
På vilket sätt de konstituerar ett ofarliggörande av en mer allmän och bred tolkning och förståelse av 
queer som begrepp. Men också hur det sätt på vilket queer motas tillbaka till att handla om en 
minoritets särintresse visar hur och med vilka strategier begreppet normalitet reproducerar sig själv.  
 
Det handlar här om två övergripande rörelser av ofarliggörande. Dels genom att texten konstituerar 
queer som en del av en strikt inomakademisk diskurs vilken framställs som att den innehåller praktiker 
som ofta övertolkar vad som allmänt anses som helt normala och vanligt vardagliga företeelser. Dels 
genom att konstituera queer som ett perspektiv vilket genom en etablering både inom universitetet men 
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även i vardagen försöker öka den avvikandes legitima utrymme i det offentliga, något som texten bland 
annat menar endast handlar om att legitimera fler sexuellt avvikande praktiker.  
 
Att queer även i texten upprepat formuleras som en (lek)plats vilken de heterosexuella som känner sig 
begränsade av heteronormativiteten kan besöka för att för en stund vila (från normen) och festa (med 
avvikaren), innebär att begreppets potential som ifrågasättande perspektiv vad gäller hur normativa 
kategorier konstrueras för att konstituera individen, försvagas. Det sammanhang - den sociala praktik - i 
vilket allt detta formuleras utgörs av det sätt på vilket det är möjligt att tala om kön, sexualitet och 
identitet. Ett samtal som jag menar sker inom ramen för den heterosexuella matrisen. Matrisen är det 
verktyg utifrån vilket kön, sexualitet och begär organiseras för att bibehålla och återskapa ramar givna 
och reglerade av gällande politisk ordning. En ordning organiserad efter vilket sätt samhället anser det 
socialt, kulturellt och ekonomiskt mest fördelaktigt att definiera kategorierna kön och sexualitet genom 
hur de konstitueras av begäret. En ordning jag menar följer en patriarkal struktur90.  
 
Jag menar att det här verkar framträda en bild av att det offentliga samtalet om queer handlar om ett 
slags ofarliggörande. Ett ofarliggörande av det som ifrågasätter heterosexualiteten som det naturliga, för 
alla önskvärda och normala. Hur detta sker ska jag nu i det följande försöka visa.  
 
En förstärkning av det normala 
Den mest framträdande och övergripande diskursiva praktik jag tyckt mig se i hela det aktuella 
materialet av artiklar är formuleringen av ett erkännandets praktik. Genom erkännandet av den 
avvikande artikuleras och bekräftas heterosexualiteten som det naturliga, för alla önskvärda och därmed 
normala vad gäller sexuell praktik och olikkönad samlevnadsform. Med detta menar jag inte 
beskrivningen av hur det krävs en motsats mot vilken det normala måste jämföra sig själv för att alls 
kunna artikuleras som normal. Det jag istället tycker mig se är en förändrad rörelse där avvikaren genom 
detta erkännande blir till ett slags normalt avvikande inom ramen för den heterosexuella 
majoritetskulturen. Normen om det heterosexuella subjektet konstituerar avvikaren i en position av att 
vara en normal avvikelse från normen.  
 
Det avgörande här är formuleringen normal tillsammans med formuleringen avvikande. Dessa båda utgör 
annars ett motsatspar som bekräftar varandra medan jag här menar att de formuleras till en enhet i vilken 
positionen som normalt avvikande fått en viss grad av legitimitet av den heteronormativa diskursen. Det 
är heteronormativitetens erkännande av avvikaren som gör det möjligt för denna att tilldelas en 
funktion som "lite grann" normal. Men det är endast i denna roll den avvikande kan inta positionen som 
"normal" eftersom det är i funktionen av att vara avvikande från någonting, nämligen normen, som den 

                                        
90Hirdman, Yvonne, Genussystemet: reflektioner kring kvinnors sociala underordning, 1988, s 51, och 
Liljeström, M, 1990, s 21-23. 
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alls får en betydelse inom den heteronormativa diskursen som är den som avgör vilken betydelse och 
funktion kön och sexualitet har.  
 
Detta erkännande av den avvikande kan beskrivas som en diskursiv praktik genom vilken både den 
heteronormativa diskursen och den avvikande reproduceras. Det är i texten som det blir tydligt hur 
queer som begrepp - vare sig det handlar om dess teori eller praktik - ofarliggörs genom att ständigt 
återskapas som synonymt med den avvikande och som exklusivt tillhörande den avvikande.  
 
Att vara alltför onormal 
Men ingen regel utan undantag. I erkännandet av den normalt avvikande inkluderas till exempel inte den 
transsexuella eller transvestiten. Dessa båda kategorier intar enligt den heteronormativa diskursen alltför 
avvikande positioner för att vara möjliga att inkludera i kategorin normalt avvikande. Observera att det 
handlar om vad och vem som den heteronormativt diskursiva praktiken förmår inkludera som avgör om 
den aktuella kategorin alls kan inta en position som legitim i den tolkningsram av kön och sexualitet som 
enligt den heteronormativa diskursen är det riktigt normala. Varken uttrycken för eller gestaltningen av 
den transsexuella eller transvestiten framstår som önskvärda eller möjliga för den heteronormativt 
heterosexuella själv att använda sig av, varken i syfte att delta i någonting normbrytande eller för att 
ytterligare bekräfta sin egen position som norm.  
 
Detta kan illustreras med följande exempel publicerat i Dagens Nyheter den 10 april 2000: "Finns det 
något att ta på, åtminstone någon sorts allvar? undrar Mattias Berg om filmen "I huvudet på 
John Malkovich". (...). Frågan är om det inte är värre än så. Under de dråpligheter som sker i 
och kring John Malkovich i filmen gömmer sig i själva verket en farlig fråga: vad är en 
människa? Regissören Spike Jonzes svar är radikalt: praktiskt taget vad som helst. I filmen 
förverkligas den klassiska drömmen om att bli en annan, och följderna låter inte vänta på sig. 
Identiteter osäkras, könen byter plats, en person blir lesbisk, en annan transa (...). När John 
Malkovich i intrigens mest bisarra vändning går in i sitt eget huvud möter han till sin fasa sig 
själv i alla upptänkliga upplagor: som machogangster, som gay, som kvinna och som dvärg - en 
närmast brutal gestaltning av begreppet "queer".".  
 
Att det alls sker ett visst mått av erkännande av avvikaren tar sin utgångspunkt i att den avvikande 
framstår som tillfällig för den heterosexuella normen. Avvikarens position ses som ett tillfälle till lek, en 
plats för vila och rekreation från den rådande heteronormativt heterosexuella positionen som trots allt 
innebär flera begränsande krav på en viss grad av konformitivitet vad gäller tänjbara uttryck för kön och 
sexualitet. Genom hur erkännandet av avvikaren som en normal avvikelse konstrueras, blir det tydligt att 
det som saknas är en förmåga till att se hur avvikaren snarare utgör ett bestående brott mot normen 
än ett slags avvikande variant av densamma. Detta synliggör hur en heteronormativ exkludering av det 
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avvikande "gömmer sig" bakom ett erkännande eftersom normen endast erkänner det avvikande i dess 
funktion som just normalt avvikande.   
 
Det är också här det uppstår en viss förvirring. Samtidigt som det sker ett erkännande av ett slags 
normalt avvikande kategori till vilken den heteronormativa diskursen räknar framförallt den assimilerade 
homosexuella, sker det just genom detta erkännande ett ofarliggörande av queer. För på samma gång 
som queer i texterna formuleras som exklusivt tillhörande och synonymt med den avvikande menas inte 
med detta den normalt avvikande utan just den kategori avvikande som av diskursen definieras som 
"alltför icke-normal".  
 
Men till denna kategori kan även den homosexuella räknas som inte intar den assimilerade 
homosexuellas position. En position som innebär ett slags internalisering av den heteronormativa 
diskursen genom framförallt införandet av partnerskap och nu också ett av normen accepterat krav på 
lika rättigheter vad gäller adoption av barn. Observera att detta inte handlar om en internalisering av 
någon heterosexuell praktik utan att det handlar om det som av den heteronormativa diskursen 
formulerats som utmärkande för det normala vad gäller att organisera den egna tillvaron utifrån vad 
denna diskurs menar är det normativa.    
 
För säkerhets skull 
Låt mig nu gå lite närmare det föreliggande materialet av artiklar. Följande exempel är hämtat från en 
artikel publicerad i Aftonbladet den 15 augusti 2000: "En "riktig man" måste inte alls vara en 
heterosexuell, sportintresserad, ekonomiskt obunden karriärist som gillar att titta på porr, 
skriver Gustav Fridolin Jr, Mattias Niskala och Einar W Hansen, tre unga miljöpartister som vill 
bryta rådande könsmönster.". Exemplet utgör artikelns ingress. Artikeln fylls därefter på med flera 
exempel där artikelförfattarna på ett befriande sätt pekar på konstruktionen av och instabiliteten hos de 
båda begreppsparen kvinna/man och heterosexuell/homosexuell.  
 
Vid en första anblick framstår artikelförfattarnas förhållningssätt till konstruktionen av kön och sexualitet 
som mycket öppet. Men när man sedan närläser hur de byggt upp artikeln blir det tydligt att så inte är 
fallet. Istället är de med och förstärker just det de menar att de vill rasera. Det sker när de väljer att 
inleda hela tre av artikelns sammanlagt fyra stycken med följande upprepade mening: "Vi är killar. Tre 
unga, gröna killar.". I sista stycket inleder de sedan avslutningen med: "Vi har kommit ut som 
frigjorda unga män för vilka den heterosexuella normen saknar betydelse.".  
 
Men. Det är just konstruktionen av begreppet den heterosexuella normen som överhuvudtaget  gör det 
relevant att definiera någon som "kille" eller "man". Utan denna norm saknar dessa definitioner betydelse. 
Att då hävda ett brott mot den heterosexuella normen genom att upprepa normens normativa 
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definitioner blir ytterst olyckligt. Vad som från början framstår som en ärligt menad strävan efter att visa 
på alternativ till denna norm, blir istället till en ytterligare förstärkning av densamma.  
 
Detta kan beskrivas som ännu en diskursiv praktik av ofarliggörande när texter som först visar upp ett 
positivt förhållningssätt till både queer som begrepp och till den avvikande som tillhörighet, plötsligt 
vänder och istället formulerar vad som faktiskt blir en förstärkning av motsatsparen kvinna/man och 
heterosexuell/homosexuell. Något som i sin tur konstituerar begreppsparet normal och onormal. Det 
ersätter textens öppna inställning till hur queer och även den avvikande försöker formulera förändrade 
sätt att se på praktiserandet av kategoriseringar. En förändring som innebär ett alltför avgörande brott 
med det för givet tagna och som därför ofarliggörs, medvetet eller omedvetet.  
 
Jag menar här att i skenet av ett mer öppet accepterande och tolererande förhållningssätt till det 
avvikande plockar den heteronormativa diskursen upp queers och den avvikandes hänvisning till 
förändring och omformulerar den för att sedan använda den till att ytterligare förstärka den egna 
positionen som norm och därmed som det mest naturliga. En mer accepterande attityd förändrar inte 
förtryck, istället skapar det nya kategorier att förtrycka och skjuter därigenom orsaken till förtrycket 
framför sig. En sådan rörelse är bland annat synlig i det att den (assimilerade) homosexuella är på väg att 
bli en normal avvikelse medan den transsexuella och transvestiten fortfarande är alldeles för avvikande.  
 
Till denna praktik som jag menar framträdde tydligt i det förra exemplet kan även de återkommande 
uttrycken av oro och rädsla inför det avvikande räknas. Också dessa gör sig gällande vid en 
inledningsvis öppen inställning till det avvikande men formuleras sedan om till ett slags nervös försäkran 
om att även om det finns en acceptans och ett erkännande av avvikaren som en normal sådan, innebär 
inte det att man själv skulle vilja tillhöra den avvikande. Istället visar det att den positiva inställningen 
snarare intas utifrån en starkt förankrad position som normal heterosexuell än från en position där det 
finns en medvetenhet om att även denna roll utgör en instabil konstruktion.  
 
Bilden av avvikaren förstärks som just avvikande och leder inte hos den heterosexuella till någon egentlig 
reflektion över sin egen tillhörighet som norm, även om det vid en första anblick ser så ut. Den 
heterosexuella uppfyller kravet på självreflektion i det att den först framstår som positiv till det avvikande 
och därmed verkar medveten om att det i sin tur kräver att man även tittar på sig själv och sin egen 
tillhörighet med en självkritisk blick. Men när det sedan sker en vändning till ett slags upprepad 
bekräftelse av den egna positionen som norm visar det att den inledande självreflektionen snarare 
används som en abstraktion och inte som en medveten handling. Något som befäster självklarheten i 
det heterosexuella subjektets överordnade position som det normativa. 
 
