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Sammanfattning 
Den här uppsatsen är en empirisk undersökning av normer för lesbiskt utseende på de två 
webbsajterna Corky och Sylvia, som utgör uppsatsen material. Syftet är att synliggöra och 
problematisera normer kring lesbiskt utseende utifrån ett specifikt perspektiv, nämligen 
femininitet. Uppsatsen är strukturerad utifrån två problemformuleringar. Den första lyder: 
vilka föreställningar finns om lesbiskt utseende på Internetsajterna Corky och Sylvia? Den 
andra: hur kan föreställningarna om lesbiskt utseende problematiseras och förstås utifrån en 
teoretisk ram som utgörs av queerteori samt ett bisexualitetsperspektiv? Analysen är uppdelad 
i två delar utifrån dessa problemformuleringar. Med en empirinära analys tar jag mig an den 
första problemformuleringen för att i den andra analysdelen abstrahera den empirinära 
analysen. Uppsatsens metodologiska ansats består bl.a. av tematisk analys och övergripande 
kritisk diskursanalys. I den första analysdelen finns följande teman: feminin och lesbisk; 
normer och stereotyper; identifiera(n)de; kategorisera(n)de; håret; kläder och andra attribut; 
mer tillåtande. I analysen blir det tydligt att det finns etablerade normer kring lesbiskt 
utseende och att femininitet uppfattas som ett ”icke-lesbiskt” utseende. Syftet med analysdel 
II är att förstå motsättningen mellan femininitet och lesbiskhet. Jag resonerar kring hur den 
binära logiken heterosexualitet – homosexualitet normerar lesbiskt utseende. Vidare lyfter jag 
fram heteronormativa föreställningar som påverkar tankar om lesbiskt utseende. Jag 
problematiserar frågan om femininitet kan vara ett lesbiskt utseende för att avslutningsvis 
diskutera konkreta aspekter av lesbiskt utseende. 
 
Nyckelord: utseende, femininitet, lesbisk, femme, kön, sexualitet, bisexualitet, 
heteronormativitet  
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Inledning 
För mig har mötet med femininitet skett i tre faser. Den första fasen utgörs av hela den 

socialiseringsprocess som sattes igång med anledning av att jag föddes som flicka. Processen 

som handlar om det som Simone de Beauvoir (1949) menar syftar till att göra mig till kvinna. I 

den här fasen var syftet att lära mig att förstå den konkreta innebörden av femininitet. Den 

andra fasen inleds i och med mitt feministiska uppvaknande.  Jag kommer till djupare insikt 

om de negativa aspekterna av att vara kvinna, närmare bestämt den underordnade positionen. 

Det blir viktigt för mig att inta en problematiserande ställning till femininitet med allt vad det 

innebär. En konkret aspekt är att jag för det mesta valde bort klädesplagg såsom kjol, klänning, 

nylonstrumpor och smink. I och med att jag inleder min första relation med en kvinna och 

således lämnar en heterosexuell position inleds min tredje konfrontation med femininitet. Som 

”nykomling” i den lesbiska världen blir jag snart medveten om femininitetens uppenbara 

frånvaro vilket känns befriande. Min negativa inställning till femininitet förstärks ytterligare 

samtidigt som jag upplever att jag inte lever upp till rådande lesbiska utseendenormer eftersom 

jag har ett för feminint utseende. Detta är bakgrunden till mitt intresse för femininitet samt 

anledningen att jag skrivit den här uppsatsen. 

 
I den amerikanska tv-serien L-word1, som handlar om lesbiska och bisexuella kvinnors liv i 

Los Angeles, har de flesta karaktärerna ett feminint utseende. Till det yttre finns det alltså inte 

något som direkt avslöjar deras begär till kvinnor. I en episod får karaktären Dana hjälp av sina 

vänner för att fastställa om Lara, en tjej som hon är intresserad av, är lesbisk eller ej. Hela 

gänget går till den restaurang som Lara arbetar på. De sprider ut sig i lokalen och gör 

gemensamt en bedömning där bl.a. Laras utseende står i centrum. 

 
Den här uppsatsen fokuseras också utseende men det är en specifik aspekt av utseende som är i 

fokus, nämligen föreställningar om utseende utifrån normer om kön och sexualitet. Ur flera 

olika aspekter spelar utseende en betydande roll i människors liv. Utseendet är en del av 

människors identitet. Det är möjligt att påstå att utseende spelar en avgörande roll i människors 

självpresentationer. Omgivningen gör tolkningar av människors utseende som ligger till grund 

för kategoriseringar. Det finns givetvis flertalet kategorier att placera människor i, ett exempel 

på en sådan är kategorin lesbisk. Den gängse uppfattningen är att det karaktäristiska lesbiska 

utseendet är androgynt eller maskulint, d.v.s. kvinnor som avviker från det feminina 

heterosexuella utseendet. Det finns lesbiska som synliggör sitt begär genom att avvika ifrån 

                                                 
1 TV3 visade säsong 1 hösten 2004 och säsong 2 våren 2005. 
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den heterosexuella femininitetsnormen, samtidigt finns det åtskilliga lesbiska som ser ut som 

”vanliga” (läs: heterosexuella) kvinnor och som därmed inte uppfattas som lesbiska. 

Nyckelordet för att förstå deras osynlighet är femininitet.  

 

Jag kommer att granska normer för lesbiskt utseende i relation till femininitet och intresserar 

mig i huvudsak för hur femininitet uppfattas i den lesbiska världen. Den intressanta fråga som 

även ramar in uppsatsens innehåll är hur avgörande utseendet är i relation till lesbiskhet.  

 

Syfte och problemformulering 
Det mer övergripande syftet med uppsatsen är att identifiera samt problematisera normer för 

lesbiskt utseende. Ett mer specifikt syfte är att göra detta med fokus på femininitet i den 

begränsade kontext som den lesbiska världen2 utgör. De mer konkreta problemformuleringarna 

är:  

• Vilka föreställningar finns om lesbiskt utseende på Internetsajterna Corky och Sylvia? 

• Hur kan föreställningarna om lesbiskt utseende problematiseras och förstås utifrån en 

teoretisk ram som utgörs av queerteori samt ett bisexualitetsperspektiv?  

 
Det finns en motsättning i att vara feminin och lesbisk och det är den motsättningen som jag 

önskar utforska. Nedan redogör jag kortfattat för uppsatsens avgränsningar. 

 

Avgränsningar 
De som upplever att deras feminina utseende är ett problem i den lesbiska världen gör det för 

att utseendet inte avviker tillräckligt från (hetero)normativ femininitet.3 4 I uppsatsen använder 

jag inte begreppet queer femininitet eftersom min tolkning är att femininiteten som de lesbiska 

och bisexuella kvinnorna refererar till inte i första hand är s.k. queer femininitet.5 6 En 

kortfattad sammanfattning av queer femininitet är: radikal femininitet som på olika sätt avviker 

från (hetero)normativ  femininitet genom att bryta mot den heteronormativa köns- och 

sexualitetsordningen. Det queera ”femininitetsprojektet” handlar om att påtagligt förändra 

                                                 
2 Jag definierar den lesbiska världen på s. 5. 
3 I nästa avsnitt definierar jag femininitet närmare. 
4 Ambjörnsson, 2003. 
5 Jmf. Dahl, 2003, Wahlström, 2004, samt Brushwood Rose & Camilleri, 2002. 
6 Min metodologiska ansats är empirinära vilket i högsta grad påverkar just den här avgränsningen. Jag redogör 
utförligare för vad det innebär i samband med metodavsnittet. 
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innehållet i femininitet och utseendet är ett av verktygen. Ulrika Dahl tar som exempel ”[…] 

kombinera pushupbehå med ett par kickassboots […]”.7  

 
Föreställningar om femininitet rymmer så mycket mer än utseende, exempelvis kroppsspråk, 

handlingar o.s.v., men jag begränsar min undersökning till att primärt handla om utseende.  

 

Jag avgränsar även uppsatsen genom att inte problematisera lesbisk femininitet i en 

heterosexuell kontext så till vida att jag inte går in på innebörden eller konsekvenserna av att 

vara lesbisk och feminin i den heterosexuella världen.  

 

Dessutom gör jag en avgränsning mot heterosexuell femininitet eftersom jag inte närmare går 

in på den omfattande historiska produktionen av normativ heterosexuell femininitet.  

 

Centrala begrepp 
I uppsatsen finns en rad betydelsefulla begrepp som jag definierar nedan för att förtydliga deras 

innebörd i just den här texten. Det är dock viktigt att ha i åtanke att begrepps innehåll inte är 

beständiga utan snarare kontinuerligt förändras, men att det finns en poäng i att försöka ringa in 

deras innebörd i en specifik kontext, t.ex. den här uppsatsen. 

 
Femininitet – syftar på konventionella föreställningar och beskrivningar av heterosexuella 

kvinnor. Femininitet får en särskild betydelse inom ramen för den heterosexuella matrisen8 där 

den refererar till och representerar det som ingår i föreställningen om vad heterosexuella 

kvinnor är och hur de ser ut, den (hetero)normativa femininiteten. Femininitet syftar sålunda ej 

i första hand på ”överdriven” femininitet i termer av queer eller ”drag” utan på ”traditionell” 

femininitet.  

 
Femme – I denna uppsats refererar innehållet i begreppet femme till lesbiska och bisexuella 

kvinnor som iscensätter femininitet. Cloe Brushwood Rose & Anna Camilleri (2002) menar att 

femmen intar en position som är befriad från den heteronormativa modellen där femininitet 

automatiskt innebär en objektsposition. De framhåller även att det finns en stor variation av 

begreppets innebörd, d.v.s. det finns inte en definition av femme.9 10 

                                                 
7 Dahl, 2003, s. 72. 
8 Butler, 1990/1999, s. 23. 
9 Brushwood Rose & Camilleri, 2002, s. 12. 
10 Se Harris & Crocker, 1997, samt Brushwood Rose & Camilleri, 2002, för läsning om innebörden av att vara 
femme. 



 5

Butch – Butch är kvinnor som iscensätter maskulinitet.11 

 
Kön – min definition av kön innefattar även det som vanligtvis kopplas samman med begreppet 

genus. Min förståelse av kön ligger i linje med Kristina Eriksson (2003), d.v.s. kön som 

konstruktion.12 I den här texten syftar kön på kropp likväl som på de sociala föreställningar 

som görs utifrån vissa kroppar (läs: kvinnor och mäns), d.v.s. utseende, beteende osv. Jag 

använder således inte begreppet genus eftersom det skapar en dikotomi mellan det biologiska 

och det sociala. Min önskan är istället att hålla samman det biologiska och det sociala. 

 
Den lesbiska världen (flatvärlden)13 – I den här uppsatsen utgör den lesbiska världen främst 

kontexten för själva temat lesbisk femininitet. Annorlunda uttryckt: den lesbiska världen utgör 

det sociala sammanhang inom vilket jag studerar lesbisk femininitet. En definition, och den 

som är aktuell här, är att den lesbiska världen syftar på platser där icke-heterosexuella kvinnor, 

främst homosexuella men även bisexuella kvinnor, har ett forum som primärt finns till för dem 

själva. Detta forum är en del av HBT-samhället, gayvärlden, homosamhället, men är samtidigt 

en specifik plats för kvinnor.14  

 

Tidigare forskning  
Petra Östergren skrev redan 1992 en text i Bang under pseudonymen Anna Berggren där hon 

tar upp de underliggande motsättningarna mellan att vara feminist och flata inom ramen för en 

butch- och femmeestetik. Hon uttrycker frustration över att feminism(en) inte givit utrymme 

varken för hennes lesbiskhet, femininitet eller butchbegär.15  

 
Kristin G. Esterbergs (1996) queersociologiska studie, A certain Swagger When I Walk: 

Performing Lesbian Identity, handlar om queer identitet bland icke-heterosexuella kvinnor på 

östkusten i USA. Det är en empirisk undersökning om formandet av lesbisk identitet och 

Esterberg fokuserar specifikt på lesbiskt utseende. Hon försöker fånga föreställningar om 

lesbiskt utseende. Esterberg kommer fram till att feminina lesbiska utvidgar kategorin kvinna 

genom att bryta mot den heteronormativa ordningen, d.v.s. att feminina kvinnor är till för män. 
                                                 
11 För vidare läsning om kvinnlig maskulinitet, se Halberstam, 1998. Även Feinberg, Leslies, 1993, novell Stone 
Butch Blues. 
12 Eriksson, 2003, s. 17. 
13 I texten förekommer både begreppen lesbisk och flata. Flata är dock ett mer empirinära begrepp, så till vida att 
det används flitigt i materialet. 
14 Det är givetvis så att den lesbiska världen inte är homogen, att det finns olika ”grupper” som har olika åsikter 
om exempelvis innebörden av femininitet. I den här uppsatsen betraktar jag dock den lesbiska världen som ett 
socialt forum. Jmf. Wahlströms (2004) studie där det framgår att normsystem skiftar inom olika lesbiska grupper, 
s. 28. 
15 Berggren, 1992, s. 52-53. 