Det som framträder i texten är därmed hur det heterosexuella subjektet, även när det förhåller sig öppet 
till queer, inte förmår undvika att formulera ett slags brasklapp med en försäkran om att queer inte 
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ifrågasätter den heterosexuella attraktionen utan endast heterosexualiteten som norm. Jag menar att en 
sådan försäkran visar prov på en viss grad av oro hos det heterosexuella subjektet inför möjligheten, 
eller kanske snarare risken för, att det inte skulle vara naturligt. Kanske inte nödvändigtvis mer naturligt 
än den avvikande men ändå inte på fullt allvar i behov av ett ifrågasättande av sin egen position som ju 
trots allt är den mest vanliga, och därmed den mest normala.  
 
Detta kan beskrivas med följande exempel ur en artikel publicerad i Göteborgs-Posten den 1 november 
1995: "Värt att stryka under är förstås att queerforskningen inte ifrågasätter kärlek och sexuell 
attraktion mellan kvinnor och män. Det är heterosexualiteten som norm och maktmedel som 
kritiseras.". Återigen handlar detta om en text som intar ett uttalat positivt förhållningssätt till queer som 
begrepp. Citatet är ett tydligt exempel på hur stark påverkan och internaliseringen av det 
heteronormativa tolkningsföreträde är. Det heterosexuella subjektet måste alltid - trots allt - till sist 
(be)visa och försäkra att det är mer "naturligt" och "normalt" än det avvikande och queera, även om de 
utgör en spännande utmaning av det naturliga och normala.  
 
Det ovan beskrivna synliggör hur det heterosexuella många gånger förmår förhålla sig öppet till queer 
som abstraktion men inte som ett perspektiv att inta i en medveten och konkret handling eller praktik. 
Det innebär inte (med nödvändighet) en sexuell handling utan snarare att vid varje tillfälle det är 
motiverat medvetandegöra ett aktivt och kritiskt förhållningssätt när det gäller de av den heteronormativa 
diskursen ständigt upprepade kategorierna kvinna/man och heterosexuell/ homosexuell som något 
normalt existerande och därmed stabilt. Att ifrågasätta detta öppnar upp för en förändrad bild av 
verkligheten som i sin tur kan leda till förankrade argument för en förnyelse av densamma.  
 
Queer som obegripligt  
En återkommande tolkning av queer i texten, vare sig det handlar om dess teori eller praktik, är att det 
är någonting mycket svårt, något som (nästan) endast den avvikande kan förstå. Denna beskrivning av 
queer bekräftar och återskapar begreppet som något som tillhör avvikaren och att det därmed inte har 
någon relevans för normen. Till exempel inleds en artikel i Expressen den 10 januari 1999 på följande 
sätt: "..."queer" - ett begrepp på en ny rörelse bland homosexuella.". Queer blir till något exklusivt 
och obegripligt. Även om de texter där detta formuleras visar på en öppenhet inför en möjlig 
upplösning av de begränsande definitionerna normal och ickenormal, hamnar detta i bakgrunden när 
texten samtidigt formulerar det som att en sådan rörelse endast bärs upp av och aktivt drivs av 
avvikaren själv. Tolkningen för en antaget heterosexuell läsare blir att ett förhållningssätt som queer 
endast tillhör den avvikande.  
 
Följande exempel publicerat i Expressen den 14 februari 1996 fungerar som ännu en illustration av just 
detta, nämligen att queer beskriver något exklusivt, obegripligt och därmed icke relevant för den 
heterosexuella: "Queer och radikal på bastuklubben - eller hetero och vanlig i TV-soffan. (...). De 
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är hellre queer. (...). Queer betonar olikheten, utanförskapet. En vägran att ingå i det "normala" 
med traditionell familjebildning, hemmakvällar och typiskt heteroliv.".  
 
Jag menar att resonemanget om queer som något obegripligt och exklusivt tillhörande den avvikande 
formuleras av en heteronormativ diskurs som tolkar queer (och avvikaren) utifrån sitt eget erkännande 
av den avvikande som en normal sådan inom den egna tolkningsramen av vad det är som utgör det 
normala och icke-normala. Denna praktik pekar på att det handlar om ett accepterande och en 
tolerans av det som bryter mot normen på ett accepterade sätt snarare än att det sker ett erkännande 
av att det är just detta brott som säger någonting om det som den heteronormativa diskursen 
konstituerar som det normativa för hur kön och sexualitet ska definieras och tolkas. Att det endast sker 
en artikulation av acceptans och tolerans grundar sig på att den diskurs som formulerar denna grad av 
erkännande gör det utifrån en tolkningsram som bygger på att det alls finns s k naturliga och onaturliga 
kategorier. Annars skulle det dels inte vara möjligt att formulera ett erkännande av en normalt 
avvikande, dels skulle det inte heller vara nödvändigt.  
 
Att det trots allt sker förutsätter en övertygelse om att det existerar ett genussystem som bygger på 
olikhet och skillnad och att det i sin tur legitimerar ett särskiljande mellan olika kategorier. Queer 
menar istället att det är det sociala könet (genus) som bestämmer det biologiska och att det senare 
därför blir utan betydelse i upplösningen av det första. Det är detta som inte får ske enligt den 
heteronormativa diskursen som än så länge är den som har det dominerande tolkningsföreträdet när det 
handlar om hur individen kan uttrycka sin tillhörighet som socialt kön och/eller sin sexualitet. Därför 
motas queer tillbaka till att tillhöra den avvikande. Det sätt som queer motas tillbaka på är det som utgör 
det normativas diskursiva praktik, vare sig det handlar om kön, sexualitet eller identitet. Denna praktik 
framträder även för kategorier så som ras, etnicitet och socialt eller fysiskt handikapp.  
 
Queer som akademiskt obegripligt  
En annan återkommande beskrivning av queer som kan liknas vid den ovan beskrivna är när begreppet 
framställs som något nytt och tillfälligt, och att det som just sådant inte har någon verklig relevans för s 
k vanliga människor i deras (vanliga) vardag. Dessa "vanliga" människor beskrivs som en antaget 
heterosexuell majoritet som ofta i dessa texter förutsätts befinna sig utanför den akademiska världen.  
 
Som illustration framstår följande exempel från en artikel publicerad i Göteborgs-Tidningen och i 
Expressen den 6 april 2000 vara nog så tydligt. Det inleds med rubriken: "ÄR DU OCKSÅ QUEER? 
Det amerikanska skällsordet som blivit universitetsämne.". Därefter följer: "Att vara gift och leva 
i ett traditionellt, heterosexuellt, parförhållande med barn är inte queer. (...). Det är nämligen 
lättare att förklara vad som inte är queer än att förklara exakt vad queer egentligen är.".  
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Denna bild av queer som svårtillgängligt, akademiskt och intellektuellt avancerat förekommer även i 
texter där olika queerteoretiker intervjuas. Vid dessa tillfällen beskriver texten det inte som att det skulle 
vara teoretikernas syfte att formulera begreppet på ett sådant sätt. Snarare framställs det i texten som att 
det är deras position som akademiker som automatiskt ramar in det de säger som på förhand 
otillgängligt. Detta är något som jag menar bland annat förstärks i det ovan citerade exemplet i hur 
formuleringen "skällsordet" kopplas samman med "universitetsämne". Två ytterligheter där det första 
som beskrivning knappast utgör en önskad integrering och det andra i sig självt i en offentlig diskurs 
redan på förhand är definierat som tillgängligt endast för en minoritet (dock inte i någon sexuell betydelse 
utan som en intellektuell elit). Alltså blir det dels genom att, dels genom hur dessa formuleringar används 
konstituerat att queer inte tillhör den heterosexuella majoriteten.  
 
Resultatet blir att queer i dessa texter framställs som något som vare sig är av intresse eller relevans för 
de som befinner sig utanför den akademiska sfären av vetenskap och forskning. En verksamhet som i 
texten placeras inom ramen för ett slags allmängiltig åsikt om att vara en något tveksam verksamhet när 
det gäller någon form av verklighetsförankring. Att det som kan (behöver) förklaras (teoretiseras) inte 
kan vara "verkligt". Eftersom queer placeras inom ramen för detta reproduceras begreppet som 
tillhörande det akademiskt svårttillgängliga och att inte vara "riktigt på riktigt", en diskursiv praktik i 
vilken queer ofarliggörs.  
 
Men det sker även en annan rörelse i detta som gör det möjligt för en heteronormativ diskurs att via 
queerteoretikerna själva ofarliggöra queer. Den ena är där de i sin position av att vara just teoretiker 
skapar ett slags icke-begriplighet för de som befinner sig utanför akademin. Ett exklusivt innanförskap 
i vilket queer placeras. Detta kan beskrivas med följande exempel publicerat i Arbetet Ny Tid den 14 
augusti 2000: "Queer. Folk pratar om det, särskilt efter Pridefestivalen som hölls i Stockholm för 
en vecka sedan. Men vad är det? De enkla svaren får man leta efter. För även de två ledande 
queerforskarna i Sverige, Tiina Rosenberg och Don Kulick, har olika syn på saken.".  
 
Här använder sig alltså en diskurs av hur en annan diskursordning redan på förhand är behäftad med en 
viss betydelse, konstituerad i ett helt annat sammanhang och av helt andra diskursiva praktiker. Genom 
att plocka upp och använda sig av en redan etablerad tolkning av en akademisk diskurs som något som 
inte är helt enkelt att förstå, konstituerar den heteronormativa diskursen queer som något icke relevant 
för en s k bred allmänhet i dess meningsskapande av sin egen vardag.   
 
Den andra rörelsen av ofarliggörande är i de texter där teoretikerna genom konkreta och vardagsnära 
exempel på hur queer kan användas får motsatt effekt, något som verkar ske just på grund av 
exemplens vardagsnärhet. Det vardagsnära möjliggör för den heteronormativa diskursen att 
underminera queerteoretikerna genom att framställa det som att den aktuella tolkningen utifrån ett 
queerperspektiv är överdriven och att det handlar om en övertolkning, eller att det t om rör sig om en 



 57

specifik feltolkning utifrån den avvikandes särintresse om att använda sig av alla tillgängliga sätt för att 
nå legitimitet.   
 
Detta kan illustreras med bland annat följande citat från en artikel publicerad i Aftonbladet den 2 
november 1998: "Att ifrågasätta Barbies sexuella läggning blir ett sätt att ifrågasätta den 
traditionella synen på oss själva. Men vad har då Ken - mannen utan kön - för roll i berättelsen? 
(...). Med lite god vilja skulle man kunna tro att han var en man som opererade sig till kvinna 
men som ändå klär sig i manskläder.". Samma sak tas även upp i en artikel publicerad i Expressen 
den 13 oktober 1998 ur vilken följande citat är hämtat: "I hans egen halsbrytande tolkning framstår 
Barbie som..." . Båda artiklarna bygger på intervjuer med Mark Graham, doktorand i socialantropologi 
vid Stockholms universitet som höll ett föredrag under ett seminarium med rubriken "Sex and conflict" i 
Lund i oktober 1998.  
 
I flera av texterna upprepas även tolkningen av queer som ett inom akademin nytt modebetingat 
begrepp som importerats utifrån. Queerteorin beskrivs som den nya forskningsinriktningen från USA 
som blivit nästa steg i ett slags politisk och vetenskaplig korrekthet inom genusforskningen, där den 
plötsligt blivit något som "alla" bör skriva om. Queer framställs som något importerat och politiskt 
korrekt. Detta visar på ett ofarliggörande där queer blir liktydigt med något för nytt och än så länge för 
ovanligt för att det ska vara möjligt att ta på allvar. Beskrivningen innebär ännu ett ofarliggörande, denna 
gång av begreppets potential som ett tvärvetenskapligt perspektiv att räkna med.  
 
Följande citat är en illustration på detta. Det publicerades i Helsingborgs Dagblad den 30 april 2000 och 
inleder med rubriken: "Ordet för dagen - queer (engelska): Underlig, egendomlig, konstig; 
vardagl. knasig, knäpp, skum, mystisk. Vardagl. homosexuell, homofil, fikus; vard. fördärva. 
Prismas engelska ordbok.". Detta följs sedan av följande: "Vet du vad queer står för? Inte jag 
heller, egentligen. Och ju mer jag försöker läsa in mig på ämnet, desto mer förvirrad blir jag. 
(...). Undrar till slut om det inte bara är gamla hederliga ordet androgyn som fått en 
klatschigare efterföljare. (...). För inte är det så enkelt som den engelska ordboken låter 
påskina, långt ifrån. Och i svenska ordlistor finns inte ordet, inte ännu. Men queer håller på att 
få status också i Sverige. Kan numera studeras på Stockholms universitets genusvetenskapliga 
institution (...). (...) och ett gäng queerforskare där har nyss fått fem miljoner från Riksbankens 
jubileumsfonds kulturfond. För 20 år sen, var queer liktydigt med homosexuell, (...). Så enkelt är 
det verkligen inte i dag. De homosexuella tog ordet till sig, förändrade det, vidgade begreppet. 
Kaxade till queer skulle man kunna säga." 
 
Att underminera och misstänkliggöra 
Den diskursiva praktiken av ett ofarliggörande av queer sker på flera nivåer. En nivå i materialet 
uttrycker bland annat irritation men även något som kan tolkas som ett slags aggressivt förhållningssätt 
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till begreppet och dess betydelse. Dessa båda reaktioner framträder ofta i de texter där verksamma och 
väl etablerade queerteoretiker- och forskare intervjuas. Personer som ofta redan är verksamma inom en 
helt annan vetenskaplig disciplin på vilken de först under senare tid börjat applicera queer som teoretiskt 
perspektiv91.  
 
Det verkar som att det är just på grund av deras roll som queerteoretiker de blir möjliga och legitima 
att ifrågasätta. Det är som att det i mötet med personer positionerade inom en praktik vars diskurs 
redan är högt värderad och ansedd i samhället, uppstår en frustration hos den heteronormativa 
diskursens praktik. En frustration inför hur det i ett sådant sammanhang är möjligt att formulera det som 
dessa teoretiker säger om queer som icke relevant. Deras kapital är så stort att den enda effektiva 
strategin verkar vara att vända denna position mot dem. Här menar jag att denna handling kan liknas vid 
en ovana inför risken att bli ifrågasatt i en hittills trygg och självklar position som heterosexuell. 
Reaktionen tar sig uttryck i irritation men även i form av en något aggressiv ton. Jag talar här om de i 
sammanhanget aktuella artikelförfattarna och inte generellt om den heterosexuella som individ.  
 
Detta kan beskrivas med följande exempel publicerat i Helsingborgs Dagblad den 30 april 2000: 
"Androgyn hette det förr i tiden. I ordlistan står det kort och klart: en varelse med både manliga 
och kvinnliga egenskaper. (...). Men androgyn är lite för enkelt i vår nutida komplicerade värld. 
Och inget universitetsämne heller. Jaha, och vad läser du? 20 poäng i litteraturvetenskap och 
lika mycket i androgyn. Nej, då är det trots allt bättre med queer. Mer internationellt. Helbrett. 
Totalgarderat.". 
 
Att fråntas sin position som naturlig och självklar - åtminstone som norm - av en utanförstående 
ickenormal minoritet upplevs som frustrerande. Att plötsligt vara möjlig att definiera utifrån samma 
kriterier som normen själv hittills använt för att definiera avvikaren, visar sig nu vara lika möjliga för den 
avvikande att använda sig av för att peka på vad som definierar normen. Detta menar jag upplevs som 
hotande. Det gör att den heteronormativa diskursen formulerar praktiker som förmår etablera en 
underminering och ett misstänkliggörande av det som ifrågasätter.  
 
Följande citat får därför avslutningsvis åskådliggöra denna den heteronormativt diskursiva praktiken av 
dels irritation och aggressivitet, dels av underminering och misstänkliggörande. Exemplet gör det 
dessutom på ett sätt som jag menar vara svårt att ifrågasätta. Det fungerar istället som en övertygande 
illustration av mitt ovan förda resonemang: "Det är därför jag blir så trött när akademiker utan 
uppfattning bara stövlar in på plan och tror att de kan påstå vad fan som helst om det som 

                                        
91Exempel på dessa teoretiker och som jag stött på i de artiklar jag studerat är bland annat docent Don 
Kulick, socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet, docent Tiina Rosenberg, 
teatervetenskapliga institutionen och Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms universitet, fil.dr i 
litteraturvetenskap Eva Borgström, Göteborgs universitet och fil.dr Mark Graham, socialantropologiska 
institutionen vid Stockholms universitet.  
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pågår. Eller med åsnors envishet ska förklara vad det är vi gör (alltid någonting annat). Sport 
låter sig inte förklaras på det viset (möjligen kan den beskrivas). Ett banalt exempel. Vid viktiga 
matcher kramas män när de gör mål därför att de erfar ett lyckorus som är bortom all vardag 
och allt förnuft. Varken mer eller mindre. Det kan bara tråkmånsar eller queer-teoretiker 
förvånas över.".  
 
När den heteronormativt fungerande diskursen blir "utsatt" för att bli ifrågasatt i sin position som norm är 
det inom rådande heteronormativa diskurs både legitimt och berättigat att förkasta dessa argument. En 
annars väl respekterad position som akademiker och forskare utgör vid dessa tillfällen ingen garanti för 
att undgå att bli ifrågasatt utifrån samma begränsande bedömningar som tillhör vardagen utanför 
universitetet när det gäller den avvikande. Samtidigt som akademikern och forskaren just i sin 
konstituerade position "som bättre vetande" återkommande blir ifrågasatt oavsett om hon eller han i 
något sammanhang intar rollen som representant för en formulering av det avvikande. Därigenom blir två 
diskursiva praktiker av ifrågasättande tillgängliga för den heteronormativa diskursen.  
 
Rollen av att bli definierad utifrån en utanförståendes tolkning av vem eller vad man är som individ tillhör 
den avvikandes vardag, oavsett om denna av diskursen formuleras som en normal avvikande eller inte. 
Men även om detta fram tills nu varit mer regel än undantag har den avvikande sällan förlikat sig med att 
bli definierad som annorlunda. Inte heller med att en sådan definition innebär att det inte finns någon 
möjlighet att förändra den utanförståendes självklara position av att vara den som definierar vissa 
individer som avvikande och andra som normala.  
 
Queer som perspektiv försöker förändra detta genom att rikta fokus mot den majoritet som hittills haft 
tolkningsföreträdet, vare sig det varit utifrån en position som "god" heterosexuell eller inte. Att 
majoriteten ställer sig frågan om varför dess position som norm innebär fler fördelar än nackdelar. 
Istället för att fortsättningsvis endast förhålla sig undrande och tvivlande inför uttryck som formulerar en 
annorlunda bild av vad det kan innebära att iscensätta rollen hos ett visst kön eller att praktisera en viss 
sexuell handling. Att inneha ett naturliggjort privilegium är inte något man gärna gör sig av med eftersom 
alternativet framstår som så mycket sämre. Det vet normen eftersom den själv varit med och formulerat 
det - medvetet eller inte.  
 
Att stigmatisera ett synliggörande  
Ur Svenska Dagbladet den 12 juli 1999 har jag tagit följande exempel för att illustrera mitt efterföljande 
resonemang: "Inspirerad av litteraturkritikern Harold Blooms katalog i "The Western Canon" 
över vår civilisations oumbärligaste böcker föreslår redaktionen inledningsvis en gaykanon, en 
lista över ett 80-tal författare med mer eller mindre uttalad homosexuell tematik, från John 
Ashbery och Paul Andersson till Stefan Zweig och Pontus Wikner. Greppet får väl ses mer som  
lekfull blickfångare - själva idén bakom Blooms kanonbegrepp är ju att lyfta fram den litteratur 
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som tack vare sin kvalitet trotsar varje inskränkande kategorisering typ feministisk, svart eller 
gay; den stora litteraturen tillhör inte någon viss grupp utan alla, menar Bloom.".  
 
Genom att använda begreppet "alla" definierar här artikelförfattaren kategorier som antingen inkluderade 
eller exkluderade. Den heterosexuella matrisen intar i detta exempel en tydlig plats i det att det här 
förmedlas att endast den heterosexuelle vite västerländske mannen är den som alls kan räknas in i 
begreppet "alla" och att kategorier så som feminister, svarta och homosexuella inte kan tillgodoräkna sig 
en plats bland de inkluderade. Argumentet är att dessa kategorier definierar sig utifrån sin inskränkthet, 
alltså att de i det offentliga använder sig av sin egen olikhet mot normen i syfte att göra sig synliga och 
därmed relevanta, än att de nyttjar något slags likhet med eller önskan om likhet med normen. De blir 
istället anklagade och beskyllda för att en sådan strategi endast fungerar begränsande av deras 
tillgänglighet (för den manliga heterosexuella normen).  
 
Det intressanta är att detta formuleras utifrån ett antagande om att kategorin "alla" i den betydelse den 
ges i texten inte skulle fungera begränsande. När det snarare är på grund av denna etablerade 
exkluderande strategi som de s k inskränkta kategorierna tvingas separera sig för att alls kunna göra sig 
synliga. Samtidigt som de definieras av samma exkluderande regim som avvikande just för att de 
synliggör sig. Det blir härigenom tydligt hur formuleringen av ett begrepp som "alla" ingår i en diskursiv 
praktik som konstituerar utrymmet för vad som krävs av de kategorier som önskar bekräfta sig själva 
som inkluderade. Går de utanför detta utrymme är det fullt legitimt att exkludera dem trots att det är just 
denna deras rörelse ut som alls gör att de kan bli relevanta genom att de då också till slut blir synliga.  
 
Observera även här artikelförfattarens beskrivning av försöket till ett synliggörande av en s k gaykanon 
inom litteraturen som ett försök man nog mer får se som en "...lekfull blickfångare". Om det fram till 
nu fortfarande råder en viss osäkerhet om huruvida det verkligen sker något ofarliggörande av den 
avvikande i de texter jag hänvisar till, menar jag att denna formulering mer än nog fungerar som en 
beskrivning av just exakt en sådan tydlig och högst påtaglig diskursiv praktik.  
 
Sexualiteten när den är som viktigast 
I texten - artiklarna - beskrivs queer som ännu en strategi för det avvikande att försöka skaffa sig den 
legitimitet som krävs för ett inträde i det offentliga. Denna bild reproducerar avvikaren som kategori och 
ofarliggör queer som kritiskt perspektiv. Det sker bland annat genom att queer beskrivs som att det 
endast handlar om att skapa nya former för sexuella identiteter och att det därmed ytterst handlar om att 
ge legitimitet åt tvivelaktiga sexuella praktiker. Detta är en tolkning av queer som sker inom ramen för 
heteronormativiteten som reglerande diskurs vad gäller kön och sexualitet.  
 
Dessa diskursiva praktiker utövas genom texten och fungerar stärkande, bekräftande och 
reproducerande av den heteronormativa diskursen om heterosexualiteten som norm. Den 
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heteronormativa diskursen i sig formuleras inom ramen för den heterosexuella matrisen som utgör en av 
flera sociala praktiker. Matrisen formulerar den kontext inom vilken den heteronormativa diskursen 
konstituerar de diskursiva praktikerna med hjälp av texten. De diskursiva praktikerna är de tolkningar 
och beskrivningar av queer som blir synliga i texten. Praktiker som formulerar queer som livsstil, 
akademiskt svårtillgängligt och som beskrivande för den avvikande.  
 
Exempel på hur de heteronormativt reglerande diskursiva praktikerna tydliggör tolkningen av queer som 
avvikande sker bland annat genom formuleringar som följande exempel: "I den nystartade tidskriften 
ZON, som säger sig vara en queer tidning, kretsar det mesta kring komplicerade och 
annorlunda sexuella beteenden." Citatet är publicerat i Svenska Dagbladet den 31 juli 1999. 
Genom den här typen av formulering blir det synligt hur heteronormativiteten fungerar reglerande i att 
den talar om vad som allmänt anses som normalt och icke-normalt.  
 
Detta kan exemplifieras med ytterligare ett citat, publicerat i Göteborgs-Posten den 30 april 2000: 
"Bland queeraktivisterna hyllas gränsöverskridandet, vilket kan ta sig uttryck i ett potpurri av 
roller och sexuella identiteter - ofta tämligen spektakulära." . Mot vad? Mot vilka andra roller och 
sexuella identiteter är just de s k queera spektakulära och vad exakt är det hos dessa uttryck som äger 
denna egenskap? Och framförallt, vad innebär det att vara spektakulär inom ramen för den 
heteronormativa diskursen? 
Att dessa sexuella praktiker alls tolkas som komplicerade och annorlunda visar på att sexualiteten är 
en arena för strukturellt förtryck. Detta samtidigt som just sexualiteten framställs som oviktig vad gäller 
genus och sexuell tillhörighet av den heteronormativa diskursen i andra situationer. Det är först när den 
avvikande kräver en tillhörighet som just avvikande (och inte som en normal sådan formulerad som 
normalt avvikande av den heteronormativa diskursen) som heteronormativiteten ifrågasätter vikten av att 
använda sexualiteten som en urskiljande faktor.  
Men det är när samma diskurs argumenterar för att sexualiteten inte är relevant när det gäller den 
avvikandes krav på en plats i det offentliga, som plötsligt sexualiteten verkligen blir viktig. Det är just 
den egna fokuseringen på heterosexualiteten som den enda tillåtna sexuella praktiken som 
överhuvudtaget gör det möjligt att befästa det heterosexuella som normativt och då måste naturligtvis 
sexualiteten formuleras som avgörande av det heterosexuellt normativa subjektet. Det är på det sättet 
som (hetero)sexualiteten konstitueras till att spela en avgörande roll i ett särskiljandet från det 
avvikande medan den som verktyg för ett berättigande av en plats i det offentliga för den avvikande 
ofarliggörs som icke relevant.  
 