 6

Samtidigt uppfattas de av andra lesbiska som konventionella, om de överhuvudtaget lyckas bli 

förstådda som lesbiska. Esterberg menar också att det skett en förändring av lesbiskt utseende 

och livsstil under 1990-talet som kan sammanfattas, mer feminin – mindre politisk. Ett 

klatschigt namn på lesbiska som anammat denna stil är ”lesbian chic”. Den här lesbiska 

karaktären uppmärksammas och tar plats i ”mainstream-media” vilket Esterberg menar är 

positivt ur perspektivet att synliggöra lesbiska. Det negativa är dock att framställningen av ”the 

lesbian chic” både förvränger och avpolitiserar lesbianism. Det positiva med ”the lesbian chic” 

är att det härmed finns öppningar mot förändring vad gäller föreställningen om en enhetlig 

androgyn eller maskulin lesbisk stil. 

 
I Lesbisk identitet utforskar Pia Lundahl (1998) förståelsen och konstruktionen av lesbiskhet. 

Hon menar att föreställningen om lesbiskhet som könsöverskridande är djupt förankrad. 

Lundahl ser kön som grundläggande organisationsprincip när det handlar om att tolka, begripa 

och definiera lesbiskhet. En central aspekt av lesbiskhet är att avvika från det heterosexuella 

kvinnoutseendet. 

 
I antologin Såna som oss. Röster om sexualitet, identitet och annorlundaskap (2003) med 

Susanne Mobacker som redaktör finns en text skriven av Ulrika Dahl som heter 

”Utklädningslådan”. Dahl berättar hur hon ser femininitet som ”drag”, att det är möjligt att vara 

flata, feminist och femme på en och samma gång. Femininitet är både fängslande och 

glamoröst, inte minst är det möjligt att omdefiniera femininitet till att inte enbart symbolisera 

heterosexualitet. Dahl menar att det handlar om att anta utmaningen att utvidga utrymmet för 

vad femininitet betyder. Dahl problematiserar ytterligare den kategoriska uteslutningen av 

femininitet i RFSL:s tidning Kom Ut (2004). Hon lyfter fram det faktum att femininitet inte 

anses vara en queer position inom den ram som feminismen och gayvärlden utgör där den 

queera maskuliniteten ”tagit patent” på den queera positionen. Enligt Dahl är queer femininitet 

en likvärdig subversiv position.16  

 
Ninni Hedman & Karin Oscarssons (2003) antologi Tjejerna mot strömmen. Berättelser av 

flator, bin och könsöverskridare innehåller berättelser av kvinnor som inte definierar sig som 

heterosexuella. En huvudpoäng för författarna är att visa hur heterogen gruppen icke-

heterosexuella kvinnor är. En av texterna heter ”Femme och stolt!” och är skriven av Sara 

Trobeck som resonerar kring de oskrivna regler som finns vad gäller utseende och beteende för 

att passa in i flatnormen. De som bevakar flatnormen välkomnar inte andra som avviker 
                                                 
16 Dahl, 2004. 
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eftersom de är ”oäkta” lesbiska. Enligt Trobeck är feminina lesbiska de som avviker mest från 

flatnormen med konsekvensen att de antas vara heterosexuella. Hon intervjuar bl.a. en kvinna 

som definierar sig själv som glitterflata och som delar med sig av sina funderingar och 

erfarenheter av att vara feminin flata. Det är långt ifrån enkelt visar det sig, varken för henne 

själv eller omgivningen.17 

 
I Fanny Ambjörnssons (2003) I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer skriver hon bl.a. om (hetero)normativ femininitet. I Ambjörnssons forskning är 

det tydligt att det finns föreställningar om att lesbiska rör sig utanför den (hetero)normativa 

femininiteten, de anses vara okvinnliga och icke-feminina. Lesbiska har alternativa ideal som 

heterosexuella tjejer tycker är ”typiskt” lesbiskt och de ställer sig frågande till om lesbiska 

måste se ut som de gör.  Ambjörnsson konstaterar att det finns tämligen lite forskning om 

konstruktionen av femininitet i relation till lesbiskhet. Hon poängterar att forskningen inte har 

länkat samman hur konstruktionen av femininitet och homosexualitet förhåller sig till 

varandra.18  

 
Sofie Wahlströms (2004) c-uppsats, Queer femininitet? Icke-heterosexuella, feministiska tjejer 

kommer till tals, handlar om icke-heterosexuella tjejer som är feminister och om deras syn på 

normativ respektive queer femininitet. Wahlström kommer bl.a. fram till att femininitet 

uppfattas som en otydlig lesbiskhet som dessutom inte är socialt accepterad. Femininitet är 

både ett svårt och riskfyllt uttrycksmedel eftersom den försvårar möjligheterna att via utseendet 

förmedla att man är lesbisk både i relation till ett feministiskt perspektiv och lesbiska normer. 

Femininiteten måste vara på ett visst sätt för att den ska avvika från heterosexuell femininitet 

och därmed uppfattas som subversiv.19 Wahlströms resultat bekräftar i stora delar min egen 

undersökning. Skillnaderna är dock att Wahlström har en annan metodologisk ansats i och med 

att hon genomfört intervjuer samt en feministisk ingång så till vida att hennes informanter är 

feminister. Mitt eget material saknar i princip explicita feministiska utgångspunkter. 

 
Tiina Rosenberg (2002) konstaterar att det är utmärkande för lesbisk historiografi generellt att 

leta efter kvinnor som på olika sätt avvikit från rådande normer för kvinnor.20 Hon menar dock 

att det är väsentligt att ha en problematiserande inställning till femininitet, den kan inte enbart 

betraktas som ett uttryck för heterosexuella kvinnor.  Forskare med queerteoretisk inriktning 

                                                 
17 Trobeck, 2003, s. 90-97. 
18 Ambjörnsson, 2003, s. 218. 
19 Wahlström, Sofie, 2004. 
20 Rosenberg,  2002b. 
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kom att intressera sig för butch och femme under 1990-talet men det primära intresset har 

emellertid varit lesbisk maskulinitet. Inom lesbisk historiografi är, enligt Rosenberg, den 

maskulina kvinnan fortfarande den typiska lesbiska.21  

 

I Female Masculinity (1998) skriver Judith Halberstam att hon ser en del av förklaringen till 

detta i ljuset av den lesbiska feminismen som uppstod på 1970-talet. Halberstam menar att 

kritiken av och skepticismen till butch och femme utifrån tanken att det handlar om härmning 

av heterosexualitet måste kopplas till det androgyna estetiska feministiska idealet. Halberstam 

understryker i synnerhet att avvisandet av femmen skapade begränsningar för lesbiskt feminina 

uttryck. Trots att Halberstam själv inte ger sig i kast med femininitet så menar hon att det är 

viktigt att ta sig an femininitet, eftersom den erbjuder möjligheter att utmana föreställningar om 

binära kön.22  

 
Laura Harris & Elisabeth Crocker (1997) skriver att trots att det under 1990-talet alltmer 

forskades om butch och femme så hamnade femmen fortfarande i skuggan av butchen. De 

menar att det är ovanligt med historier som berättas utifrån ett femmeperspektiv där femmen 

betraktas som enskilt subjekt. Författarna menar att det är under all kritik eftersom den lesbiska 

positionen femme erbjuder betydelsefull intressant kunskap om samspelet mellan feminism, 

lesbiskhet och queeridentiteter. Vidare att det är möjligt att betrakta det lesbiska fenomenet 

femme som en möjlig väg att omskapa femininitet vilket författarna menar både är intressant 

och givande, inte bara för lesbiska utan för alla kvinnor.23 

 
Även Brushwood Rose & Camilleri (2002) berättar femmens historia utan att utgå ifrån 

butchen.24 Författarna konstaterar att det råder brist på forskning, analyser och kulturella 

produktioner av femmeidentiteter som en utgångspunkt vilket de beklagar eftersom de menar 

att det utifrån femmen är möjligt att både expandera, överskrida och problematisera lesbiska 

normer. En uttalad och angelägen utgångspunkt för författarna är länken mellan radikala 

femininiteter och femme. Författarnas grundantagande är att femme som könad erfarenhet 

aldrig har att göra med biologiskt kön.25  

 

                                                 
21 Rosenberg, 2002b, s. 254. 
22 Halberstam, 1998. 
23 Harris & Crocker, 1997, s. 1. 
24 Författarna kritiserar bl. a. Harris & Crockers bok för att texterna i den trots motsatt ambition behandlar femmen 
i relation till butchen, s. 14. 
25 Brushwood Rose & Camilleri, 2002, s. 12-14. 
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Rosenberg (2002) menar att det är viktigt att bedriva forskning i lesbiskhetens historia och 

kultur för att kunna ringa in konsekvenserna av vad det inneburit och än idag innebär att inneha 

positionen lesbisk.26 Detta är tanken med den här uppsatsen – att ringa in vad det innebär att 

inneha positionen lesbisk och feminin.  

 
Mot bakgrund av denna redogörelse kan jag konstatera att det finns en del forskning om 

femininitet i relation till lesbiskhet, framförallt i USA. I Sverige är emellertid forskning på 

detta område tämligen begränsad och det är min förhoppning att denna uppsats kan tillföra 

kunskap i ämnet i en svensk kontext. 

 

Teoretisk ram 
Kulturella föreställningar om kön och sexualitet skapar normer för vad som är socialt 

accepterat respektive icke socialt accepterat. En viktig teoretisk utgångspunkt är att jag 

betraktar kön och sexualitet som konstruerade sociala och kulturella kategorier. En annan att 

kategorierna kön och sexualitet är sammanlänkade samt att dessa kategorier formas i en 

heteronormativ kontext. Normativt kön befäster normativ sexualitet och vice versa, vilket gör 

att det inte går att särskilja förståelse av eller föreställningar om kön och sexualitet. Utifrån 

Butler förtydligar Margareta Lindholm (1996) denna tanke: 

 
[D]e fruktbaraste analyserna av kön och sexualitet kan ske genom att man fokuserar hur 
könsordningar och sexualitetsordningar är sammanflätade och de ständigt pågående brytningarna 
mellan dessa sociala ordningar.27 

 
Det är denna teoretiska ingång jag väljer för att kunna identifiera samt problematisera normer 

kring lesbiskt utseende. Uppfattningen om lesbiskt utseende präglas av relationen mellan 

föreställningar om kön och sexualitet, och feminina lesbiska utmanar dessa; de utgör en sådan 

brytning som Lindholm skriver om. 

 

Queerteori 
Anledningen att jag valt att närma mig lesbisk femininitet utifrån en queerteoretisk ingång är 

för att det därmed är möjligt att på ett fruktbart sätt identifiera rådande normer för lesbiskt 

utseende, eftersom detta teoretiska perspektiv fokuserar på föreställningar om sexualitet och 

kön samt problematiserandet av dessa. Inom ramen för den heterosexuella matrisen, som Judith 

Butler (1990/1999) tillhandahåller som teoretiskt verktyg för att förstå det normativa i 

                                                 
26 Rosenberg,  2002b, s. 243. 
27 Lindholm, 1996. 
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heterosexualiteten, är feminin och maskulin varandras motsatser och förstås som uttryck för 

kvinnor och män.28 Den heterosexuella matrisen skapar en specifik ordning mellan kön, 

sexualitet och begär vilket resulterar i ett uteslutande av dem som inte rättar in sig i ledet. 

Butler skriver: 

 
The cultural matrix through which gender identity has become intelligible requires that certain 
kinds of “identities” cannot “exist” – that is, those in which gender does not follow from sex and 
those in which the practices of desire do not “follow” from either sex or gender.29 

 

Orsaken till att jag ser Butlers heterosexuella matris som central för analysen av lesbisk 

femininitet är för att den i hög grad gör det möjligt att förstå varför lesbisk femininitet är så 

komplicerad och problematisk. Hela samhället präglas starkt av den logik mellan kön och 

sexualitet som den heterosexuella matrisen producerar. Historiskt sett har föreställningar om 

lesbiskas kön och sexualitet präglats av en omvänd ordning i denna matris: maskulin + kvinna 

= homosexuell. Feminina lesbiska följer inte den ovanstående logiken utan skapar en ny: 

feminin + kvinna = homosexuell. 