Skulle det avvikande ta en lika given plats i det offentliga som normen själv skulle den senares roll som 
det normativa försvagas. Jag menar att det därför blir centralt för den heteronormativa diskursen att 
konstituera en normal avvikare i form av den assimilerade homosexuella och göra det i ett uttalat 
motsatsförhållande till det som konstitueras som alltför avvikande. Genom assimileringen av den normalt 
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avvikande homosexuella motiveras en fortsatt bekräftelse och existens av normen själv. Samt även en 
fortsatt uteslutning av samtliga avvikelser som formuleras som alltför avvikande just för att de förmår visa 
att även normen är en konstruktion, och att den därmed inte kan inta positionen av att vara normativ för 
någonting alls. Normen som konstruktion bygger på uteslutning. Skulle den bli alltför inkluderande - 
mångfaldigad - skulle den bryta sönder sig själv inifrån eftersom dess förutsättning är att någonting hela 
tiden hålls utanför den.   
 
Formuleringar och ordval 
Ytterligare en diskursiv praktik som fungerar ofarliggörande sker med hjälp av olika formuleringar och 
ordval. Jag har redan tidigare nämnt formuleringen av begreppet "alla". Detta upprepas även här men 
då i form av ett mer etablerat antagande om att detta "alla" endast består av heterosexuella individer. En 
majoritet mot vilken queer som det avvikande står i ett uttalat motsatsförhållande till och därmed skiljer 
sig markant från. På så sätt återskapas ett "vi" och ett "dom" som förstärker och bekräftar ett innanför 
och ett utanför där den heterosexuella befinner sig innanför och den avvikande utanför.  
 
Men detta används även för att konstruera tolkningen av att det är avvikaren själv som väljer att stå 
utanför normen - ett slags blame the victim där den exkluderade får skylla sig själv för att den inte blir 
inkluderad och accepterad när den genom att ständigt ställa sig utanför utesluter just den grupp den själv 
hävdar exkluderar den. Här formuleras det alltså att det skulle vara den avvikande själv som använder 
sig av den strategi den beskyller normen för att använda i sin uteslutning av den avvikande. Detta utgör 
sedan tidigare en diskursivt etablerad strategi som överordnade kategorier använder sig av för att 
undvika ansvar för de situationer de själva är med och formulerar förutsättningarna för. Den 
överordnade - i det här fallet den heterosexuella normen - äger tolkningsföreträdet, även för vad den 
formulerar som en strategi hos den underordnade - i det här fallet den avvikande.  
 
Detta kan åskådliggöras med följande exempel, publicerat i Expressen den 21 juli 1998: "I solljuset 
roar sig normen, kärnfamiljen, i källarmörkret hålls en kulturmanifestation för flatorna - ett 
inslag i Europride-veckan. Det dubbla underläget, att vara kvinna och homosexuell, och den 
marginalisering det medför präglade filmutbudet som, sin snäva vinkel till trots, var varierande 
och underhållande.".  
 
Men istället för att det skulle vara den avvikandes eget val att exkluderas menar jag att det snarare 
handlar om en oro hos normen om att en inkludering även kräver ett deltagande. Ett deltagande som 
framstår som oroande eftersom ett sådant inom ramen för den heteronormativa diskursen redan på 
förhand konstitueras som en risk för assimilering, att man alltså själv skulle "bli" bög eller flata och 
därmed tillhöra den avvikande som kategori. En tillhörighet normen redan formulerat som icke 
önskvärd. Så att istället för att omformulera den avvikande till att vara en både möjlig och önskvärd 
tillhörighet bland flera, reagerar normen med att ytterligare stärka sin position som norm eftersom den 
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egna formulerade stigmatiseringen av det avvikande framstår som alltför kraftfull och effektiv som 
uteslutningsmekanism. En förstärkning som sker genom formuleringen av att det är den avvikandes eget 
val som återskapar dess uteslutning och inte att det är normens definition av den som avvikande som 
etablerar och reproducerar denna uteslutandets diskursiva praktik.  
 
En ordbok  
Något som också ständigt återkommer i texten är liknelsen med en ordbok, en glosbok, ett lexikon 
(vars betydelser är formulerade som att de fungerar som ett slags heltäckande garantier för "allt" som 
finns) eller ett tecknat galleri av ett antal "urtyper" som krävs för att "identifiera" den avvikande. En 
förteckning som jag menar kan liknas vid ett slags freakshow. I formuleringen av ordboken eller 
lexikonet kan urvalet vara antingen fiktivt eller verkligt. I texten får de funktionen av ett slags (bild)guide 
över avvikaren och att de måste användas för att det alls ska vara möjligt att avslöja vem som är 
avvikare och vem som inte är det.  
 
Detta illustreras tydligt i följande exempel publicerat i Svenska Dagbladet den 31 juli 1999: "Queer, 
flator, dykes och drags. De flesta skulle behöva en glosbok för att kunna röra sig obehindrat i 
den homosexuella världen." I detta citat går det även att utläsa mer än bara själva liknelsen med 
behovet av en glosbok. Formuleringen "De flesta" hänvisar till beskrivningen av en synlig motsats till 
dels de kategorier som föregår formuleringen, nämligen uppräkningen av "Queer, flator, dykes och 
drags.". Dels genom formuleringen av att det är just dessa "De flesta" som behöver den aktuella 
glosboken. Formuleringen antas därmed underförstått vara synonym med en antaget heterosexuell 
majoritet.  
 
Detta kan även liknas vid vad jag tidigare diskuterat när det gäller begreppet "alla" och som också 
figurerar återkommande som en självklar beskrivning av den heterosexuella delen av befolkningen utan 
att det skrivs ut att det är denna kategori begreppet beskriver. Observeras ska även här att det ovan 
citerade exemplet är taget ur en text som i övrigt är öppet inställd text till det avvikande. Tonen kan 
beskrivas som nyfiket förväntansfull och texten är publicerad på den aktuella dagstidningens 
sommaravdelning i samband med den årliga Pridefestivalen i Stockholm.  
 
Heteronormativiteten som begrepp bygger på detta sätt sina argument på att den avvikande är lätt att 
upptäcka, något som den måste vara eftersom den är avvikande. Men samtidigt hävdar samma norm 
att det krävs en ordbok för att det alls ska vara möjligt att upptäcka den avvikande. Ett resonemang 
som inte går ihop. Snarare utgör detta ett konkret exempel på hur konstruerade samtliga kategorier är, 
oavsett sexuell tillhörighet. Så istället för en förstärkning av sin egen position som naturlig och normal, 
försvagar normen sig själv genom att hänvisa till ett krav på synliggörande av det avvikande. Är den 
avvikande "så lätt" att upptäcka finns det heller inget behov av något som kan förklara på vilket sätt den 
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avviker. Men genom heteronormativitetens egen diskursiva praktik av olika handböcker över den 
avvikande underminerar den sig själv som självklar och för alla önskvärd.   
 
Låt mig här gå vidare med ytterligare ett exempel på hur queer som begrepp ofarliggörs genom val av 
ord och formuleringar. Följande citat publicerades i Borås Tidning den 9 november 1999: "Man kan 
inte undgå att lägga märke till nutidens sexfixering, snarare är den omöjlig att slippa undan. 
(...). Vi vet det mesta sedan Adams dar - och om avvikelser sen Platon och Sapfo - och inget 
finns att tillägga. Det blir tjatigt, det hela. (...). Gademan är fil dr och internationell pionjär för 
empirisk forskning i ämnet "queer theory", ett begrepp omfattande alla typer av homosexualitet 
och sexuellt avvikande.".  
 
Citatet utgör ännu ett tydligt exempel på hur ord och beskrivningar som tidigare användes för att 
beteckna den avvikande representerad av den homosexuella nu även används för att beskriva och 
detronisera queer. Det som ifrågasätter det för givet tagna måste motas bort innan det riskerar att bryta 
upp det som blivit formulerat som det självklara. För hur kan någonting som hävdas vara just så 
självklart och naturligt alls vara i behov av att ständigt mota bort det avvikande om det inte är för att på 
det sättet bekräfta sin egen normalitet? Bristerna i denna logik utgör i sig ett exempel på hur pass starkt 
kravet är på en självpåtagen och internaliserad heteronormativ diskurs om vad kön och sexualitet är. En 
disciplinering som varje individ utsätts för i varierande grad oavsett sexuell tillhörighet.  
Genom att ständigt återkomma till att queer handlar om vad individen är och inte om hur hon/han blir 
det de tror sig om att vara, är ett exempel på hur det heteronormativa regelverket fungerar. Det framstår 
som mer skrämmande att fundera över hur för att det istället ska räcka med att acceptera och tolerera 
ett vad. Ett "vad" kan i denna egenskap placeras i en hanterbar grupp med tydliga avgränsningar och 
identifierbara beteenden. Det är möjligt att se, att ta på och att känna igen och därigenom också mer 
tillåtande av den heteronormativa diskursen att förhålla sig till.  
 
Men om istället "hur" framträder som det intressanta minskar möjligheten till en begränsning och 
avgränsning vilket det inom den heteronormativa diskursen inte finns något utrymme för. Det är brottet i 
sig som visar på hur något annat än det s k normala är möjligt genom att det just därigenom förmår 
berätta vad som antas vara det s k naturliga. Att välja att inte se detta, medvetet eller omedvetet, visar 
hur heteronormativiteten bortser från att det handlar om en invasion, en ockupation - av att invadera, 
ockupera, ta över och använda sig av det som bryter mot det som är norm - och att denna rörelse visar 
hur tillfälliga och konstruerade samtliga kategorier är. 
 
Ett förlöjligande 
Om man ser till antalet texter där både queer som begrepp och den avvikande som tillhörighet tas upp 
och diskuteras kan lätt förleda även den mest initierade till att övertygas om att klimatet för den 
avvikande trots allt är mycket bättre i dag än tidigare. Att utrymmet för det som bryter mot det för givet 
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tagna har vidgats och att vi alltmer är på väg mot ett samhälle bestående av alltfler mångsociala grupper 
än en fortsatt begränsande tillhörighet som majoritet eller minoritet. Jag vill dock påstå att detta inte är 
fallet. Istället fungerar många normativt reglerande diskurser i oförminskad styrka, helt i linje med hur 
makt som handling aktivt inkluderar för att förhindra. Skillnaden är att dessa inte längre är lika synliga, 
vilket snarare förstärker deras positioner som internaliserade i individen.  
 
I de följande två exemplen blir detta tydligt. Det första är publicerat i Göteborgs-Tidningen och i 
Expressen den 30 juli 1999: "Ingen kan väl förneka att det är mer "rätt" än någonsin att vara gay 
i dag. Åtminstone på ytan och framförallt i de kretsar där trender och livsstil är saker som 
diskuteras till morgon-espresson. (...). ...nya gay-tidskriften Queer Zon rider (...) förstås på denna 
våg. (...). Budskapet att man skall vara stolt över att stå utanför normen bankas tydligt in redan 
från början.".  
 
Det andra exemplet är publicerat i Dagens Nyheter den 10 april 2000 (delar av samma artikel har jag 
tidigare använt för att tydliggöra hur den heteronormativa diskursen konstituerar den transsexuella och 
transvestiten) och utgör ett slags betraktelse över filmen "I huvudet på John Malkovich" i regi av Spike 
Jonze: "I filmen förverkligas den klassiska drömmen om att bli en annan, och följderna låter inte 
vänta på sig. Identiteter osäkras, könen byter plats, en person blir lesbisk, en annan transa och 
den fattige gatukonstnären blir kung i Hollywood. När John Malkovich i intrigens mest bisarra 
vändning går in i sitt eget huvud möter han till sin fasa sig själv i alla upptänkliga upplagor: 
som machogangster, som gay, som kvinna och som dvärg - en närmast brutal gestaltning av 
begreppet "queer.".   
 