 
Ytterligare en väsentlig aspekt av femininitet är den som Halberstam (1998) tar upp och som 

jag vill lyfta fram eftersom den inspirerat denna uppsats, nämligen att: 

 
It is important when thinking about gender variations such as male femininity and female 
masculinity not simply to create another binary in which masculinity always signifies power […].30 

 
Halberstam utgår förvisso från ”gender variations”, d.v.s. feminina män och maskulina 

kvinnor, vilket inte är aktuellt när det handlar om lesbisk femininitet, där det ju istället handlar 

om ”sexual variation”. Till skillnad från kvinnlig maskulinitet handlar lesbisk femininitet om 

avvikelse i relation till sexualitet men inte kön. Det är en betydelsefull poäng eftersom den 

problematiserar det faktum att maskulinitet symboliserar makt medan femininitet snarare har 

en nedsolkande effekt på makt.  

 
Jag menar att det är synnerligen intressant att studera föreställningar om lesbisk femininitet 

eftersom den gör att föreställningar om kön och sexualitet mer eller mindre havererar. 

Halberstam (1998) skriver att kvinnlig maskulinitet upplevs som mest skrämmande och möter 

störst motstånd när den hänger samman med queera identiteter, d.v.s. när det handlar om icke-

heterosexuella personer. Kontexten för rädslan och motståndet mot kvinnlig maskulinitet 

                                                 
28 Butler, 1990/1999, s. 23. 
29 Butler, 1990/1999, s. 23-24. 
30 Halberstam, 1998, s. 29. 
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utgörs främst av den heterosexuella världen.31 Den här uppsatsen fokuserar på lesbisk 

femininitet, det motstånd som den genererar i den kontext som flatvärlden utgör.  

 
Esterberg (1996) menar att skapandet och utvecklandet av individers identitet sker inom ramen 

för konventionella normer och om vi väljer att bryta mot dessa normer riskerar vi att göra oss 

oförståeliga.32 De konventionella normerna för lesbiskt utseende präglas av androgynt och 

maskulint utseende medan femininitet konnoterar och normerar heterosexuellt kvinnligt samt 

manligt homosexuellt utseende. 

 
Queerteori utgör alltså en stor del av uppsatsens teoretiska ram men den kommer till korta när 

det gäller att inkludera bisexualitet i förståelsen av kopplingarna mellan kön och sexualitet. 

Därav nästa korta teoretiska redogörelse varför teorier om bisexualitet är en betydelsefull 

ingång för att förstå motsättningen mellan lesbiskhet och femininitet. 

 

Bisexualitet och heteronormativitet 
Enligt Steven Angelides (2001) finns det två huvudsakliga förklaringar till varför queerteori 

exkluderat bisexualitet. Den ena är att trots att queerteorin primärt fokuserar den relationella 

aspekten av konstruktioner som har att göra med kön och sexualitet så har de flesta 

queerteoretiker betraktat länken mellan kön och sexualitet som vertikal eller hierarkisk. Den 

andra förklaringen är att ifrågasättandet av länken mellan sexualitet och kön har gjorts inom 

ramen för en förenklad historieskrivning med konsekvensen att bisexualitet uteslutits.33 

 
Angelides är kritisk mot att queerteori trots sitt huvudsakliga fokus på identitet marginaliserat 

bisexualitet, och lyfter fram att det är nödvändigt att beakta bisexualitet för att bryta dikotomin 

heterosexualitet – homosexualitet. En av Angelides huvudsakliga poänger är att vi inte kan 

utmana heteronormativa strukturer och diskurser utan att teoretisera den ömsesidigt 

strukturerande relationen av sexualitet och kön med hänsyn till hur den påverkats av 

bisexualitet.34 En av anledningarna till att bisexualitet osynliggjorts är att ”gay and lesbian 

studies” vilat på ett identitetssparadigm där en distinktion mellan sexuellt beteende och sexuell 

identitet varit avgörande, vilket lett till att bisexualiteten osynliggörs eftersom den försvinner i 

kategorierna homosexualitet och heterosexualitet.35  

                                                 
31 Halberstam, 1998, s. 28. 
32 Esterberg, 1996. 
33 Angelides, 2001, s. 163. 
34 Angelides, 2001, kap. 6. 
35 Angelides, 2001, kap. 1. 
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Angelides ställer den viktiga frågan hur föreställningar om sexualitet kan dekonstrueras mer 

effektivt.36 Det står helt klart att bisexualitet utgör ett viktigt incitament för en fördjupad och 

nyanserad dekonstruktion.  

 

Material 
I dagens samhälle är Internet ett viktigt forum för kontakter, tankeutbyte och information. I den 

här empiriska studien av femininitet utgörs empirin av material som hämtats från Internet, 

närmare bestämt två sajter som primärt riktar sig till gruppen icke-heterosexuella kvinnor, 

Corky37 och Sylvia38.  

 
Lindholm (1996) anser att det är nödvändigt att relatera föreställningar och förståelsen av dessa 

till konkreta sociala sammanhang.39 Jag menar att Corky och Sylvia är en del av den lesbiska 

världens sociala sammanhang där det är möjligt att fånga föreställningar om lesbiskt utseende. 

Sajterna är platser där det förs ett samtal om lesbiskhet och dess innehåll.40 

 
Det är emellertid väsentligt att reflektera kring innebörden av att de texter som utgör 

uppsatsens material har sitt ursprung på Internet. Sveningsson m.fl. (2003) skriver att det finns 

de som hävdar att Internet är så speciellt och annorlunda att det i stor utsträckning avviker från 

det som försiggår i den s.k. ”vanliga” världen. Författarna menar att det definitivt är ett nytt 

forskningsfält men ställer sig frågande till om Internet verkligen kan betraktas som en helt 

annan värld. De skriver: 

 
Människorna som använder Internet tar med sig sina idéer, föreställningar, normer och ideal dit, 
och världen på nätet utformas till stor del utifrån dessa. […] En rimlig utgångspunkt blir då att 
utgå från befintliga metoder och försöka anpassa och vidareutveckla dessa.41 

 
I den här uppsatsen är det text som står i fokus för tolkning och analys. Barbosa da Silva 

(1996) menar att det är betydelsefullt för textanalyser som strävar efter att få fram budskap och 

innehåll att bl.a. bestämma textens genre.42 Det är således möjligt att betrakta texter på Internet 

som en speciell genre. Min utgångspunkt är således att det faktum att texterna skapats och 

finns på nätet präglat dem till viss del; samtidigt vill jag klargöra att jag inte betraktar dem som 

                                                 
36 Angelides, 2001, s. 199. 
37 Corkys hemsida, http://www.corky.se 
38 Sylvias hemsida, http://www.sylvia.se 
39 Lindholm, 1996. 
40 Jmf. Lundahl, 1998, s. 130. 
41 Sveningsson m fl., 2003, s. 30. 
42 Barbosa da Silva, 1996, s. 170. 
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unika företeelser som representerar tankar och föreställningar som endast existerar på Corky 

och Sylvia.  

 
Den avgörande faktorn vid urvalet av texter var att jag sökte efter texter som handlade om 

femininitet. Den gemensamma nämnare för texterna och som ledde till att de kom att utgöra 

materialet är alltså att de explicit eller implicit rör femininitet. Texternas karaktär varierar och 

med det syftar jag på att vissa texter är frågor, andra längre krönikor, medan vissa är kortare 

inlägg i en diskussion.  

 

Corky 
Corky43 är en webbtidning av och för homosexuella och bisexuella kvinnor. Corky är primärt 

en informations- och nyhetssajt som innehåller allt från kultur till politik och som bevakar 

sådant som kan intressera homosexuella och bisexuella kvinnor. Ibland har Corky speciella 

teman såsom sex, bröllop, barn o.s.v. Texterna som jag analyserar är skrivna inom ramen för 

temat butch och femme. 

 

Sylvia 
Sylvia44 är Nordens största webbsajt för homosexuella och bisexuella kvinnor med nästan 48 

000 medlemmar.45 De som inte är homosexuella eller bisexuella kvinnor får också besöka 

Sylvia men de måste acceptera att de endast är där som gäster.46 Medlemmar i Sylvia har 

möjlighet att skapa sina egna hemsidor samt kommunicera med andra genom att chatta eller 

skriva dagbok. Sylvia är ett forum där det finns möjligheter att träffa nya kompisar, chatta, 

flörta och diskutera.47 Till skillnad från Corky är Sylvia ett mer interaktivt forum. Sylvia 

kommunicerar bl.a. med sina medlemmar genom Heterot, Flatan, Kuratorn och Humlan inom 

ramen av en s.k. hjärtespalt. Flatan har varit ett forum för frågor och funderingar kring 

homosexualitet och Humlan motsvarande för bisexualitet.  

 

Metod 
Hanne Haavind (2001) skriver att ”[a]nalysene föregår i flere runder…”.48 Det är min 

förhoppning att jag så tydligt som möjligt ska redogöra för hur dessa ”runder” har gestaltat sig. 

                                                 
43 QX Förlag står bakom Corky. 
44 Sylvia ägs och utges av Sylvent AB. 
45 Exakt antal medlemmar 2005-05-09: 47 762. 
46 http://www.sylvia.se/members/hello.asp, 2005-03-14 
47 http://www.sylvia.se/members/hello.asp, 2005-03-14. 
48 Haavind, 2000, s. 34. 
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Uppsatsens metodologiska ansats utgörs av två analysmetoder: tematisk respektive kritisk 

diskursanalys. Jag vill klargöra att jag betraktar min metod som en process som påbörjades i 

samma stund som jag bestämde mig för att skriva om lesbisk femininitet.49 Metoden innefattar 

allt ifrån mitt val av problemområde till själva analysarbetet med texterna från Internetsajterna 

Corky och Sylvia. Konkret innebär det att jag gjort tolkningar och analyser redan i samband 

med beslut om vilket material som utgör min empiri samt från vilket teoretiskt perspektiv jag 

närmar mig materialet. (D.v.s. långt innan det som i uppsatsen presenteras som analys).50  

 

Tematisk analys 
Jag vill förtydliga att det har varit min ambition att ha det empirinära förhållningssätt som bl.a. 

Karin Widerberg (2002) menar är eftersträvansvärt i de flesta kvalitativa undersökningar. Jag 

har närläst texterna och skrivit ner det som Widerberg beskriver som analystrådar, d.v.s. allt det 

som väckte mitt intresse när jag läste texterna. I kortfattade punkter listade jag dessa analys-

trådar.51 Min ambition var att inte begränsa de associationer jag gjorde när jag läste utan att 

vara så fri i tanken som möjligt. Nästa steg i analysprocessen var att försöka sortera eller 

systematisera mina analystrådar under huvudteman.52 Analysprocessen med dessa teman har 

resulterat i de rubriker som analysdel I är strukturerad utifrån. 

 

Jag vill framhålla att det inte är möjligt att vara fri från teoretisk förförståelse. Widerberg 

uttrycker det som att ”[…] materialet filtreras genom det teoretiska perspektiv och intresse man 

har”.53 Widerberg understryker vidare att empiri och teori alltid samverkar.54 Det är således så 

att det som väckte mitt intresse i texterna präglades av den teoretiska förförståelse jag hade 

utifrån framförallt queerteori och teori om bisexualitet. 

 

I uppsatsen finns teori med i två avseenden, dels som teoretisk ram, dels som analysverktyg. 

Det finns givetvis en explicit koppling mellan dessa två aspekter men det är även en viss 

skillnad i vilken betydelse teorin har. Den teoretiska ramen gör klart från vilket (meta)teoretiskt 

håll jag tar mig an lesbiskt utseende och presenterar samtidigt min teoretiska förförståelse. De 

teoretiska resonemang som finns med i analysdel II fungerar primärt som verktyg för att 

komma föreställningarna om lesbiskt utseende ”in på skinnet”. 

                                                 
49 Se Haavind, 2000, s. 23. 
50 Se Widerberg, 2002, s. 133. 
51 Se Widerberg, 2002, s. 137. 
52 Widerberg, 2002, s. 145. 
53 Widerberg, 2002, s. 145. 
54 Widerberg, 2002, s. 35. 
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Övergripande kritisk diskursanalys 
Det finns ett diskursanalytiskt inslag i uppsatsen i den bemärkelse av övergripande 

diskursanalys som Widerberg (2002) skriver om.55 Den övergripande diskursanalysen ställer 

det i centrum som tenderar att återkomma i materialet som helhet.  Karaktäristiskt för den 

övergripande diskursanalysen är att den tenderar att vara teorinära.56 

 

En viktig metodologisk aspekt är det som Lundahl (2001) påpekar, nämligen vikten av att 

betrakta kulturella föreställningar, normer och makt som tätt sammanlänkade.57 Min 

metodologiska ansats har även inspirerats av kritisk diskursanalys så till vida att mitt syfte med 

uppsatsen delvis är att utifrån de texter som utgör mitt material få fram maktförhållandet som 

råder i relation till lesbiskt utseende. Tankar och föreställningar om femininitet i förhållande till 

lesbiskt utseende vittnar om sociala värderingar.58 En betydelsefull drivkraft bakom kritisk 

diskursanalys är att: 

 
Genom att klargöra och ifrågasätta rådande föreställningar, eller genom att presentera alternativ 
som bryter med det givna, kan texter bidra till förändring. Prefixet kritisk står alltså för ett mer 
eller mindre uttalat intresse för att klarlägga ojämna maktförhållanden och arbeta för större 
medvetenhet samt social förändring.59 

 
Jag önskar problematisera rådande föreställningar om lesbiskt utseende samt förhoppningsvis 

visa varför det är angeläget att även betrakta femininitet som ett lesbiskt utseende samt 

argumentera för att det måste vara ett socialt accepterat utseende i den lesbiska världen.  

 
Själva analysen utgör givetvis en analytisk helhet men den består följaktligen av två delar som 

har sitt ursprung i mina två problemformuleringar. Den första delen av analysen är empirinära 

och en s.k. tematisk analys medan den andra delen är mer teorinära och med övergripande 

diskursanalys som huvudsaklig analysmetod. 

 
För mig handlar det om att ifrågasätta den till synes stabila konsensusuppfattningen om hur 

lesbiska ser ut och framhäva de instabila aspekterna i konsensusuppfattningen. Jag vill lyfta 

fram att det är möjligt att förhandla om rådande föreställningar om lesbiskt utseendeideal.60 

 
 

                                                 
55 Widerberg, 2002, s. 168. Jmf. detaljerad diskursanalys. 
56 Widerberg, 2002, s. 168. 
57 Lundahl, 2001, s. 9. 
58 Sveningsson, 2003, s. 140. 
59 Sveningsson, 2003, s. 141. 
60 Sveningsson, 2003, s. 141. 
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Analysdel I 
Jag inleder analysen med att resonera kring utseende i lite mer generella termer för att sedan gå 

in mer i detalj på konkreta aspekter av utseendet. Poängen med den första analysdelen är att 

redovisa vilka föreställningar om lesbiskt utseende som jag träffat på i materialet. 

 

Feminin och lesbisk 
Nedanstående avsnitt handlar om problematiken med att se feminin ut som lesbisk. 

”Jag är femme, jag är flata, fatta!” 
Lesbiska kvinnor med identiteten femme har erfarenhet av att deras homosexualitet ifrågasätts. 

En lesbisk kvinna som känner sig mycket frustrerad p.g.a detta uttrycker sig så här: 

 
Jag är femme, jag är flata, fatta! 

Hej flatan! 

Jag är en så kallad femmetjej som är trött på att bli betraktad som ”hetero” när jag går ut på 
gayställen. Det spelar ingen roll om jag har flickvän och varit kär i kvinnor sen tolvårsåldern. 
Känns som om jag måste klippa mig kort och sätta på mig baggypants för att passa in… för att vara 
flata. Jag är flata även om jag tycker om att se ut på ett visst sätt. Varför ifrågasätta min sexualitet? 
Jag är så trött på detta.61 

 
Det är uppenbart att hon upplever att det är femininiteten i sig som gör att hon uppfattas som 

heterosexuell. Hon har varit kär i kvinnor sedan unga tonåren men det syns inte p.g.a. 

femininiteten. Hon är frustrerad över att hon varken blir sedd eller trodd som lesbisk samt att 

hon ”tvingas” förändra sitt hår och sin klädsel. Det handlar både om synliggörande och 

anpassning till flatidealet. En kort frisyr och löst hängande byxor är enligt henne en garanti för 

att betraktas som flata, vilket jag visar längre fram. Hennes feminina utseende är alltså ”icke-

lesbiskt”. Lite tillspetsat kan man säga att hon i relation till sitt utseende måste kämpa för sin 

lesbiska existens. 

Feminina lesbiska får alltså sin homosexualitet ifrågasatt men det finns de som upplever att de 

även blir illa bemötta. Flatan62 startade en diskussion om butch och femme på Sylvia och en av 

dem som deltog skriver att ”[…] problemet är att jag som femme blir ganska illa bemött på 

många flatklubbar. Det verkar som om folk tror att jag är hetero eller något. Himla synd!”.63  

 
Det framkommer två intressanta saker här. För det första upplever personen ifråga att 

femininiteten är orsaken till att hon blir illa bemött. För det andra tror hon att femininiteten gör 

                                                 
61 www.sylvia.se/content/question.asp?itemid=1428, 2004-11-14. 
62 Flatan är en av dem som står bakom hjärtespalten på Sylvia och som både svarar på frågor och ställer frågor 
själv. 
63 www.sylvia.se/content/question.asp?itemid=595, 2004-11-17. 
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att hon antas vara heterosexuell. Feminint utseende blir lika med heterosexualitet, vilket 

uppenbarligen är problematiskt på flatklubbar. Min tolkning är att det främst är 

heterosexualiteten som är negativ men att denna symboliseras av femininitet. Det verkar 

således svårt för flator att föreställa sig att femininitet inte automatiskt innebär heterosexualitet.  

 
Ytterligare ett svar som Flatan får apropå att hon efterfrågar kvinnor som identifierar sig som 
femme och i princip uteslutande attraheras av butchar låter så här: 
 

Såg att du efterfrågade femme:ar [!] som nästan uteslutande gillar butchar. Nu är inte jag sån. Jag 
är en superfemme som uteslutande älskar superfemme:ar [!]… Jag bara reflekterade över det du 
skrev. Jag tycker ofta att femme:ar [!] är ihop med butchar och jag har alltid undrat varför så är 
fallet. Jag känner mig nästan som en hycklare när jag för femtioelfte gången får frågan ”Men vem 
av er är kille?” Och [jag] mycket undervisande hävdar att kvinnor som är tillsammans med andra 
kvinnor inte alls har en roll fördelning [!] där en är man och en kvinna. För i bakhuvudet vet jag ju 
att det är vanligt. Men frågar man butcharna säger de ofta att de inte alls ser sig som killaktiga. De 
är bara ”neutrala”[.] Det är inget fel på att vara butch! Men varför inte stå för det? Det är ju så 
uppenbart hur manliga de är!64 

 
Den här kvinnan identifierar sig inte bara som femme utan som superfemme. Min tolkning av 

henne som superfemme är att hon ser ytterst feminin ut. De kvinnor som hon attraheras av och 

är tillsammans med är precis som hon själv, oerhört feminina. Hon bryter därmed mot 

föreställningen om butch och femme som parkonstellation. Samtidigt verkar hon betrakta sig 

själv som ovanlig genom att hon som femme begär andra femmar. Hon kommer in på 

omgivningens, men även i viss mån sin egen, föreställning om att lesbiska par har en 

rollfördelning där en av kvinnorna är feminin och den andra maskulin. Det intressanta här är att 

trots personens och hennes partners synnerligen feminina utseende får de alltså frågan om vem 

som är den maskulina i relationen. En superfeminin lesbisk antas alltså i någon mening vara 

maskulin. Den tanken hindras uppenbarligen inte av superfeminint utseende. Vidare menar hon 

att butchar ser sig som ”neutrala”. En möjlig tolkning är att hon menar att maskulinitet 

framställs mer neutralt än femininitet.  

Normer och stereotyper 
Femininitet verkar uppenbarligen bryta mot normer om lesbiskt utseende. 

”… jag har blivit en stereotyp” 
 
En kvinna som har varit i den lesbiska världen en längre tid menar att: 
 

Det är så mycket som är stereotypt, hur man ”ska vara”. Inte för att det är konstigt om man är ung 
och kommer ut och går efter de normer som finns om hur en flata ska vara – man vet ju bara det 
man ser, och med osäkerheten anammar man lätt en gruppidentitet.65  

 
                                                 
64www.sylvia.se/content/question.asp?itemid=595, 2004-11-16.  
65 www.sylvia.se/content/article.asp?itemid=1113, 2004-11-14. 
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En konkret konsekvens av stereotyper är just att de skapar eftersträvansvärda förebilder. Min 

tolkning är att skribenten menar att de normer som styr flators utseende resulterar i en tämligen 

smal väg för flator att gå för att få tillhörighet till gruppen.  

 
En annan kvinna som skriver till Flatan för att få råd apropå att hon känner sig som en lesbisk 
stereotyp säger: 
 

[…] jag har blivit en stereotyp. Jag är flata, ultrafeminist, korthårig, lyssnar på riotmusik, 
alternativt streetklädd mm. Jag lovade mig själv att behålla min gamla identitet och inte ändra på 
mig bara för att jag är lesbo. Jag trivs ju som fan med mitt jag men hur vet jag att det är genuint. 
Jag kanske bara tror att jag är ”äkta”. Jag trivs ju med mig själv och allt men nu känner jag mig 
hjärntvättad med överdrivna lesbiska influenser. What to do?66 

 
Den här kvinnan upplever att hon är en stereotyp flata och hon har uppenbarligen kluvna 

känslor inför detta. Hon pratar om sin ”gamla identitet”, vilken jag tolkar som heterosexuell 

eller bisexuell, att hon lovat sig själv att inte förändra sig p.g.a. att hon kommit underfund med 

att hon är lesbisk. Antingen var hon inte feminist tidigare men har blivit det eller så var hon 

kanske ”bara” feminist och nu är hon ”ultrafeminist”. Tydligen såg hon annorlunda ut tidigare, 

med längre hår och en klädstil som inte går under benämningen ”alternativt streetklädd”. Om 

jag förstår henne rätt lyssnade hon även på annan sorts musik. Hon skriver att hon trivs med sig 

själv och den hon är men dilemmat är att hon uppfattar sig själv som så stereotyp att det är 

omöjligt för henne att avgöra om dessa förändringar är självvalda eller pådyvlade. Min 

tolkning av att hon känner sig ”hjärntvättad med överdrivna lesbiska influenser” är att hon bl.a. 

syftar på sin ökade politiska feministiska medvetenhet och övertygelse, sitt korta hår, 

riotmusiken samt sin klädstil.  

 
Svaret som hon får av Flatan låter så här: 

 
”Man blir som dom man umgås med” – inte heller det speciellt förvånansvärt. Bland det enklaste 
som finns är att formas utifrån dom man umgås med […],. Precis som du har gjort. Och väldigt 
många flator med dig. […].67 

 
Flatan hänvisar till den kanske allmänt vedertagna sanningen att ”man blir som dom man 

umgås med”. Precis som hon skriver är det inte en ovanlig företeelse men frågan är om detta 

blir särskilt påtagligt i lesbiska sammanhang där det är viktigt att avvika ifrån heterosexuellt 

utseende. 

 
I en artikel på Sylvia säger en kvinna som blir intervjuad: 

 
                                                 
66 www.sylvia.se/content/question.asp?itemid=1178, 2004-11-04. 
67 www.sylvia.se/content/question.asp?itemid=1178, 2004-11-07. 
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Och det här med straightacting, att idealet för bögar är att se straight ut, det är definitivt inte 
idealet för flator. Mot såna tjejer är man ju väldigt tveksam, ”Uh, hon är ju feminin, ja då är hon 
inte flata.” Vi har något androgynt ideal, men man får inte vara för butchig […].68 

 
Enligt den här personen är ”straight-acting” inget att sträva efter för flator. Det framgår tydligt 

att ”straight-acting” i det här fallet innebär femininitet på olika sätt. Femininitet hos kvinnor 

anses vara uttryck för heterosexualitet men det betraktas definitivt inte som ett uttryck för 

lesbiskhet. M.a.o., femininitet hos kvinnor är lika med heterosexualitet men absolut inte 

homosexualitet. Flator förväntas ha ett tämligen androgynt utseende som placerar sig på mitten 

av en femininitets- och maskulinitetsskala. Personen ifråga hävdar här att ”man inte får vara för 

butchig” och jag skulle vilja lägga till att man absolut inte får vara feminin. Utifrån den här 

texten blir rådet till lesbiska angående deras utseende: androgynt med maskulina inslag men 

avstå helt från de feminina. 

 
En person som är frustrerad över de normer som styr lesbiskas utseende säger med eftertryck 

att: ”[f]lator får se ut hur de vill, och hör sen!”69 Det är bara en av många röster som önskar att 

normerna för flators utseende skulle vara mindre strikta. Men frågan är om flator verkligen får 

se ut hursomhelst och i synnerhet i relation till femininitet? 

 

Identifera(n)de 
Femininitet gör det svårt att ”utstråla” lesbiskhet. 

”En innehållsförteckning i pannan tack” 
 
Utseende fyller en funktion när det handlar om att försöka förstå sig på vem en person är. Detta 

är synnerligen relevant ur ett icke-heterosexuellt perspektiv. 