Det som händer är att texten på ett mycket tydligt sätt levandegör exakt vilken typ av formuleringar som 
finns tillgängliga när det handlar om de begrepp den heteronormativa diskursen väljer att använda sig av 
för att beskriva det avvikande. Formuleringar som inte kan missförstås och som upprepar 
nödvändigheten av att via diskursen - det som sägs - konstituera vem och vad som rimligen alls kan 
hävda en inkludering i det normala. Det blir också påtagligt att det handlar om en rädsla hos det 
heterosexuella subjektet och om ett hot mot detsamma om det avvikande skulle tillåtas ta ett alltför stort 
och självklart utrymme i det offentliga, vare sig det handlar om den fiktiva eller verkliga vardagen. Nästa 
utdrag från den aktuella artikeln i Göteborgs-Tidningen och Expressen är ett mycket konkret exempel 
på detta: 
 
"Shakespeare uttryckte den i sina förvecklingskomedier: kanske "jag" kan vara alla tänkbara 
varelser, fångade i en enda människas kropp? En både uråldrig och helt postmodern upplevelse; 
och en latent transsexuell längtan. Nog för att "I huvudet på John Malkovich" är mycket väsen 
för ingenting, men den fascination filmen väckt hos så många har säkert också något att göra 
med blicken av oro man kastar i spegeln morgonen efter.".  



 66

 
En frizon för heterosexuella 
Formuleringen av queer som ett slags frizon för den heterosexuella, vare sig denna positionerar sig som 
mer eller mindre heteronormativ i sitt förhållande till queer och den avvikande, är ännu en återkommande 
tolkning av begreppet i texten. En fri zon i vilken det är möjligt att både vila, festa men också att bli 
"renad".  
 
I följande exempel blir detta tydligt. Artikeln publicerades i Expressens fredagsbilaga den 17 juli 1998 i 
samband med Europride i Stockholm och har inledningsvis rubriken: "Titta, vilka typer!" . Därefter 
följer texten: "Egentligen började det under antiken. Den ädlaste kärleken av dem alla var den 
mellan en lärd man och hans (oftast mycket) yngre skyddsling. Men riktigt så långt tillbaka i 
tiden ska vi inte gå. Nej, vi på Fredag nöjer oss med en liten guide över hur homosamhället sett 
ut och kämpat de senaste decennierna, så att alla kan känna sig delaktiga och vara med och 
festa under veckan.". 
 
Queer framställs som stående så pass mycket utanför allt "normalt" och etablerat att det för normen blir 
möjligt att likna begreppet vid ett slags lekrum eller lekplats som den kan besöka i syfte att ytterligare 
få sin position som norm bekräftad och kanske även återupprättad i fall då den blivit ifrågasatt. Men 
denna rörelse handlar inte om att framställa queer som kreativt i det att begreppet ifrågasätter den 
heteronormativa diskursen. Istället får queer och det avvikande återigen spela rollen av ett slags 
bekräftande spegelbild mot vilken det heterosexuella subjektet kan jämföra sig själv för att sedan lämna i 
trygg förvissning om sin egen normalitet.  
 
I texten finns det som synes formulerat vissa rum, platser och avgränsade utrymmen i vilka den 
heteronormativa diskursen placerar den avvikande. Det är inom ramen för dessa arenor det även 
fortsättningsvis är möjligt för normen att konstituera den avvikande som icke normal. Därför är det av 
vikt för den heteronormativa diskursen att placera den avvikande där så att dess funktion som icke 
normal reproduceras, av normen men även av sig själv. Arenorna är ofta konstituerade så att den 
heterosexuella majoriteten kan inta en trygg position som publik och betraktare utan något krav på 
deltagande. Därigenom fungerar arenorna som en plats för ett lekfullt spel, en praktik som ger den 
avvikande dess fortsatta legitimitet inom den heteronormativa diskursens tolkningsram.  
 
Detta mitt resonemang kan illustreras med ännu ett citat ur den redan nämnda artikeln i Expressens 
bilaga Fredag den 17 juli 1998: "Expressen Fredag ger dig en liten guide till några av 
grupperingarna inom homovärlden i dag, så att alla är förberedda på vilka som kommer att 
dominera Stockholms gator den närmaste veckan. Läs, titta, njut och ge dig ut och festa." . 
Detta exempel är även fyllt med andra diskursiva praktiker av ofarliggörande som jag tidigare nämnt, så 
som begreppet "alla" som i texten görs synonymt med en antaget heterosexuell majoritet samt liknelsen 
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med en "guide" vilken krävs för att det alls ska vara möjligt att avslöja vem som tillhör den avvikande. 
Den heteronormativa diskursens konstituering av den heterosexuellas position som publik och 
betraktare, och som tillfällig besökare i den avvikandes frizon blir dessutom i det här exemplet nästan 
överdrivet tydlig. Det enda som krävs av den antaget heterosexuella läsaren är att hon eller han läser 
om och tittar på innan det är fritt fram för henne eller honom att ge sig ut och festa loss med alla de 
avvikande typerna under en hel vecka i sträck.  
 
Arenor 
Exempel på arenor är alltså festivalen, partyt, vissa livsstilsmagasin och universitetet. Det är också i 
dessa fora det blir möjligt att tolka queer mer som en livsstil än som politik. Något som i sig öppnar upp 
för en ökande popularisering och kommersialisering av begreppet. Undantaget är universitetet som inom 
ramen för sin vetenskapliga diskurs intar ett mer kritiskt förhållningssätt till hur denna form av 
omformuleringar av queer som begrepp alls är möjliga. Samtidigt som universitetet även ibland 
konstitueras som en "icke-nyttig" plats på vilken kunskap produceras för sin egen skull och inte utefter 
något reellt behov i något slags verklighet. Vilket gör att även universitetets verksamhet tolkas som ett 
slags livsstil mer än att det intar ett kritiskt förhållningssätt till sin omvärld.  
 
Det beskrivna kan liknas vid en praktik där queer som begrepp är på väg från marginalen till ett slags 
tillstånd av mainstream. En förflyttning som kan sägas ha skett bland annat med hjälp av queerteorins 
etablering som intressant för introduceringen av en uttalad s k homopress och queers exponering i 
samband med olika festivaler arrangerade av den avvikande, och som i denna funktion kommit att 
uppmärksammas av det offentliga. Men också genom att queer som begrepp återkommande behandlas 
och diskuteras på de större dagstidningarnas kultur- och debattsidor, en kommersialisering av begreppet 
i det att det under senare delen av nittiotalet plockats upp av en trendkänslig reklamvärld i syfte att sälja 
ännu fler s k livsstilsmagasin samt genom begreppets smått ikonaktiga status som betecknande för det 
utanförstående, liberala och lockande. Detta sammantaget menar jag har lett till att queer blivit allt 
mindre politik och allt mer livsstil när det gäller den avvikande. Undantaget är universitetet som arena 
där queerteorins företrädare samtidigt kan sägas ha utnyttjat den pågående populariseringen för att finna 
argument för och att rikta fokus på behovet av en etablering av queerteorin inom universitetet.  
 
Men även den heteronormativa diskursens återkommande fokusering på att queer tillhör något slags 
erotisk fri zon, leder till en tolkning av begreppet som något allt mindre oroande. Det kan verka som en 
paradox men genom upprepade hänvisningar till att queer utgör ett slags modebetingat begrepp vad 
gäller det sexuellt avvikande och att dess ifrågasättande av kön- och sexualitetsordningen formuleras 
som något förföriskt och därmed inget annat än en plats för normen att tillfälligt besöka, en plats av 
kittlande och förbjuden erotik, gör att queer blir allt mindre farligt i det att det därigenom placeras som 
något högst ovanligt i betydelsen icke önskvärt. Eller som något icke nödvändigt att ta till sig förutom 
som något litet extra om och när man vill. Begreppets förflyttning från marginalen till mainstream blir 
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därmed till en rörelse som plockas upp av den heteronormativa diskursen som ännu ett sätt för att 
formulera queer som allt mindre hotfullt.  
 
Att etablera sig inom akademin  
Jag menar även att det i texten blir det synligt hur queerteorin genom sin etablering inom universitetet 
som ett nytt tvärvetenskapligt perspektiv medvetet väljer att ta del av de diskursiva praktiker som gäller 
inom den akademiska diskursen och som där definieras som det "normala". Plötsligt utgör alltså det 
"vanliga" den arena på vilken queer befinner sig och vars praktiker det måste följa för att bli accepterat 
och tolererat - och därmed inkluderat. En strävan som krävs i fall queerteorin önskar bli en integrerad 
och respekterad del av den akademiska diskursen. Av vilken den fortfarande tolkas som akademiskt 
radikal genom sitt fokus på en sexuellt definierad majoritet till vilken flera andra s k underordnade 
grupper vad gäller tolkningsföreträde av sig själva kan räknas.  
 
Det är en rörelse som kan jämföras med vad som hänt när det gäller den assimilerade homosexuellas 
inträde i det offentliga. Det som hänt är inte att samhället plötsligt bestämt sig för att acceptera 
homosexuella utan snarare att det är de homosexuella själva som börjat acceptera samhällets normer. 
Frågan är om det är detta som håller på att ske vad gäller queerteorins etablering inom universitetet när 
den nu är på väg att bli en av flera legitima genusvetenskaper. I så fall liknar det en heteronormativt 
konstituerande diskursiv praktik som innebär en ökande normalisering av det avvikande och därmed 
även av queer. Queerteorin införlivar på detta sätt sig själv i systemet, samma system den kritiserar och 
vill upplösa i syfte att ifrågasätta vad som anses vara det självklara och normalt riktiga. 
 
Ett återvändsgränd 
Den heteronormativa diskursen om kön och sexualitet avgör var på skalan den avvikande befinner sig 
och i vilken form den kan framträda. Denna diskurs är det inte endast den heterosexuella majoriteten 
som formulerar utan det sker även av den avvikande själv. Det visar att konstruktionen av vad som är 
normalt inte är något som exklusivt tillhör (och utövas av) den heterosexuella majoriteten utan att det 
även hos den avvikande konstrueras en diskurs om vem som är mest inkluderad. Till den allt mindre 
inkluderade hos den avvikande finns det i dag en tendens att räkna den assimilerade homosexuella 
som betonar den egna likheten med normen snarare än olikheten. Detta visar hur det även hos den 
avvikande konstrueras en normal avvikare och en alltför avvikande. Den förra beskrivs som en 
queer tillhörighet medan den s k assimilerade homosexuella framställs som tillhörande den senare.  
 
Detta kan illustreras med följande exempel ur en artikel publicerad i Expressen den 24 juli 1997:" 
"MacGay" är den nye bögen som bor i ett prydligt radhus med sin fasta partner, åker Volvo till 
sitt nio-till-fem-jobb och slött engagerar sig i någon behjärtansvärd lokalförening. (...). Radikala 
queer-aktivister fördömer detta som trivialisering. En kommersiell bög är en hämmad och 
olycklig bög. (...). Mer likformighet och mindre särart - vilket är jättetrist.".  
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Denna tolkning står i stark kontrast till vem som formuleras som den normalt avvikande och som den 
alltför avvikande inom den heteronormativa diskursen. Men rörelsen är densamma - behovet av att alls 
konstruera två motsatser där den ena formuleras som mer normal än den andra, även när det sker hos 
den av den heteronormativa diskursen definierade avvikaren. Den diskursiva praktiken är densamma - 
en rörelse från marginalen till mainstream. Härigenom formulerar den avvikande själv enskiljelinje 
mellan det homosexuella och det tillräckligt mycket avvikande och som i detta sammanhang blir lika 
med skillnaden mellan det alltför avvikande och det normalt avvikande. Även om dessa hos den 
avvikande bytt plats i jämförelse med deras respektive placering inom den heteronormativa diskursen.   
 
Queer hamnar härigenom självt i ett slags återvändsgränd när begreppet ser sig tvunget att använda sig 
av just de definitioner det strävar efter att upplösa. Queer riskerar därigenom att i vissa situationer 
snarare förstärka förekomsten av och övertygelsen om kategorierna kvinna/man och 
heterosexuell/homosexuell istället för att visa hur de dels är konstruerade, dels hur denna konstruktion 
ständigt måste upprepas och återberättas av den heteronormativa diskursen för att dessa kategorier alls 
ska kunna fyllas med en betydelse som norm och en funktion som det normala. Det är också detta som 
sker när queerteorin söker etablera sig inom universitetet. Genom att använda sig av den akademiska 
diskursens praktiker accepterar queer rörelsen att följa vad som där definieras som det normala. En 
rörelse som innebär en bekräftelse och förstärkning av att det alls finns någonting som kan definieras 
som normalt och icke-normalt. Även när det gäller att identifiera rätt väg till en legitimering inom en viss 
diskursordning.  
 
Risken för begreppet queer i dessa situationer är att det genom att använda sig av olika definierat 
särskiljande kategorier ytterligare förstärker positionerna normal och onormal. Det går alltså att skönja 
hur den avvikande själv reproducerar både den avvikande men även normen som kategori. I tron att via 
avvikaren visa att det inte existerar något som kan etiketteras som normalt är det just detta som 
reproduceras genom det uppvisade och bekräftade alternativet den avvikande. Att förstärka rörelsen av 
att definiera skilda tillhörigheter i hanterbara kategorier gör att queer blir heteronormaliserat genom att 
självt ta i anspråk de redskap för (ut)definiering som redan konstruerats av den heteronormativa 
diskursen.  
 