 
Men jag vill också vet [!] om någon är flata eller bög, precis som alla andra. Jag vill veta hur folk 
passar in i världen. Flator behöver kunna känna igen varandra. Om jag går gatan fram vill jag veta 
vem det är okej att flirta med.70 

 
Här handlar det om en relativt vanlig önskan att kunna placera människor för att veta hur det är 

möjligt att bemöta dem. Detta kanske är en extra påtaglig önskan när det handlar om begär. Det 

är förvisso möjligt att känna begär för någon som av olika anledningar inte besvarar detta men 

här handlar det om att utifrån vetskap om personens begär skapa någon sorts trygghet inför ett 

eventuellt närmande. 

 

                                                 
68 www.sylvia.se/content/article.asp?itemid=1113. 2004-11-08. 
69 www.sylvia.se/content/article.asp?itemid=1082, 2004-11-04. 
70 www.sylvia.se/content/article.asp?itemid=1082, 2004-11-05. 
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En person som har skrivit en av texterna på temat butch – femme menar att det finns 

förväntningar på att det ska vara enkelt att identifiera och kategorisera lesbiska. 

 
Lätt att sortera ska det vara. En innehållsförteckning i pannan tack och säg för guds skull inte högt 
att du tänder på ”kvinnliga” kvinnor. Då är du bara ännu en produkt eller förtryckt, ja eller rent 
utav förtryckare.71 

 

Dessutom tar hon upp att det inte är politiskt korrekt att begära feminina lesbiska. Lite 

tillspetsat är det möjligt att påstå att det varken är socialt accepterat att se feminin ut eller vara 

den som attraheras av feminina lesbiska.  

 

Kategorisera(n)de 
Föreställningar om femininitet och maskulinitet präglar kategoriseringar av olika slag. 

”… mitt jobb är inte särskilt femmigt heller…” 
Här är ett citat som tydligt visar hur föreställningar om femininitet och maskulinitet tar sig 

konkreta uttryck. ”J[!]Jag känner mig femmig ganska ofta, fast jag gillar en massa saker som 

’inte passar in i bilden’ snus och öl t.e.x. mitt jobb är inte särskilt femmigt heller… .”72 

 
Hon skriver att hon känner sig ”femmig” vilket jag tolkar som att hon känner sig feminin. Det 

intressanta är att hon upplever att det finns inslag i hennes liv som inte passar ihop med det 

femmiga eller feminina. Hon snusar och dricker öl vilket tydligen hamnar på kollisionskurs 

med känslan av att vara femmig. Min tolkning av att detta ”inte passar in i bilden” är att öl och 

snus hör ihop med föreställningar om maskulinitet. Jag vet inte vad hon har för jobb men det är 

uppenbart att det är möjligt att kategorisera jobb, i olika utsträckning, som femmiga eller 

butchiga. Hennes jobb är således inte särskilt femmigt och orsakar på samma sätt som öl och 

snus motstridighet i känslan av att vara femmig. Öl, snus och vissa jobb skapar sprickor i 

föreställningen om femininitet. 

 
Nedanstående utdrag handlar om frustrationen över känslan att inte passa in p.g.a. att utseende 

och livsstil inte är tillräckligt icke-heterosexuellt: 

 
Jag vet inte säkert vad det kan bero på, kan det vara att jag varit gift med en man? Att jag var 24 år 
när jag först upptäckte att jag var lesbisk? Att jag har två barn? Nej, jag tror inte att det beror på 
något av ovanstående. Snarare att jag vägrar smälta in i den (vad jag tycker i detta avseende) 
trångsynta flatvärlden. 
 

                                                 
71 www.corky.se/tema.php?tema=Butch+%26+Femme, 2004-11-04. 
72 www.sylvia.se/content/question.asp?itemid=595, 2004-11-12. 
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Jag tror inte att vi är mer trångsynta än vad folk är i allmänhet. Men när man i gaysamhället menar 
att vi har det mest toleranta, mest openminded communityt , så tycker jag inte att det alltid 
stämmer. Jag tycker det verkar som att så länge du avviker från heterosamhället, ju mer desto 
bättre, så är du hjärtligt välkommen in i familjen. Men vanliga, tråkiga Svensson typer [!] gör sig 
icke besvär.73 

 
Personen ifråga spekulerar i varför inte hon passar in i flatvärlden och menar att det beror på att 

hon vägrar leva upp till de normer som finns där. Upplevelsen av den ”trångsynta flatvärlden” 

handlar om att inte bli accepterad. Toleransen och öppenheten i gaysamhället får sig en känga, 

såna som hon, personer som lever ”Svenssonliv” passar inte in. Hon uppfattar det som att ju 

mer man tar avstånd från det heterosexuella livet, desto ”högre poäng” får man i flatvärlden.  

 
Härnäst följer ett exempel på att kategoriserandet av kvinnors begär är präglade av 

föreställningar om kön och sexualitet. Heterosexuella kvinnor som avviker från normen om 

feminint utseende antas vara homosexuella eller t.o.m. transsexuella. 

 
Det finns många kvinnor som ser naturligt maskulina ut, de kan till och med vara straighta. I 
Sverige finns det massor av vanliga heterosexuella kvinnor som jag undrar om de är transsexuella 
för att de ser så maskulina ut.74 

 

Maskulina kvinnor antas automatiskt vara homosexuella eller transsexuella. Här handlar det 

om heterosexuella kvinnor som inte är feminina och som bryter mot normen maskulin + kvinna 

= homosexuell eller transsexuell. Istället kan i själva verket maskulin + kvinna = heterosexuell. 

 

Håret 
I L-word klipper karaktären Jennie av sig sitt långa hår för att ta avstånd från sitt tidigare 

heterosexuella utseende.75 I den danska gaytidningen Panbladet Barometers majnummer finns 

en artikel om ”homohår” som utreder hur en ”homofrisyr” ser ut samt vilka signaler man kan 

förmedla med sin frisyr.76 Nästkommande avsnitt visar hur väsentlig frisyren är för lesbiskt 

utseende. 

”Känns som om jag måste klippa mig kort…” 
Den här kvinnan har vi redan stött på men jag vill särskilt uppmärksamma det faktum att hon 

speciellt tar upp sin frisyr som exempel på att hon inte antas vara lesbisk. ”Känns som om jag 

måste klippa mig kort […] för att passa in… för att vara flata.”77 Som vi vet sen tidigare 

                                                 
73 www.sylvia.se/content/column.asp?itemid=1026, 2004-11-13. 
74 www.sylvia.se/content/article.asp?itemid=1082, 2004-11-08. 
75  L-word, säsong 2, avsnitt 4. 
76 Rasmussen m. fl., 2005. 
77 www.sylvia.se/content/question.asp?itemid=1428, 2004-11-04. 
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upplever den här personen att hennes lesbiskhet inte tas på allvar p.g.a hennes feminina 

utseende. Jag har redan varit inne på att hon känner att en del av hennes femininitet och därmed 

icke-lesbiskhet utgörs av håret och den frisyr hon har. En del av förklaringen till att den här 

personen inte uppfattas som lesbisk är att hon inte har kort hår.  

 
Ännu en kvinna reflekterar över de frisyrer och olika hårlängder som hon har haft under åren.  

 
Jag när [!] kom ut som flata hade jag hår ned till rumpan, som Janis Joplin. Som bisexuell funkade 
det men som flata var det ingen som ville ha sex med mig. Mitt sexliv förbättrades avsevärt när jag 
klippte av mig håret. Jag var tvungen att anpassa mig.78  

 
Långt hår är inte problematiskt som bisexuell kvinna men däremot som homosexuell. Det kan 

givetvis tänkas att andra kvinnors intresse för den här kvinnan har att göra med mer än bara 

hennes frisyr men det är ändå möjligt att dra slutsatsen att hårets utseende har en avgörande 

betydelse för att passa in i flatvärlden. Samma kvinna säger: 

 
Ungefär 1987 började jag använda peruker med långt rött hår, sminkade mig och hade klänning 
och gick på lesbiska ställen för att upptäcka hur kvinnor som såg ut som kvinnor och som inte var 
androgyna bemöttes. Lesbianer blev arga på det.79 

 
Långt rött hår, smink och klänning är påtagliga feminina igenkänningstecken eller symboler. 

Kvinnans berättelse vittnar om hur provocerande femininitet kan vara och hur den utmanar 

lesbiska utseendenormer. Håret och hur man väljer att ha sitt hår, kort eller långt, signalerar 

uppenbarligen lesbiskhet i olika utsträckning. 

 

Kläder och andra attribut 
Marianne Bergroth (2004) reflekterar över innebörden att som lesbisk ha handväska: 

 
”Om det kommer nån tjej med handväska till Bitch (klubb för flator i Stockholm) så slänger vi ut 

henne direkt!” sa en ung tjej under ett Prideseminarium om lesbisk kultur i somras. Det kanske var 

skämtsamt menat, men lät i mina öron lite trist eftersom jag lika gärna har ryggsäck som 

handväska, och det fick mig att fundera över vilka koder som gäller för flatbeteende, både här 

hemma och på andra håll.80 

 

                                                 
78 www.sylvia.se/content/article.asp?itemid=1082, 2004-11-04. 
79 www.sylvia.se/content/article.asp?itemid=1082, 2004-11-07. 
80 Bergroth, 2004. 
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En av Wahlströms (2004) respondenter berättar att hon som nyutkommen lesbisk gick 

till flatklubben Bitch med handväska och så här i efterhand konstaterar hon att ”[s]å gör 

man liksom inte.”81 

 

”ÄKTA flatskap är att INTE ha kortkort kjol” 
En person som skrivit en text om reflektioner kring butch och femme kommer även in på att 

det finns krav på att man ska följa de normer som finns. ”Det är farligt i denna vår lilla klubb 

att uttrycka sig om kläder, kroppar och klänningar. Så har det varit länge.”82 Utseende är m.a.o. 

ett centralt men samtidigt känsligt och svårhanterligt kapitel. En möjlig tolkning av ”vår lilla 

klubb” är att textförfattaren syftar på flatvärlden och att det inom ramen för denna inte minst är 

problematiskt med kläder. Textförfattaren använder t.o.m. ordet ”farligt” vilket understryker 

utseendets dignitet.  

 
Jag återkommer ännu en gång till den femmeidentifierade kvinnan som upplever att hon måste 

anpassa sig till ett visst utseende för att bli betraktad som lesbisk . Precis som med håret har jag 

redan nämnt hur hon resonerar om kläder men jag vill ytterligare lyfta fram klädseln som en 

del av en upplevd tvingande anpassning till flatvärlden. Hon skriver att det ”[k]änns som om 

jag måste […] sätta på mig baggypants för att passa in… för att vara flata”.83 Löst hängande 

byxor är ett sätt att närma sig flatutseende. Om en kvinna ska uppfattas som flata kan hon inte 

ha en feminin klädstil. Löst hängande byxor är definitivt inte feminin klädstil men däremot 

lesbisk klädstil.  

 
Om löst hängande byxor är typisk s.k. flatklädstil så är kortkort kjol det motsatta:  

 
Det jag har svårt att klara av är när människor på ett närmast sekteristiskt sätt vill påtvinga andra 
att synonymt med ÄKTA flatskap är att INTE ha kortkort kjol […].84 

 
Min uppfattning är att den här personen menar att det finns vissa saker som är 

sammankopplade med föreställningen om ”äkta” flatskap. Skribentens text förmedlar att 

kortkort kjol inte är en del av den föreställningen. Min tolkning är att ”människor” syftar på 

lesbiska i första hand men det är möjligt att skribenten menar människor i största allmänhet. 

 
Inom ramen för temat butch och femme på Corky finns en text som heter Butchfackets 

avigsidor och som generellt handlar om hur skribenten upplever normer som styr utseendet 
                                                 
81 Wahlström, 2004, s. 27. 
82 www.corky.se/tema.php?tema=Butch+%26+Femme, 2004-11-04. 
83 www.sylvia.se/content/question.asp?itemid=1428, 2004-11-04. 
84 www.sylvia.se/content/column.asp?itemid=1057, 2004-11-04. 
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som begränsande. Kommande texturdrag visar även hur oerhört strikt gränsen är mellan 

maskulint och feminint samt hur välbevakad denna gräns är. 

 
En annan begränsning är de oskrivna (?) klädkoderna. Jag har ett jobb som ibland kräver kavaj 
och kontorskläder. Detta förvånade en butch i min bekantskapskrets. Efter ett möte stötte jag ihop 
med henne ute på stan. Hon stannade till och tittade på mej med stora förvånade ögon. ”Har du 
kavaj?...?!” frågade hon som om svaret på den frågan var av avgörande betydelse för hela hennes 
uppfattning om mig. Nu kan man ju tycka att just kavaj borde räknas till ett av de butchigare 
klädesplaggen, men sedan insåg jag att hon kanske hade placerat mig i arbetarbutchkategorin – 
och där har man kanske inte kavaj?! 
 

För en tid sedan var jag på frackbröllop. Många flator som jag pratade med förväntade sig att jag 
skulle ha på mig frack. ”Varför?!” undrade jag. ”Det är ju så självklart” blev svaret. Hade jag 
känt för det hade jag haft frack, men nu så hade jag aldrig gått på bal, eller något liknande tidigare 
så det kändes ganska kul att få klä upp sig i långklänning och allt. Men som butch ska man tydligen 
hålla sina tylldrömmar i schack. 
 
Häromkvällen var jag på krogen och när den led mot sitt slut skulle jag hämta ut mina och tjejens 
kläder från garderoben. Väl där får jag frågor kring en inhängd väska. Inte om den stooora väskan 
som jag själv släpar omkring på, utan den lilla som min tjej tagit med sig. ”Är det här verkligen 
din” frågar den kvinnliga garderobiären med väskan hängande lite föraktfullt från fingret. Både 
hennes röst och blick talade sitt tydliga språk. Och detta var samma tjej som tidigare under kvällen 
kastat lystna blickar på mig. Fast det är klart – då hade jag ju inga femmeattribut som kunde tänkas 
dra ner mitt värde på butchmarknaden.85 

 
Det finns alltså underförstådda klädkoder som är relativt komplicerade visar det sig. Incidenten 

med den bekantas reaktion på att hon har kavaj visar hur mångfacetterad indelningen i fack är. 

Kavaj uppfattas som ett tämligen butchigt klädesplagg men alltså ”fel” plagg för en kvinna 

som kategoriseras som arbetarklassbutch.  

 
Förvåningen från andra flator över att hon väljer klänning istället för frack beror på att hon 

uppfattas som butch men att hon väljer ett feminint utseende på det bröllop hon ska gå på. Hon 

utmanar föreställningar om lesbiskt utseende genom att välja klänning framför frack. Klädvalet 

uppmärksammas, ifrågasätts och kritiseras mot bakgrund av föreställningen att en butch är en 

butch och det finns inte utrymme för feminina utsvävningar. 

 
En liten väska, antagligen vad som dagligdags kallas en handväska, är inte ett attribut som går 

ihop med en butch. En handväska är ett feminint attribut och passar således endast ihop med 

feminina flator. Kavaj eller ej, klänning eller frack och handväska eller ej är exempel på hur 

föreställningar om lesbiskt utseende tar sig konkreta uttryck.  

 
Författaren till texten Flatriarkatet som tar upp problematiken mellan homosexuella och 

bisexuella kvinnor på Sylvia skriver: 

                                                 
85 www.corky.se/article.php?artikelid=320, 2004-11-04. 
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Är hon [bitjejen] ny på flatkrogen, har hon smink eller klänning, och gud nåde henne, handväska, 
då ratas hon som ”en sån där bitjej”. Eller ännu värre […] heterobruden.86 

 
Kvinnor som är ute på flatställen med smink, klänning och handväska blir i bästa fall 

kategoriserade som bisexuella och i värsta fall som heterosexuella. Tanken att de är 

homosexuella är främmande p.g.a att de bär smink och/eller klänning och/eller handväska.  

 
Samma kvinna som menar att det krävs ett synligt avståndstagande från heteronormen för att 

vara välkommen i den lesbiska världen reflekterar över sitt utseende: 

 
Jag är vad man skulle kalla en feminin flata. Jag går gärna i kjol, högklackat och urringat – precis 
som så många andra tjejer. Jag ser ut och beter mig i stort sett likadant nu som jag gjorde för 5 år 
sen när jag var gift med en man och levde ett vanligt heteroliv. Jag vill alltså inte vara butchig, jag 
vill inte bli som ”alla andra” flator. Jag trivs med den person jag är och kommer att fortsätta vara 
det. Men det är där jag anser att gayvärlden är trångsynt, man känner sig inte accepterad om man 
vill vara som en ”vanlig hetero” tjej och se ut som en. 
 
Jag vet inte hur många gånger jag har stått i toakön på gayställen, jag känner blickarna och sen 
kommer samma kommentar som vanligt. ”Vafan gör hon här, hon lär ju knappast vara flata”. Efter 
alla dessa år har jag lärt mig att inte bry mig, jag tar det som en komplimang istället. För det är det 
för mig. 
 
Men när det går så långt att man inte får komma in på gayställen för att man inte ser ut som en 
flata, då börjar jag tycka att det är något fel på gaysamhället. Jag och min förre [!] detta flickvän 
skulle gå till Patricia (restaurang i Stockholm som är gay på söndagar) en söndag och äta middag. 
När vi kommer dit blir vi nekade att komma in med anledningen att det bara var för killar ikväll. Vi 
ifrågasatte detta och menade att tjejer också brukar vara välkomna, men icke. Vi fick snällt gå 
någon annanstans. Vi trodde att vi hade missat nåt och att det denna söndag bara var för bögar, 
men när jag senare kollade upp det så var det självklart inte så. Anledningen till att jag och min 
dåvarande flickvän inte hade fått komma in var att vi såg för hetero/vanliga ut!! Vad hände med att 
alla är lika värda, det finns inget onormalt och välkommen in i familjen? Tyvärr så är det nästan 
uteslutande flator som har denna inställning, med bögarna är det ofta tvärtom. Visst får man höra 
det klassiska ”Nej, är du verkligen flata?” men oftast så kommer de fram och ger komplimanger 
just för att man är kvinnlig. Men varför detta skitsnack bland flatorna? Borde inte vi tjejer ha lärt 
oss att vi måste stötta varandra? Det ska inte spela någon roll om en tjej är hetero, flata, bi, svart, 
gul, normal eller inte vi måste lära oss att acceptera varandra som de personer vi är. Om vi ska 
kunna bli starkare i ett (tyvärr) mansdominerat samhälle så måste vi lära oss att jobba tillsammans. 
[…].87 

 
Den här kvinnan definierar sig själv som feminin flata. Det kanske finns fler uttryck än kläder 

men här fokuserar hon på valet av kläder. Hon har kjol, högklackat och urringat ”precis som så 

många andra tjejer” och min tolkning är att hon syftar på heterosexuella tjejer. Hon 

understryker att hon och hennes liv som lesbisk ter sig rätt så likt det liv hon levde som 

heterosexuell. Det är viktigt för henne att hon få se ut som hon gör – d.v.s. feminin. Hon vill 

inte anamma det androgyna –maskulina flatidealet utan kämpar för sin feminina existens. 

Upprinnelsen till denna kamp är femininiteten och att den inte är accepterad i flatvärlden, 

därmed inte hon heller.  

                                                 
86 www.sylvia.se/content/column.asp?itemid=1117, 2004-11-06. 
87 www.sylvia.se/content/column.asp?itemid=1026, 2004-11-04. 
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P.g.a. femininiteten får hon kommentarer som vittnar om hennes bristande tillhörighet. Hennes 

feminina utseende gör att hennes närvaro ifrågasätts på gayställen. Ibland är det tydligen inte 

ens möjligt att få komma in om man har ett utseende som tolkas som heterosexuellt. När hon 

skriver att hon har gjort om negativa kommentarer till komplimanger så är min tolkning att hon 

gör det för att stärka sig själv och sin position. Min tolkning är att kampen om att acceptera den 

bristande tillhörigheten bitvis varit svår och tuff men vid det här laget är kommentarerna i sig 

beviset på att hon inte anpassat sig till rådande flatnorm. 

 
Det finns en frustration över den bristande toleransen i flatvärlden och som gör att hon varken 

accepteras eller respekteras som feminin flata. Femininitet är ”fel” utseende och gör att hon 

inte passar in. Hennes erfarenhet är att flatorna är de som inte accepterar det feminina till 

skillnad från bögar som ser det som något positivt. Istället för att lägga sin energi på att 

kritisera varandras utseende borde lesbiska fokusera på att bekämpa patriarkatet. För att detta 

ska vara möjligt måste det finnas större acceptans och respekt för olikhet, bl.a. lesbisk 

femininitet. 

 
Den här kvinnan vill träffa andra kvinnor och går därför till gayställen men där är hon inte 

välkommen p.g.a. sitt utseende: 

 
Jag är en bisexuell kvinna som har väldigt svårt för att träffa andra kvinnor… Vid flera olika 
tillfällen då jag gått på gayställen har det kommit fram tjejer till mig och frågat varför jag är där, 
jag som är hetero!? Jag måste alltså försvara min sexuella läggning inför flatorna. Detta gör att 
jag tappat sugen för gayställen. Ska man behöva klä sig på ett speciellt sätt? Eller klippa av sig allt 
hår eller vad? Jag ser inte överdrivet feminin ut […]. Hur gör man?88 

 
Humlan89 svarar: 
 

Det spelar ingen roll hur man ser ut eller vad man har på sig, det är ju din person som det slutligen 
handlar om. Du behöver inte ändra ditt utseende för att ”passa in”. Det finns lika många stilar i 
gayvärlden som i den övriga. […].90 

 
Humlan uttrycker det som nästa avsnitt handlar om, friheten att inte behöva anpassa sitt 

utseende efter vissa normer. Problemet är bara att det verkar oerhört svårt att bli accepterad om 

man inte är villig att ändra sitt utseende till det ”rätta”. 

 

                                                 
88 www.sylvia.se/content/question.asp?itemid=1450, 2004-11-14. 
89 Humlan är en av dem som svarar på ”hjärtespaltefrågor”. 
90 www.sylvia.se/content/question.asp?itemid=1450, 2004-11-04. 
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Mer tillåtande? 
Jag avslutar den första delen av analysen med att lyfta fram tankar om att skapa en lesbisk 

värld som har mindre strikta normer kring utseende. 

”… Hylla mångfalden och Olikheter” 
 
Följande utdrag är en del av en större text där skribenten diskuterar motsättningarna mellan 

flator och bisexuella kvinnor med syftet att avfärda de myter som figurerar kring de bisexuella 

kvinnorna:  

 
Men det finns en otrolig intolerans som grundar sig i allt detta, hur vi ser på varandra, hur vi inte 
låter andra vara precis som de är. Och den intoleransen är otäck, tycker jag. […]. Det kvinnliga 
homo-, bi- och transsamhället är inte och kommer aldrig att bli en homogen grupp. Det är inte bara 
trångsynt och enfaldigt att tro det – vi har heller inte råd att se det på det viset. Och då tänker jag 
inte ekonomiskt, utan rent politiskt. Hur kan vi begära bli accepterade som likar, begära att bli 
behandlade med respekt, när så många av oss beter sig som att vi inte är värda just det? Jag tänker 
på valspråken Hylla Mångfalden och Olikheter Förenar som nämns då och då i homorörelsen. 
Mångfald är ett jättefint ord, men hur ser det ut i verkligheten? Passar alla in i mångfalden? 91 

 
Här framgår det att det inte är självklart att få se ut hursomhelst utan att granskas av andras 

kritiska blickar. Skribentens poäng är dock att avfärda tanken på att det kvinnliga homo-, bi 

och transsamhället är homogent. Det är heterogent på otaliga olika sätt och det måste finnas 

plats för olikhet. Hon lyfter fram den politiska aspekten och menar att det är förkastligt med 

fördömande av olikhet.  

 
En annan kvinna skriver: 
 

Jag har upptäckt nu att jag har idealiserat gayvärlden, både flator och bögar. Det är absolut inte 
den idyll jag trodde att det var, även om jag älskar den, för det gör jag verkligen, den är min familj, 
men den måste förändras, bli positivare och mer tillåtande.92 

 
Min tolkning är att kvinnan konstaterar att gayvärlden måste vara mer öppen för olikheter samt 

acceptera dessa. I dessa reflektioner framgår det att det finns etablerade normsystem. 

Kvinnan som experimenterat med möjligheterna att uttrycka lesbisk femininitet säger att ”[i] 

17 år försökte jag utvidga utrymmet för vad en flata kan vara”.93 Det är uppenbarligen ett 

projekt i sig att utmana flatidealet, att utöka möjligheterna att uttrycka lesbiskhet på olika sätt, 

framförallt när det handlar om femininitet.  

 
Innan jag går vidare till den andra fasen i analysen sammanfattar jag det som framkommit i den 

empirinära analysen av materialet. 

                                                 
91 www.sylvia.se/content/column.asp?itemid=1117, 2004-11-04. 
92 www.sylvia.se/content/article.asp?itemid=1113, 2004-11-04. 
93 www.sylvia.se/content/article.asp?itemid=1082, 2004-11-04. 
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Sammanfattning analysdel I 
• Det finns distinkta normer som präglar föreställningen om lesbiskt utseende.  