Det ska dock observeras att detta är en praktik som används än flitigare av den heteronormativa 
diskursen själv i syfte att demonisera den avvikande och därmed queer. Det är en praktik som 
formuleras av normen eftersom det krävs en motsats för att alls kunna definiera något som normalt, en 
motsats som av normen formulerats som den avvikande. Så här använder helt enkelt den avvikande 
själv den diskurs om det normala och det onormala som redan finns till hands. Jag menar att istället för 
att upprepa en bekräftelse av detta förhållande är det instabiliteten i samtliga kategorier som bör lyftas 
fram. Är alla kategorier instabila finns det heller inte något normalt att utgå ifrån eftersom förtryck och 
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exkludering som praktik bland annat bygger på att det existerar ett "vi" och ett "dom". Genom att få 
avvikaren själv att upprätthålla detta motsatspar upprepas ofarliggörandet och blicken behöver aldrig 
riktas mot det som ligger runt omkring bibehållandet av ett "vi" och ett "dom".  
 
Kraven från det normala framstår som så mycket mer rigida än kraven från det avvikande när det 
handlar om att inkluderas. Detta är inte så konstigt mot bakgrund av det strikta arbete normen har av att 
ständigt återskapa sig själv som det naturliga. För avvikaren behövs det istället mycket lite för att den 
ska anses bryta mot ett s k normalt beteende att inträdet egentligen inte kräver så mycket av försakelse, 
utan kanske snarare av upprättelse. Det är här queer kan fungera som ett perspektiv via vilket det är 
möjligt att visa på hur normalitet konstitueras och hur den i sin tur konstituerar de som väljer att bryta 
mot det som definieras som normativt. Queerteorin fungerar som ett verktyg i att studera och avtäcka en 
individ men även en samhällsreglerad maktdiskurs vare sig det gäller kön och sexualitet eller vad den 
politiska ordningen menar är det mest ekonomiskt fördelaktiga sättet att organisera individens liv och 
vardag. 
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Kapitel 4 - Att åter vända till 
 
Vad som blev sagt. 
Låt oss så till slut återvända till allra första början för att titta lite närmare på vad jag menar att jag funnit. 
Har jag förmått se vad det är som sägs om queer i det offentliga samtalet? Har jag i detta samtal 
kunnat skönja om begreppets innebörd förändrats och i så fall på vilket sätt? Har jag lyckats förstå 
vem det är som formulerar samtalet och vem det handlar om? Ja, jag menar att jag funnit några av de 
praktiker som används för att formulera ett offentligt samtal om queer så som det uttrycks i delar av den 
svenska dagspressen. Jag menar också att jag till viss del kunnat se vem det är som formulerar det och 
om vem det handlar. Samt att jag därigenom kan säga någonting om hur ett begrepp som normalitet 
konstrueras och reproduceras i det att jag lutar mig mot den kritiska diskursanalysen och på det sätt jag 
i föregående kapitel (analysen) pekar på med hjälp av vilka diskursiva praktiker den heteronormativa 
diskursen konstituerar ett begrepp som normalitet just genom det sätt på vilket den konstituerar queer 
som begrepp. Så genom att studera hur ett begrepp som queer tolkas och ges betydelse inom ramen för 
en viss situerad kontext menar jag att det blir tydligt hur ett begrepp som norm, normal och normalitet 
återskapas i syfte att upprepa bekräftelsen om att dessa tre kategorier är verkliga, naturliga och 
önskvärda för alla och envar.  
 
Ofarliggörande.   
Jag har funnit att det offentliga samtalet om queer handlar om ett ofarliggörande av motstånd. 
Motstånd genom att queer som begrepp både som teori och praktik uttrycker ett ifrågasättande av de 
diskursiva praktiker som konstituerar kön och sexualitet utifrån ett slags inre essens av heterosexualitet. 
En praktik vars sociala konsekvens blir en formulering av vad som utgör det normala för kön och 
sexualitet jämfört med vad som utgör det onormala för dessa kategorier. Att då ofarliggöra queers 
kritiska förhållningssätt till kravet hos den heteronormativa diskursen om att konstituera kön och 
sexualitet enligt den heterosexuella normen, menar jag är det som framträtt som den mest tydliga och 
övergripande diskursiva praktiken i det offentliga samtal jag studerat. I detta samtal har det blivit av vikt 
att visa på queers icke relevans för den heterosexuella majoriteten så att den därigenom inte riskerar att 
falla sönder i lika många olika beståndsdelar som den har gemensamt med de s k avvikande 
kategorierna, vars pusselbitar normen hävdar placerats på "fel" plats. Normens strävan efter att istället 
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försöka placera saker och ting på "rätt" plats handlar om hur ett västerländskt samhälle valt att 
strukturera sig själv utifrån hanterbara kategorier inom ramen för den egna samhällskroppen92. Utan 
dessa skulle kroppen brytas ner, falla sönder och sakna mening. Utan skillnader mellan de olika 
kategorierna skulle betydelsen av deras helhet upplösas, och som leder till ett slags acceptansens 
strypgrepp där det avvikande först görs offentligt bara för att sedan översättas av en av majoriteten 
formulerad inklusionens diskursiva praktik vars konsekvens är en bibehållen normalitet. Här menar jag 
att queer konstitueras som ett av flera steg till en sådan upplösning, där ett ifrågasättande av det som av 
normen formulerats som det mest naturliga och självklart enhetliga, nämligen kön och sexualitet, enligt 
samma norm skulle fungera förödande för hur samhället är organiserat.  
 
Jag menar även att det i materialet blir tydligt att det sker en förändring av queers innebörd som begrepp 
genom att den heteronormativa diskursen formulerar queer som exklusivt tillhörande den avvikande. 
Både vad gäller dess uttryck inom vad diskursen definierar som den avvikande gruppen och i det att 
diskursen konstituerar queer som ett modebetingat begrepp formulerat inom ramen för den akademiska 
världens beskrivning av verkligheten. Men queer tillhör ingen. Queer inkluderar istället de som är 
intresserade av att kritiskt betrakta sin egen roll i kopieringen och upprepningen av de kategorier vad 
gäller kön och sexualitet som vi alla är med och reproducerar. En praktik som vi tror är nödvändig för 
att vi ska kunna förstå och skapa mening av vår egen vardag och verklighet. Queer tillhör inte heller den 
avvikande. Men genom att den heteronormativa diskursen konstituerar att så är fallet motas queer och 
dess potential ut ur det inkluderade för att förenas med det exkluderade, den avvikande. En position 
som den inkluderade, i det här fallet delar av den heteronormativt heterosexuella majoritetskulturen, 
redan sedan tidigare formulerat diskursiva praktiker för att definiera som icke relevant. Praktiker som 
krävs för att det normala alls ska kunna formulera sig som existerande, en position som ger fler fördelar 
än nackdelar och som därför inte framstår som så eftersträvansvärd att förändra.  
 
Det är som om queer som begrepp, vare sig det handlar om dess teori eller praktik, blir förlöjligat. Det 
beskrivs som ett slags lekplats på vilken främst den avvikande uppehåller sig för att leka med olika 
könsroller och sexuella tillhörigheter. En lek som beskrivs som att den ständigt endast innebär olika 
former av upprepningar av de båda könskategorierna kvinna och man samt vilka olika sexuella fantasier 
de kan tänkas önska sig att leva ut. Queer blir till en lek. En lek som tar sig olika uttryck beroende på 
om den utspelas inom den avvikande gruppen själv eller inom den akademiska världen. Två arenor som 
båda av den heteronormativa diskursen konstitueras som exklusiva och stående utanför det vardagligt 
vanliga. Men som samtidigt i just denna funktion kan vara spännande att besöka - tillfälligt. En 
diskursiv praktik som gör det möjligt för den heteronormativa diskursen att återigen bekräfta sig själv 
som riktigt normal.  
 

                                        
92Hörnqvist, Magnus, "Foucaults maktanalys" , Stockholm, 1996, s 49-56. 
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Normalitet. 
Men varför sker det då ett ofarliggörande av queer? Vad är det hos queer som begrepp som verkar 
riskera så mycket att det måste ofarliggöras, i det här fallet i och genom ett offentligt samtal i svensk 
dagspress? Här menar jag att jag kunnat se ett avgörande spår framträda i materialet och som leder 
fram till slutsatsen om att det genom ett ofarliggörande av queer konstitueras en upprepad och 
bekräftad uteslutning av det avvikande i syfte att konstituera funktionen och behovet av ett begrepp 
som normalitet. Konsekvensen blir både ett ofarliggörande av queer som begrepp och av den 
avvikande som uttryck och praktik men även en bekräftelse av det heterosexuella subjektet som norm.  
 
Den gren som jag menar mig kunna hänga upp denna slutsats på utgörs av en diskursiv praktik som 
genom hela materialet förmår vända queers fokus på majoriteten som normativ konstruktion till att 
istället handla om olika minoriteter som avvikande. Samtidigt menar jag att det blir tydligt att det inte går 
att helt jämföra med praktiker som förmår konstituera t ex kategorin etnicitet som "den andra". Istället 
handlar det om någonting annat, någonting mycket mer svårgripbart eftersom det handlar om just det 
som är så "naturligt", nämligen sexualiteten och som dessutom oftast verkar tolkas och avgöras utifrån 
det sociala könets offentliga framträdande.   
 
Vi kan i dag acceptera att det trots allt existerar ganska många olika varianter på temat socialt kön. 
Uttryck och iscensättningar av olika yttre markörer där gränserna för de båda könen flyttats både fram 
och tillbaka sett ur ett historiskt perspektiv. Förändringar som verkar ha följt vad som vid en viss 
tidpunkt i ett visst socialt, kulturellt och historiskt sammanhang utgjort idealet för det sociala könet 
kvinna respektive det sociala könet man. Men även om dessa iscensättningar varierat och så även getts 
utrymme till att göra har det sällan formulerats ett utrymme för någon större tveksamhet kring vilken 
sexuell tillhörighet respektive kön har, och kanske än mer vilken sexuell praktik könen antas utöva.  
 
Den sexuella tillhörigheten garanterar och är den nödvändiga förutsättningen för den sociala 
konstruktionen av de båda könen, detta utifrån den amerikanska filosofen, feministen och 
queerteoretikern Judith Butlers begrepp den heterosexuella matrisen. Begäret är det som binder de båda 
könen samman. Det sexuella begäret kräver inom ramen för matrisens förståelse av de båda 
könskategorierna att de skiljer sig från varandra, inte bara rent fysiskt faktiskt utan kanske än mer 
vad gäller deras sociala iscensättning. För att det sexuella begäret alls ska vara möjligt måste det 
formuleras som att könen är olika. Matrisen menar därför att begäret är det sociala kitt som binder 
samman kvinna och man.  
 
Därför måste deras olikhet ständigt återskapas och upprepas i det offentliga för att därigenom kunna ge 
de nödvändiga avtrycken i det privata så att dessa sedan återigen ska kunna reproduceras i det 
offentliga. Det som på detta sätt förmår definieras som de båda könens inbördes skillnader utgör 
därmed garantin för heterosexualitetens position som det normala och enda riktiga. En upprepning som 
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inom ramen för den heteronormativa diskursen formulerats som en ideologi - en med Faircloughs ord 
ideologisk effekt vars sociala konsekvenser innebär olika former av ojämlika maktförhållanden när det 
gäller det sociala, kulturella och även historiska tolkningsföreträdet. En handling som innebär ett ojämlikt 
makförhållande när det gäller ett samhälles politiska och ekonomiska organisering. Det betyder inte att 
heterosexualiteten i sig är en ideologi utan att det formulerats en ideologi om att heterosexualiteten är 
det normala tillståndet av samvaro, privat likväl som offentligt.  
 
Vi är inga passiva objekt för denna matrisens formulering. Det är inte heller vad Butler menar. Istället är 
den mycket svår att undvika, att utöva motstånd mot och att bryta upp i de beståndsdelar den trots allt 
består av. Den är ingen sammanhållen enhet av naturlighet och ett slags inneboende medfödd 
heterosexuell essens. Det räcker med att vända blicken ut mot det offentliga för att se hur denna 
konstruktion av olikhet och skillnad ständigt formuleras, upprepas och bekräftas. Vore den så naturlig, 
självklar och för alla önskvärd skulle den enligt sin egen logik inte vara tvungen att ständigt sätta sig själv 
i ett system av bekräftelse för att alls kunna förverkligas. Det är denna den heterosexuella 
majoritetskulturens sociala konstruktion av kön och sexualitet som utgör den ram från vilken vi med 
Faircloughs ord kan sägas hämta det stoff med vilket vi konstituerar vår egen bild av den sociala 
omgivningen, de sociala identiteterna och de sociala relationerna som homogent heterosexuell. 
 