• Det finns en uppfattning om att utseendeidealet för lesbiska är tämligen snävt. 

• Det ”typiska” lesbiska utseendet rör sig på en skala mellan androgynitet och 

maskulinitet. 

• Feminint utseende tolkas och förstås i huvudsak som heterosexualitet, undantagsvis 

som bisexualitet. 

• Feminint utseende gör lesbiskhet svårtolkat. 

• Det finns ett tydligt missnöje och frustration bland de lesbiska som är feminina, men 

även hos dem som har ett mer ”korrekt” lesbiskt utseende, att femininitet uppfattas som 

ett icke-lesbiskt samt icke-socialt accepterat utseende. 

• Utseendet har en oerhört central roll när det handlar om att fastställa kvinnors begär och 

sexualitet.  

• Utseendet förmedlar såväl lesbiskhet som icke-lesbiskhet. 

• Feminint utseende skapar utanförskap i relation till den lesbiska världen. 

• Det är väsentligt att uppvisa ett enhetligt utseende, antingen feminin eller maskulin. I 

synnerhet är detta viktigt för dem som har ett androgynt eller maskulint utseende.  

• Femininitet symboliserar oäkta lesbiskhet. 

• Det ”typiska” lesbiska utseendet är ett aktivt avståndstagande från heterosexualiteten. 

• Gränslinjen mot femininitet är skarp samt utomordentligt välbevakad. Hår, kläder och 

andra attribut fungerar som gränsvakter för bevakning av lesbiskhet respektive icke-

lesbiskhet. 

• Det finns dock längtan och förhoppningar om att gränserna mellan sexualiteter ska vara 

mer flytande, d.v.s. inte lika strikta.  

 

Nu är den empirinära analysen gjord och det är således dags att övergå till den teoretiska 

analysen. 

 

Analysdel II 
I den första delen av analysen framgår det tydligt att utseendet har en central roll när det 

handlar om att uttrycka och förmedla att man är lesbisk. Det finns en etablerad föreställning om 

att det finns en länk mellan utseende och sexualitet som synliggör begär. Min tanke är nu att 

med hjälp av teoretiska resonemang abstrahera det mest väsentliga som framkommit i den 
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empirinära analysen för att kunna problematisera samt fördjupa förståelsen av föreställningarna 

om lesbiskt utseende.  

 

Den binära logiken normerar lesbiskt utseende 
Utseendet samt tolkningarna av det skapar förutsägbarhet om olika aspekter av en persons 

identitet. Erving Goffman (1974/2000) skriver att det är väsentligt för människor att läsa av 

andra i jakten på upplysningar om personen. Goffman menar att det är av praktiska skäl som vi 

är så ivriga att tolka människors utseende eftersom det gör det möjligt att ”definiera 

situationen”.94 I relation till lesbiskt utseende handlar tolkningar av kvinnors utseende om att 

definiera begär, d.v.s. utseendet förväntas kunna förutsäga att en kvinna begär kvinnor. Det 

finns flera ingångar till en problematisering av detta varav en viktig är att problematisera 

relationen mellan heterosexualitet – homosexualitet. 

 
Den binära logiken heterosexualitet – homosexualitet är avgörande för hur vi ser på sexuell 

identitet menar Angelides (2002). Med utgångspunkt i Butlers teoretiska resonemang om 

performativitet och identitet skriver Angelides att identitet har en normerande funktion och 

själva materialiseringen av identitet görs genom påtvingad upprepning av normer. Detta är ett 

sätt att säkerställa sexuella identiteters varaktighet i tiden. Angelides projekt är att visa hur 

normer som styr sexuell identitet struktureras kring motsatsparet homosexualitet – 

heterosexualitet.95 Det är möjligt att problematisera lesbiskt utseende utifrån ett queerteoretiskt 

perspektiv med Angelides teoretiska insats, nämligen ”[…] to queer queer”96, d.v.s. föra in 

bisexualitet i det queerteoretiska perspektivet.  

 

 Han menar, som jag nämnde i den teoretiska ramen, att queerteori överger den relationella 

aspekten av sexuell identitet. Konkret innebär detta att queerteorin utifrån en dialektal ram 

problematiserat den binära logik som heterosexualitet och homosexualitet utgör med följd att 

begreppens definitioner bestämmer varandras innehåll.97 Angelides menar att resultatet av detta 

resonemang är att begreppens definitioner måste förstås i termer av antingen – eller. Angelides 

understryker att detta är centralt för att förstå hur den binära logiken fungerar. Dikotomin 

heterosexualitet – homosexualitet präglas starkt av antingen – eller logiken. En annan logik 

                                                 
94 Goffman, 2000, s. 11. 
95 Angelides, 2002, s. 192. 
96 Angelides, 2002, s. 189. 
97 Angelides, 2002, kap. 7. 
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som queerteorin inte beaktar i samma utsträckning är logiken både – och. Angelides argument 

är att antingen – eller-logiken utesluter både – och-logiken.98  

 
Innehållet i och definitionen av lesbiskt utseende måste relateras till föreställningen om 

heterosexuellt kvinnligt utseende. Lesbiskt utseende är strukturerat kring den binära logiken, 

vilket leder till att det är allt det som heterosexuellt kvinnligt utseende inte är. Konkret innebär 

det att lesbiskt utseende inte utgörs av det som kopplas samman med femininitet. Vidare går 

det att se normer kring lesbiskt utseende i relation till den antingen – eller-logik som Angelides 

skriver om. Antingen har kvinnor ett feminint utseende och upplevs därmed som heterosexuella 

eller så är utseendet androgynt eller maskulint vilket leder till slutsatsen att de är lesbiska. 

Tolkningar av kvinnors utseende görs i huvudsak utifrån den binära logiken men ibland finns 

bisexualitet med som en möjlighet men det är ett marginaliserat alternativ. Wahlström (2004) 

konstaterar att det inte finns någon etablerad uppfattning om hur bisexuella kvinnor ser ut. Den 

gruppen är väldigt osynlig.99 

 
Vidare förväntas lesbiska antingen ha ett feminint eller ett maskulint – androgynt utseende. 

Det blir problematiskt om man uppvisar ett oenhetligt utseende, d.v.s. att både välja femininitet 

och maskulinitet – androgynitet. Det gäller att skapa ett enhetligt utseende, i synnerhet är det 

viktigt för lesbiska som uppfattas som androgyna eller maskulina att bevaka gränsen mot 

femininitet. 

 

Angelides (2002) understryker att meningen med att dekonstruera den binära logiken 

heterosexualitet – homosexualitet är att få kunskap om dels hur sociala relationer och deras 

betydelser påverkas av den, dels dess förtryckande aspekt. Normer som utgår från den binära 

logiken skapar falsk homogenitet och skapar därmed en ram för det som är begripligt medan 

det ”andra” blir både marginaliserat och meningslöst.100 Den binära logiken är närvarande i 

min empiriska undersökning. Lesbiskt utseende skapas och är begripligt utifrån denna logik. 

De lesbiska som väljer ett feminint utseende upplever att de inte accepteras samt att de tvingas 

att följa de androgyna eller maskulina utseendenormerna. Resultatet blir stora krav på 

homogenitet och att femininitet som lesbiskt uttryck blir både oförståelig och marginaliserad.  

 

                                                 
98 Angelides, 2002, s. 188. 
99 Wahlström, 2004, s. 33. 
100 Angelides, 2002, s. 197. 
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Heteronormativa föreställningar om kön normerar lesbiskt utseende 
Esterberg (1996) menar att trots att det har skett en viss utvidgning av förståelsen av lesbiskt 

utseende är det fortfarande så att lesbisk kodning inte är feminin utan övervägande maskulin. 

Detta måste förklaras av att föreställningen om kön är dikotom. Den högre värderingen av 

androgynt eller maskulint utseende måste ses mot bakgrund av det sociala system som 

heteronormativiteten utgör. Det krävs exempelvis omsorgsfulla överväganden vad gäller kläder 

för att det ska framgå att kvinnor begär kvinnor. Kvinnor som inte tar detta i beaktande löper 

stor risk att förbli osynliga.101 

 
Eva Lundgren och Ann Kroon (1996) för ett teoretiskt resonemang om betydelsen av 

föreställningar om den könade kroppen.102 Även de ser den dikotoma könsuppfattningen som 

central och att den präglar tanken om oundviklig överstämmelse mellan människors ut- och 

insida.103 Utseendet förväntas representera människors sexualitet.  

 
Utifrån Lundgren och Kroon är det möjligt att förstå en aspekt av varför femininitet upplevs 

som icke-lesbiskt utseende samt varför femininiteten verkar orsaka en lesbisk legitimitetskris. 

Den dikotoma heterosexuella könsuppfattningen bygger på att heterosexuella kvinnor är de 

som iscensätter samt representerar femininitet. Det finns en föreställning om 

överensstämmelsen mellan ett feminint yttre och heterosexuell kvinna. Utifrån den dikotoma 

heterosexuella könsuppfattningen innebär således feminint yttre kvinna och maskulint yttre 

man. Den heterosexuella dikotoma könsuppfattningen utgör även tolkningsram för att tolka 

och förstå lesbiskhet. Lesbiska är kvinnor som blir det ”andra” i relation till heterosexuella 

kvinnor och för att förstås som detta ”andra” kan de inte se likadana ut som heterosexuella 

kvinnor.  

 
Heterosexuella kvinnors främsta kännetecken är femininiteten, alltså blir motsvarande för 

lesbiska maskuliniteten. Att vara lesbisk är att inte se feminin ut. Ett lesbiskt inre104 måste med 

nödvändighet följas av ett maskulint yttre. Konsekvenserna blir att lesbiska med feminint yttre 

varken tolkas eller accepteras som lesbiska. Det finns ingen överensstämmelse mellan deras 

yttre, d.v.s. feminina, och deras inre, d.v.s. lesbiskhet. De uppfattas som ”oäkta” lesbiska, till 

skillnad från maskulina – androgyna lesbiska som tvärtom uppvisar en överensstämmande bild 

av sitt yttre och inre. Även Lundahl (1998) menar att föreställningar om kön är ytterst 

                                                 
101 Esterberg, 1996, s. 275-276. 
102 Utifrån det empiriska fältet transsexualitet i behandling och teori. 
103 Lundgren & Kroon, 1996, s. 103. 
104 Jag vill understryka att ”inre” inte refererar till en essensialistisk lesbiskhet. 
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närvarande i konstruktionen samt förståelsen av dikotomin heterosexualitet – homosexualitet. 

Lesbiskt utseende normeras av tolkningar av kön som särskiljer sig från heterosexuella 

kvinnors utseende. Lundahl menar att kön är den huvudsakliga organisatören i skapandet av 

lesbiskhet.105 

 
I Wahlströms (2004) studie blir det också tydligt hur närvarande de heteronormativa 

föreställningarna är i flatvärlden och att dessa föreställningar får skarpa konturer mot en 

bakgrund som utgörs av femininitet.106 Det finns en etablerad föreställning om att feminint 

utseende inte upplevs som ”autentisk” lesbiskhet.107 

 

Femininitet – ett lesbiskt utseende? 
Det är alltså kombinationen feminin och lesbisk som är problematisk och svårförståelig. 

Esterberg (1996) menar att det finns flera orsaker till varför igenkännandet eller identifierandet 

av andra lesbiska eller bisexuella är betydelsefullt. Dels handlar det om en önskan att knyta an 

till likasinnade, dels om att uppmärksamma den lesbiska närvaron i världen.108 Det är 

uppenbart att ett maskulint eller androgynt utseende tydliggör lesbiskhet. Femininitet upplevs 

däremot som ett otydligt lesbiskt utseende. I Wahlströms (2004) studie om queer femininitet 

säger en av respondenterna att femininitet som lesbiskt uttryck är problematisk eftersom det 

finns stor risk att man av omgivningen uppfattas  som ”[…] ännu en brud på stan”, d.v.s. 

heterosexuell. Wahlström konstaterar att det finns risker med femininitet som lesbiskt uttryck 

och att det är svårt att avskärma sig från dess heteronormativa inramning.109  

 
Butler (1990/1999) menar att för att kön ska vara begripliga krävs det någon form av 

samstämmighet och kontinuitet mellan kropp, kön, sexuell praktik och begär.110 Det framgår 

att lesbiskt utseende handlar mycket om att skapa just en sådan samstämmighet. Den omvända 

ordningen i den heterosexuella matrisen villkorar en förväntad kontinuitet mellan lesbiskhet 

och androgynt eller maskulint utseende. Det är denna samstämmighet som uteblir när ett 

feminint yttre motsvarar lesbiskhet.  

 

                                                 
105 Lundahl, 1998, 131. 
106 Wahlström, 2004, s. 28. 
107 Som Lundahl, 1998, understryker så är det inte unikt för lesbiska att det yttre normerar en autentisk identitet, 
snarare säger det något om köns- och sexualitetsordningarna, s. 131. 
108 Esterberg, 1996. 
109 Wahlström, 2004, s. 24. 
110 Butler, 1999, s. 23. 
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Med utgångspunkt i Lindholms (1996) resonemang framstår lesbisk femininitet som en 

påtaglig brytning i de sammanflätade köns- och sexualitetsordningarna.111 Utifrån dessa 

ordningar blir lesbiska begripliga med ett androgynt eller maskulint utseende. Esterberg (1996) 

skriver att de lesbiska och bisexuella kvinnor hon intervjuat har en tämligen raffinerad känsla 

för hur lesbiska ser ut, d.v.s. ett utseende som är androgynt eller maskulint. Esterberg menar att 

de lesbiska som väljer att presentera sig själva utifrån detta ideal deltar i ett kollektivt skapande 

av en kollektiv lesbisk gestaltning. Resultatet blir att föreställningen om lesbiskt utseende 

starkt präglas av androgynitet och maskulinitet.112 Lundahl (1998) påpekar att lesbiska tvingas 

förhålla sig till innehållet i kategorin lesbisk, vilket när det handlar om utseende innebär att ta 

ställning till om ”hur pass” lesbisk man vill se ut .113  

 
I Esterbergs (1996) undersökning om lesbisk identitet framgår det tydligt att de icke-

heterosexuella kvinnorna menar att androgyna eller maskulina självpresentationer är det som är 

typiskt lesbiskt. Trots att de är medvetna om att det finns lesbiska som har en annan 

självpresentation så är utgångspunkten att kvinnor som är mindre stereotypt feminina är 

lesbiska.114 En av kvinnorna som Esterberg (1996) intervjuar som väljer att ha ett traditionellt 

feminint utseende med smink, klänningar och högklackat försöker kombinera detta med att 

vara synlig för andra lesbiska, vilket är långt ifrån enkelt. Esterberg menar att lesbiska som 

bryter mot det tämligen enhetliga androgyna – maskulina utseendeidealet utvidgar utrymmet 

för att uttrycka lesbiskhet.115 Anledningen till att femininitet dock uppfattas som ett icke-

lesbiskt utseende är att det skapar bristande samstämmighet i relation till den förväntade 

kontinuiteten mellan kropp, kön, sexuell praktik och begär inom ramen för den heterosexuella 

matrisen. 

 
Wahlström (2004) lyfter fram problematiken för lesbiska som vill utmana den androgyna –

maskulina normen för att de är kritiska till dess snäva utrymme och framförallt till 

exkluderandet av femininitet. Då måste man vara beredd att ”betala priset”, vilket konkret 

innebär att inte uppfattas som lesbisk men även att nedvärderas av andra lesbiska.116  

 
Redan 1949 skriver Simone de Beauvoir (2002) att det är felaktigt att tro att homosexuella 

kvinnor har ett maskulint utseende. ”Inget kan vara mer felaktigt än denna sammanblandning 

                                                 
111 Se s. 9. 
112 Esterberg, 1996, s. 268. 
113 Lundahl, 1998, s. 130. 
114 Esterberg, 1996, s. 269. 
115 Esterberg, 1996, s. 274. 
116 Wahlström, 2004, s. 23 & 28. 
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av den inverterade och manhaftiga kvinnan. Det finns många homosexuella […] bland de mest 

uttalade ’feminina’ kvinnor, och omvänt är många maskulina kvinnor heterosexuella.”117  

Lesbiskhet innebär inte automatiskt maskulinitet. 

 

Konkreta aspekter av lesbiskt utseende 
Femininitet gör att kvinnors lesbiskhet betvivlas. Femininitetens närvaro på lesbiskas kroppar 

gör att det uppstår en lesbisk legitimitetskris.118 Hur kan vi förstå varför långt hår inte anses 

vara en lesbisk frisyr?  

 

Hår på rätt respektive fel sätt är enligt Ambjörnsson (2003) något som styrs av en hetero-

normativ ordning. Normen för heterosexuella tjejers frisyrer är långt, tjockt och välvårdat. De 

tjejer som har kort hår gör sig enligt den heteronormativa ordningen onödigt oattraktiva genom 

att ta avstånd från det som Ambjörnsson kallar (hetero)normativ femininitet. Ambjörnssons 

gymnasietjejer menar att tjejer med kort hår förlorar sin kvinnlighet. Om tjejer trots allt väljer 

kort hår måste de noggrant se till att deras könstillhörighet tydligt framkommer i den korta 

frisyren. Det handlar om att sträva efter samt uttrycka kroppslig femininitet utifrån den 

heteronormativa ordningen. Detta blir extra uppenbart när kopplingen görs att tjejer som 

exempelvis har hår under armarna men är rakade på huvudet är lesbiska.119 En av Lundahls 

(1998) informanter berättar att när hon kom ut hade hon långt hår och smink men efter bara två 

månader klippte hon håret kort. Hon beskriver det som att hon ”[…] åkte dit” 120. Det framgår 

att hon upplever den androgyna – maskulina normen som mer eller mindre obligatorisk för att 

bli accepterad i den lesbiska världen.  

 
I Esterbergs (1996) studie om lesbisk identitet finns det en kvinna som delvis p.g.a. att hon 

alltid får höra att hon inte ser lesbisk ut, klipper sitt hår kort. Kvinnan ifråga menar att långt hår 

är en av flera aspekter som aktualiserar ”lesbian legitimacy crisis”.121 Utifrån en hetero-

normativ ordning är kvinnor med korta frisyrer bärare av maskulinitet medan kvinnor med 

långt hår symboliserar femininitet.  

 
I den första analysdelen framgick det att även valet av kläder är avgörande för skapandet av 

lesbiskt utseende. Det finns (hetero)normativa normer som skapar föreställningar om lesbisk 

                                                 
117 de Beauvoir, 1949/2002, s. 466. 
118 Kroon, 1996, s. 48.  
119 Ambjörnsson, 2003, s. 142-147. 
120 Lundahl, 1998, s. 150. 
121 Esterberg, 1996, s. 274. 
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klädstil och vad som ingår respektive inte gör det. Ambjörnsson (2003) skriver att den öppet 

lesbiska tjejen Johanna i en av klasserna som ingick i hennes fältstudier var den som 

påtagligast avvek från det rådande snäva klädidealet. Det avvikande i Johannas klädstil är bl.a. 

rymligare byxor, att inte ha tajta tröjor särskilt ofta, en annan färgskala med betoning på mörka 

färger samt gympaskor som av klasskompisarna klassificerades som typiska ”killskor”. 

Johannas sammantagna utseende (”killskor”, sportbehå som plattar till brösten, inget smink, 

”rymliga” kläder och korta frisyr) resulterar enligt klasskompisarna i ett typiskt lesbiskt 

utseende. Den lesbiska Johanna har ett icke-(hetero)normativ feminint utseende som 

Ambjörnsson menar indirekt är en kritik av (hetero)normativ femininitet.122  

 
En av de kvinnor som Esterberg (1996) intervjuar säger att om hon ser en kvinna i dräkt, 

smycken, strumpbyxor och höga klackar skulle hon inte tänka att kvinnan är lesbisk även om 

hon är medveten om att hon skulle kunna var det.123 Leslie, en annan av kvinnorna som 

Esterberg intervjuar får alltid höra att hon inte ser lesbisk ut, vilket gör henne frustrerad, och en 

av de konkreta anledningarna till detta är att hon har kjol. Vidare menar hon att andra aspekter 

av omgivningens slutsatser om hennes icke-lesbiskhet är kopplade till att hon har färgglada 

kläder och långa örhängen.124 I sin studie får Wahlström (2004) höra av respondenterna att det 

finns vissa markörer som har en avgörande roll för att skapa ett icke-lesbiskt utseende: smink, 

långa naglar med nagellack, långt och i synnerhet blont hår, klänning, kjol samt handväska. 

Samtidigt framgår det att ett bra sätt att tydliggöra ens lesbiska position är att ha kort frisyr och 

sportiga kläder, ett tydligt avståndstagande från en heterosexuell position.125  

 

Jag avslutar med att citera Dahl (2003) som slagkraftigt påpekar något väldigt väsentligt, 

nämligen: ”[a]tt vara tjej och gå i klänning betyder inte att man är heterosexuell innerst inne. 

Det behöver inte ens betyda att man är kvinna. Kjolen tillhör ingen.”126  

 

                                                 
122 Ambjörnsson, 2003, s. 162. 
123 Esterberg, 1996, s. 270. 
124 Esterberg, 1996, s. 274. 
125 Wahlström, 2004, s. 29 & 33. 
126 Dahl, 2002, s. 74. 
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Avslutande diskussion 
Jag kan konstatera att det finns tämligen etablerade föreställningar om innehållet i lesbiskt 

utseende. Det visar sig även att dessa föreställningar i olika omfattning normerar lesbiskt 

utseende. Femininitet visar sig vara ett icke-lesbiskt utseende. Jag menar dock att det faktum 

att det existerar en diskurs om femininitet på Corky och Sylvia visar att det finns utrymme att 

uttrycka och diskutera frustrationen över att femininitet inte anses vara lesbiskt utseende samt 

att det finns både längtan och förhoppningar om att gränserna för hur lesbiskhet kan uttryckas 

inte ska vara så strikta. Den här uppsatsen är en empirisk studie av normer för lesbiskt utseende 

på sajterna Corky och Sylvia. Även om uppsatsen begränsar sig till att lyfta fram och analysera 

tankar och föreställningar om femininitet på dessa två sajter är det sannolikt att tankarna och 

föreställningarna även existerar i andra forum.  

 

Svårigheten att vara feminin och lesbisk synliggör hur heteronormativ länken mellan kön och 

sexualitet är, även i den lesbiska världen. Det förefaller vara oerhört betydelsefullt att ha 

androgynt – maskulint utseende för att både uppfattas och accepteras som lesbisk. Lite 

tillspetsat, i den lesbiska världen är maskulinitet eller androgynitet utseenden som symboliserar 

en social ordning, och positionen för femininitet i denna ordning är definitivt underordnad.  

 

Det är mycket betydelsefullt att vara socialt accepterad och respekterad, och frågan är om detta 

inte är särskilt viktigt som lesbisk eftersom man inte alltid är socialt accepterad i den 

heterosexuella världen. Femininitet innebär stora svårigheter att bli såväl sedd som accepterad i 

den lesbiska världen. Lesbiska förväntas avvika ifrån (hetero)femininiteten men inte från 

(homo)androgyniteteten – maskuliniteten. Konsekvenserna av att ha ett feminint utseende är att 

riskera att bli socialt nedvärderad. 

 

Ett av studiens viktigaste resultat är att rådande lesbiska utseendenormer gör att lesbiska som 

har ett feminint utseende inte känner sig socialt accepterade. Föreställningen om hur lesbiska 

ska se ut resulterar i ett exkluderande av dem som avviker – vilket de med feminint utseende 

gör. 

 

Femininitet som ”drag” och queer femininitet är oerhört spännande och öppnar verkligen upp 

för möjligheten att omdefiniera femininitet. Den typen av femininitet skiljer sig påtagligt från 

den (hetero)normativa femininiteten och synliggör således icke-heterosexuella positioner på ett 
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tydligare sätt. Av olika anledningar är det dock inte alla som är beredda att inta den synliga 

positionen. En intressant fråga är var går gränsen för iscensättandet av icke-heterosexuell 

femininitet? Räcker det med att en kvinna har ett (hetero)normativt feminint utseende men att 

hon är lesbisk eller bisexuell? Är det tillräckligt subversivt för att omdefiniera femininitet? 

Eller krävs det en mer queer femininitet för att definiera om innehållet i femininitet? 

 

Jag vill framhålla att det finns en frigörande potential i att nyansera föreställningar och 

tolkningar av femininitet. Femininitet betyder inte automatiskt heterosexualitet utan kan likaväl 

betyda homosexualitet eller bisexualitet. Det finns all anledning att forska vidare på 

ämnesområdet för att ytterligare synliggöra och problematisera dessa normer. Det känns även 

angeläget att gå vidare med dekonstruktionen av femininitet för att nå djupare kunskap om dess 

konstruktion, inte minst genom att problematisera femininitetens underordnade maktposition. I 

synnerhet femininitet i relation till kön, sexualitet och begär, som undersöks i denna uppsats, 

men även etnicitet, klass och ålder. 

 

Inledningsvis frågade jag mig hur avgörande utseendet är i relation till lesbiskhet och det står 

klart att det fyller en oerhört betydelsefull funktion. Det visar sig också att det är långt ifrån 

okomplicerat att vara lesbisk med ett feminint utseende. 
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