I detta sammanhang blir det också relevant att tala om Foucaults tolkning av makt som handling och inte 
som en fast enhet ägd av någon enskild person, grupp eller institution. Det är istället vi som är makten. 
Vi är med och konstruerar den heterosexuella tolkningsram med hjälp av vilken vi menar oss kunna 
hävda det normala - en normalitet som krävs för att vi alls ska kunna vara konstruerade som det vi 
identifierar oss som i dag, där heterosexualiteten fortfarande sägs utgöra det normala tillståndet av kön 
och sexualitet. En normalitet som utvidgats till att även inkludera den normalt avvikande - så länge denna 
håller sig inom ramen för den heteronormativa ordningen av hur ett samliv organiseras utifrån 
tvåsamheten (parförhållandet) som samlevnadsmodell.  
 
Synligt. 
Men låt mig återvända till den avgörande diskursiva praktik jag menar mig ha funnit i materialet och som 
jag också menar utgör den praktik som hela studien i sig kan sägas fokusera. Det handlar om en 
diskursiv praktik av tolkningsföreträde. Den ideologiska effekt som den heteronormativa diskursens 
konstruktion av betydelsen av kön och sexualitet som heterosexuella och som heteronormativa, mynnar 
ut i. Effekter som får avgörande sociala konsekvenser för den eller de som därmed endast kan räkna sig 
som tillhörande det o-normala.  
 
Jag nämnde tidigare att jag här menar att denna diskursiva praktik kanske inte helt går att jämföra med 
den praktik genom vilken t ex kategorin etnicitet konstitueras som tillhörande "den andra" och därmed 
som möjlig att exkludera. Med det menar jag att etnisk tillhörighet inte framstår på samma sätt som 



 75

oroande som frågan om sexuell tillhörighet gör. I jämförelse med sexualitet konstrueras den etniska 
tillhörigheten som om den vore mindre utsatt för förändring. Kanske än mer utifrån en fördom som 
formuleras kring etniskt ursprung och som säger att etnicitet skulle vara någonting fast och enhetligt och 
svårt att förändra.  
 
Det sker genom att etniskt ursprung konstrueras som någonting synligt genom hänvisningar till bland 
annat språk, religion, hudfärg och olika s k traditionella kulturella vanor som visserligen är lika socialt 
konstruerade som någonsin kön och sexualitet men som framställs som om de är det på ett mer påtagligt 
och konkret synligt sätt. Det är som om oron inför möjligheten av en större rörlighet hos sexualiteten 
som kategori redan är bekräftad inom den privata sfären och att den övertygelsen sitter så mycket mer 
djupt rotad än vad den sociala konstruktionen av ett etniskt ursprung gör. En konstruktion som i sig 
visar på hur socialt, kulturellt och historiskt konstruerad den s k svenska identiteten är och därför lika 
möjlig och motiverad att förändra. 
 
Jag är medveten om att jag här riskerar att framstå som något kategorisk och jag vill därför betona att 
det inte är mitt syfte. Med mindre oroande menar jag inte att på något sätt förringa den diskriminering 
och det förtryck som utövas mot olika etniska minoriteter. Istället menar jag att det finns en relevans i 
att peka på hur just sexuell tillhörighet och även en alltför avgörande förändring av det sociala könet 
fungerar på ett sätt mer genomgripande oroande oavsett annan tillhörighet som t ex etnicitet. Det är som 
att det i sig kan peka på hur pass påtagligt socialt konstruerad även den etniska tillhörigheten är. 
Uteslutningen av den s k sexuellt avvikande är också en företeelse och praktik som utövas världen över. 
Dock inte på samma sätt överallt och absolut inte heller just överallt. Lika lite som heterosexualiteten ses 
på samma sätt som det naturliga och självklara för alla överallt i världen.  
 
Men den sexuella praktiken går inte att se på utsidan, hur mycket den heteronormativa diskursen med 
hjälp av olika diskursiva praktiker än försöker konstruera en sådan förståelse. Och även hur mycket än 
de avvikande själva önskar förstärka en sådan konkret synlighet. Istället menar jag att en sådan praktik 
konstitueras som en effekt av den uteslutning som den heteronormativa diskursen formulerar för den 
avvikande som dess enda möjliga disposition i det offentliga likväl som i det privata. Annars skulle 
möjligheten och även relevansen för det normala att nå en upprepad bekräftelse av normalitet att 
påtagligt tunnas ut. Sexualiteten framstår därmed som något ständigt närvarande, en aktualitet som 
riskerar det bestående.  
 
Här är det möjligt att föra jämförelsen med kategorin etnicitet något längre. När det gäller denna 
kategori så har just den grad av synlighet som krävs för att etnicitet ska kunna konstrueras och 
definieras om något icke-hotande, konstituerats. Genom ett slags ghettorisering av den etniska kategorin 
i det offentliga konstitueras en synlighet av vad som utmärker den. Det etniska blir synligt och därmed 
möjligt att inom ramen för en politiskt korrekt mångkulturalitet inkluderas som "det andra" och 
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därigenom som något som måste "tas om hand" för att en integrering i det svenska samhället ska vara 
möjligt. 
 
Det är just bristen på en självklar och given synlighet hos sexualiteten som jag menar utgör det oroande 
för den heteronormativt fungerande heterosexuella majoriteten. Att den sexuella tillhörigheten är så 
flexibel i sina uttryck och i sin praktik att den inte går att definiera utifrån vad som enligt normen syns på 
utsidan. Det är därför det är av vikt att göra den sexuella praktiken (tillhörigheten) som normen 
definierar som avvikande, till någonting ofarligt genom att formulera den som icke relevant i dess roll 
som avvikande. Den etniska tillhörigheten däremot går att dokumentera. Den stämplas in i individens 
legitimationshandlingar och pass. Den finns så att säga på papper.  
 
Men den sexuella tillhörigheten finns inte dokumenterad i individens legitimationshandlingar och kan 
därför inte heller identifieras i sig självt. Därför menar jag att den heteronormativa diskursen konstruerar 
ett system för dokumentation, ett regelsystem som möjliggör enligt denna ett synliggörande av den 
avvikande genom att formulera vad som är ett normalt uttryck för kön och en normal praktik av 
sexualitet. En konstitution vars ideologiska effekter, enligt Fairclough, och som jag även själv tidigare 
påpekat, blir till ett ojämlikt maktförhållande mellan den i det här fallet inkluderade heterosexuella 
majoriteten och den exkluderade avvikande minoriteten. Den senare i mitt material bland annat 
exemplifierad med olika uttryck och tolkningar av queer som begrepp, och som synonymt med den 
avvikande. Ett förhållande som avgör fördelningen av ett samhälles sociala, kulturella, politiska och 
ekonomiska resurser.  
 
Min jämförelse med hur konstruktionen av en kategori som etnicitet innebär ett annat slags uteslutning 
och ojämlik fördelning av tolkningsföreträde än vad som sker med hur jag valt att definiera kategorin 
den avvikande, tar sin utgångspunkt i vad jag menar kan sägas utgöra det konkreta hos etnicitet som 
kategori. Så som den sociala världen i dag är organiserad bygger den på att varje individ har något slags 
tillhörighet vad gäller nationalitet, språk, klass, social och/eller kulturell hemvist. Även om gränserna för 
dessa under hela 1990-talet förändrats radikalt i stora delar av världen, är det en förändring som snarare 
haft som mål att skapa återigen nya ramar för vad begreppen nation, språk, klass, social och/eller 
kulturell hemvist innebär i det land vars gränser under denna period blivit radikalt omtolkade.  
 
Men sexualiteten, den består. Den är en tillhörighet vi alla i väst antas ha och som vi alla antas uttrycka i 
något slags praktik. Inte längre endast för reproduktion och arbetsfördelning, även om det fortfarande är 
en högst relevant funktion i länder utanför den västerländska delen av världen, utan även för vad det är 
för slags människa man anser sig vara. Det är här jag menar att sexualiteten inte fungerar på det ytterst 
konkreta sätt som t ex olika invandrarmyndigheter väljer att använda sig av olika etnicitetskategorier för 
att motivera utvisning av vissa individer framför andra.  
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Sexualiteten går inte att jaga och sätta handfängsel på i syfte att placera på ett flygplan med transport till 
hemlandet från vilken individen i fråga flytt eller utvandrat. Inte ens vid de tillfällen då olika 
sexualpolitiska organisationer hävdar just den sexuella tillhörigheten som orsak till en individs flykt från 
sitt hemland, erkänner den berörda myndigheten detta som relevant för att få stanna i Sverige. Genom 
att myndigheten vid dessa tillfällen inte accepterar sexualiteten som relevant ofarliggörs densamma och 
får betydelsen av att inte vara viktig. Samtidigt som det är just dess relevans den heteronormativa 
diskursen hela tiden återvänder till i sin egen konstruktion och tolkning av "alla" som heterosexuella.  
 
Jag menar att den diskursiva praktiken av ofarliggörande i det offentliga samtalet sker mot bakgrund av 
att queer som begrepp har som potential att synliggöra just konstruktionen av det normala. En 
normalitet som vårt västerländska samhälle bygger på och som är den princip efter vilken samhället är 
organiserat. Ett samhälle som bygger på en ojämn fördelning av resurser och tillgångar så att en förnyad 
efterfrågan hela tiden kan genereras. I en sådan konstruktion av ett samhälles politiska och ekonomiska 
organisering finns det inga verktyg för att hantera och förstå de effekter som skulle bli resultatet av t ex 
olika förändrade familjebildningar. Familjer där relationen inte bygger på en traditionell parbildning 
mellan kvinna och man utan där rollen som förälder uppbärs av flera olika vuxna individer samtidigt, och 
som dessutom inte bygger sina relationer på något sexuell begär.  
 
På ett sätt verkar allt ha sin grund i en konstruktion av det naturliga som tillstånd och essens och dess 
därigenom legitimerade konstituerande roll för organiseringen av tolkningsföreträde. Så fort vi tagit oss 
förbi en nivå på skalan för vad eller vem som kan definieras som naturlig använder vi samma strategier 
för uteslutning och diskriminering som tidigare för att konstituera något eller någon som onaturlig. Genom 
att hänvisa och underbygga ett ojämlikt maktförhållande till ett stadium av mer eller mindre 
dokumenterad naturlighet, bibehålls rådande fördelning av tillträde till politiska och ekonomiska resurser. 
Det menar jag är normalitetens konsekvens och med Faircloughs ord dess ideologiska effekt.  
 
Arena. 
Det blir också intressant i detta sammanhang att vända blicken mot den offentliga arena jag studerat och 
på vilken jag menar att det sker en reproducering av normalitet, nämligen den svenska dagspressen. Inte 
så mycket ur ett perspektiv av att det är just pressen som i det här fallet är arenan på vilken den 
heteronormativa diskursen konstituerar queer som det avvikande och därigenom återskapar sig själv 
som det normala. Utan ur perspektivet av att pressen själv utgör en del av den mer övergripande 
mediala diskursordningen som oftast tagit på sig rollen av att konstruera tolkningen av sig själv som 
ståendes på de exkluderades sida. Media som diskurs presenterar ofta en bild av sig själv som varande 
den röst genom vilken den underordnade i samhället kan tala samt att den egentligen kanske är den enda 
röst som finns tillgänglig för denna kategori.  
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Media som diskursordning, vad Fairclough beskriver som den övergripande diskurs under vilken flera 
olika journalistiska diskurser är verksamma, konstituerar alltså med hjälp av olika diskursiva praktiker 
sig självt som ståendes i ett slags position av ett legitimt utanförskap. Detta med bland annat 
motiveringen att ett sådant krävs för att det alls ska vara möjligt att kritiskt granska olika former av 
samhällelig maktutövning. Men jag menar att det är utifrån detta perspektiv det blir intressant att studera 
hur en del av denna diskursordning - pressen - är med och agerar inte för att ge den exkluderades röst 
utrymme - i det här fallet den avvikande - utan snarare är med och agerar som en av de normaliserande 
inkluderade kategorierna i sin bevakning av hur queer som begrepp tolkas och ges betydelse som det 
avvikande när det gäller kön och sexualitet.  
 
Jag menar att pressen därmed intar ett slags normativ position av att vara den arena och den akt av tal 
på vilken queer blir konstituerat som det avvikande och därmed icke önskvärda. I mitt material går det 
inte heller att se något egentligt ifrågasättande av pressens egen roll som en av flera arenor på vilken den 
avvikande reproduceras som just onormal och icke relevant av den heteronormativa diskursen. Snarare 
menar jag att pressen här intar en liknande roll som den heteronormativa diskursen av att vara den 
självklara agent som har "rätt" att beskriva vad queer "egentligen" är och vilken funktion det "verkligen" 
har. Den intar helt enkelt ett slags roll av att vara den verklige översättaren av queer för läsaren. Något 
som pressen annars menar att helt andra praktiker i det offentliga tar sig friheten att göra, och som 
pressen då menar innehar ett ojämlikt fördelat tolkningsföreträde av hur någonting "är".  
 
Det är inte helt irrelevant att den diskursiva praktik av ett ofarliggörande av queer som jag menar att jag 
funnit formulerat i de artiklar mitt material består av, är producerat av och blir konsumerat genom delar 
av den svenska dagspressen. Medias roll i detta ofarliggörande är inte passiv, tvärtom kan den 
beskrivas som ytterst aktiv eftersom det i materialet även blir synligt att flera av artikelförfattarna är 
inbjudna till att skriva om just fenomenet queer. Hur har det urvalet skett och vem är det som kommer 
ifråga för att skriva dessa artiklar? En övervägande del av dessa artiklar kan även sägas ha uttryckt en 
uttalad skepsis gentemot queer som begrepp och dess potential både som teori och praktik när det 
gäller att ifrågasätta den tillhörighet som majoritet till vilken artikelförfattarna även verkar räkna sig 
själva. Något jag menar visar på en diskursiv praktik som går ut på att man som artikelförfattare tagit på 
sig en roll som "översättare" av det avvikande. En praktik som i sin tur fungerar bekräftande både av 
dem själva, och publiken, som normala. Men också av vad det är som ska förklaras och översättas som 
det avvikande.  
 
Praktik. 
Queer som teori och praktik riskerar det heterosexuella projektet precis som feministisk teori genom 
formuleringen av begreppet mannen som norm riskerar det patriarkala systemets struktur. Det handlar 
inte här om några odefinierbara och diffusa tankegångar. Det handlar istället om en påtaglig verklighet. 
Jag menar att det inte längre är möjligt att fortsätta hävda att varken kön eller sexualitet spelar någon roll 
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i tolkningen av individens tillgång till olika former av samhälleliga tolkningsföreträden eftersom det är just 
med hjälp av dessa båda kategoriers diskursivt konstituerade naturlighet och normalitet som vissa 
definieras som mer relevanta än andra. Därför  menar jag det också vara svårt att fortsätta hävda icke 
relevansen hos den avvikande när det samtidigt är utifrån just denna ickerelevans som det 
konstrueras en högst påtaglig relevans för det naturliga och normala hos heterosexualiteten.  
 
Queer utmanar och fäller omkull. Queer utmanar även delar av den avvikande gruppen, så som t ex den 
av den heteronormativa diskursen definierade normalt avvikande. Det blir därför tydligt att en reaktion i 
materialet är att formulera olika diskursiva praktiker som förmår hejda det som oroar innan det etableras 
som något icke oroande. Ett sätt på vilket detta blir synligt i materialet är när den heteronormativa 
diskursen tolkar queer och därmed den avvikande som någonting att tillfälligt besöka för att få en 
lekstund i syfte att själv bli bekräftad som normal. Just för att queer är någonting nytt och annorlunda i 
det att begreppet riktar sitt fokus mot majoritetens konstruktion av sig själv som särskiljt från vad den 
definierar som minoritet, tolkas och beskrivs queer utifrån en gammal tolkning av det avvikande i det att 
den tilldelas rollen av att utgöra den fond mot vilken den heteronormativa diskursen kan bekräfta sin 
egen normalitet.  
I efterordet till Jonathan Ned Katz "The invention of heterosexuality" skriver Lisa Duggan att det för en 
del liberala (fördomsfria) människor endast är möjligt att tolerera homosexualitet (det avvikande, min 
anmärkning) så länge deras egen heterosexualitet inte blir ifrågasatt. De skulle tolka ett påstående om 
att de själva skulle vara lika socialt konstruerade som någonsin den avvikande som kategori som en 
fullkomligt absurd tanke vad gäller någonting så naturligt och normalt som deras egen heterosexuella 
tillhörighet och praktik. Duggan skriver vidare att mer konservativa människor som ser homosexualitet 
som en perversion troligen skulle tolka samma påstående som ett omoraliskt hot mot familjen som 
endast skulle leda till en upplösning av familjen som den moderna civilisationens viktigaste institution.  
 
Men jag menar att detta inte är någonting som endast bärs upp av antingen mer eller mindre liberala eller 
konservativa personer. Detta är istället någonting som en majoritet av individer bär på, oavsett sexuell 
tillhörighet. Denna känsla av att någonting hos dem själva blir utsatt för någonting nytt, av att bli satt i 
fråga. Hos den heterosexuella individen handlar det i dessa fall om att en sådan självklar del av dem 
själva som vilken sexualitet de har plötsligt visar sig vara "påhittad" som den riktiga, enda önskvärda och 
därför enda relevanta. Plötsligt visar sig detta vara en form av "lögn". En lögn man dessutom själv är 
med och formulerar som normal och som en legitim uteslutningsmekanism för andra individer runt 
omkring en själv.   
 
Det betyder inte att det en individ känner av lust och kärlek till en person av motsatt kön är lögn. Utan 
det betyder att tolkningen av detta begär som det enda tillåtna är en social konstruktion i sin funktion 
som norm för vad det innebär att uttrycka ett kön och bejaka ett sexuellt begär. En konstruktion som 
formulerats i ett bestämt syfte givet av det rådande sociala, kulturella och historiska sammanhanget. Det 
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som skett är istället att den heterosexuella individen initialt blivit utsatt för samma granskning av sin 
relevans för ett modernt samhälles framväxt som t ex den homosexuella och i denna korats som det 
normala uttrycket för kön, sexualitet och begär. Mycket tack vare kravet på reproduktion och då inte 
en okontrollerad sådan som en konsekvens av ett sexuellt begär utan som en av samhället reglerad 
institution önskvärd endast inom ramen för den heterosexuellt formulerade samvaron, privat likväl som 
offentligt.  
 
För att för tydlighetens skull dra resonemanget ytterligare en bit går det att säga att det lika gärna kunde 
ha blivit homosexualiteten, bisexualiteten eller någon av de övriga s k avvikande kategorierna som 
konstituerats som det normala. Nu blev det inte så utan istället formulerades dessa kategorier som det 
avvikande, och visst avviker de men inte för att de är mer eller mindre rätt eller fel, normala eller 
onormala utan endast för att de är någonting annat än det heterosexuella. Inte som essens utan som 
social konstruktion.  
 
Så vad handlar det om? 
Det handlar om att heterosexualiteten inte är en förutsättning för någonting. Den är inte mer nödvändig 
eller naturlig än någon annan tillhörighet. Det krävs ingen heterosexuell kvinna och man för att göra barn. 
Det enda som krävs är att ett ägg omsluter en spermie. Till vem sedan äggets ägarinnas sexuella begär 
riktas spelar ingen som helst roll för att resultatet ska bli en lyckad befruktning. Det är inte svårare än så, 
istället är det just så enkelt. Men det är också därför jag menar att det inte blir formulerat som så enkelt. 
Istället måste denna biologins enkelhet och brist på krav på en viss samlevnadsform framför andra 
undermineras.  
 
Det handlar om att vårt samhälle bygger på kontroll, produktiv likväl som repressiv. Ett samhälles 
individer måste kontrolleras och regleras för att kunna agera samhällsekonomiskt produktivt. De måste 
med Foucaults ord disciplineras så att en viss form av ordning kan upprätthållas och bibehållas. För hur 
skulle det annars se ut? Hur skulle annars ett samhällssystem som bygger på tillgång och efterfrågan alls 
kunna existera? Ett samhälle där vissa aktörer enligt Mathiesen genom en handling av aktiv erövring 
av en offentligt formulerad mening om hur saker och ting är, förmår konstituera hur detta ska 
bekräftas eller möjligen förändras. En flexibel handling av makt där det konstituerande innehar en högst 
aktiv roll i formuleringen av exklusionens diskursiva praktiker. En normalitetens flexibilitet som jag 
menar är viktig att synliggöra just genom hur den motsäger en förenklad beskrivning av det normala som 
ett slags fast förankrad och solid koloss, helt orörlig i sin konstruktion. Ett synliggörande som 
dekonstruerar det normalas därigenom möjliga distansering från att se sin egen aktiva roll i 
normalitetens aktiva konstruktionen av någonting eller någon som inkluderad i vad som definieras som 
naturligt, för alla önskvärt och normalt.   
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Det handlar om det normala. Inte om det som det normala menar är onormalt. Genom att ständigt rikta 
fokus mot det som viker av från vad normen själv menar är det normalt riktiga förmår normen 
reproducera sig själv som det enda önskvärda och naturliga. Men det handlar inte om det som avviker. 
Det handlar om att rikta blicken mot hur det normala formulerar sig själv som just normalt. Vad är det 
som avgör vad som är normalt, var går gränsen för det som sticker ut utanför denna gräns av normalitet? 
Jag menar att det är det som det handlar om.  
 
Att rikta fokus på vilka argument det normala använder för att motivera sin position som norm och på 
vilka konsekvenser denna praktik får dels för normen själv, dels för den som därmed inte inkluderas. 
Det är det som det handlar om, det är det som queer som begrepp studerar ur både en teoretisk och 
praktisk synvinkel. Det är detta normalitetens samtal om det avvikande jag studerat för att se hur det 
normala därigenom undviker att fokus riktas mot konstruktionen och definitionen av sig själv. En blick 
som den vet riskerar dess roll som norm för allt övrigt. Eftersom det normala är en social abstraktion i 
sig själv.  
Det är som det en gång var. 
Så var vi då framme. Framme vid ett vägskäl. Inte för mig utan för dig som läsare. Det handlar till sist 
om vilken väg du väljer att ta och varför du gör det val du gör. Jag har redan gjort mitt val. Jag är redan 
på väg någonstans. Jag vet inte riktigt vart men det är också själva njutningen i att välja. Så jag väljer att 
lämna dig som läsare här, vid ett vägskäl med många skyltar i helt olika riktningar. Jag bryr mig inte om 
vilken väg du väljer. Bara att du gör ett val och att du sedan när vi möts kan tala om för mig - i ett 
samtal - varför du valde som du gjorde. Då kan jag respektera dig och du respektera mig. För det är 
väl ändå det som det till sist handlar om - att vi respekterar varandra. 
 
Men det finns en liten sak kvar som jag trots allt vill berätta. Något som ger perspektiv på varför jag 
intresserar mig för samtalet om det avvikande. Så låt mig berätta. Jag älskar katter. Jag har flera av dem, 
faktiskt så många som fyra stycken. Därför fick jag i födelsedagspresent en bok med samlade 
kortnoveller om just katten som fenomen. Underbart. En hel bok om detta fantastiska djur, tänkte jag. 
Så jag slog upp första sidan och fick då läsa följande: "Har du hört den här? En norsk skogskatt, en 
europé och en perser ligger på stranden och spanar efter flickor. En löpande siames svansar 
förbi. Vem tar hon? Ingen, för vem bryr sig om sommarkatter..."93.  
 
Det har gått flera veckor sedan jag fyllde år. Jag har inte öppnat vad jag trodde var en kul present någon 
mer gång. Jag har inte läst en enda rad till i den där boken om katter. För jag har ingen lust. Jag har inte 
längre någon lust att ständigt och jämt få höra den upprepade berättelsen om det normala och riktiga i 
heterosexualiteten som livsprojekt. Till och med i en harmlös bok om katter möts jag av 
heterosexualitetens berättelse om sig själv. Till och med djuren måste av den heteronormativa diskursen 

                                        
93Brundin, Anna-Lena och Heimerson, Staffan, "En god katt förlänger livet", Stockholm, 1998. 
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definieras som heterosexuella så att vi människor förstår att det är det naturliga och därmed normala när 
det gäller kön och sexualitet.  
 
Men varför? Det är inte en berättelse om mig. Inte heller om många av mina vänner eller bekanta. Eller 
flera andra. Var finns jag i denna berättelse? Ingenstans, fortfarande ingenstans. Visst, i dag är det helt 
okej att vara gay. Men bara i dess funktion som någonting annorlunda och inte som ett uttryck bland 
flera. Visst, jag finns och det är okej. Men jag definieras inte som en av flera utan som en av få. Jag är 
trött på att ständigt höra den berättelsen om vem jag är och om vilka de är som inte är som jag. Det är 
därför jag studerat ett av flera offentliga samtal om queer. Det är därför jag menar att detta samtal inte 
formuleras annorlunda än tidigare samtal om det som enligt den heterosexuella normen avviker från den 
själv. Det är därför som jag menar att det egentligen inte har hänt någonting.  
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