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Biidentitet/er
Presentation aven bismdie
HanlUl &rtilsdotur
"JG:nner nlan sig stark i sin identitet ka n man hävda den j andra sa mmanhang, och
styrkan kommer från bekrifldscn m an kan B av au umgås med andn som känner
li kadant." (Responden t ur BiA, 2000: 12)
"Det känn s mycket tryggare o ch sköna re att veta vem m an är. Om man si är pe.!t,
:u1~ om folk qrcker :ut d et ärved.ervä rdigr, si är det bäure att veta vad m an är, än att

inte vtt:I. - (Manina. ur Benilsdomr, 2000b)

denna artikel har jag för avsikt att föra två diskussioner: en SO ~ .l öpe~ på
individnivå som handlar om (bj)idemiteter och formandet aven (bl)ldenutet,
en som löper på en mer strukturell nivå som ruskmerar erkännandets beo/ddse i fråga om en grupps identitetsskapande och hur svårt det är erkänna, och
fdrstå, det som är "både och" i ett samhälle som bygger på dikotomitänkande.
Min utgångspunkt är att individens sexualitet. emotionalitet och identitet är
en ständigt pågående process. Det är inte något som gh an flnga och cem e n ~
tera i en fast identitet, utan det är något som ständigt är på väg någonstans, som
ständigt fcirändras. Det gör det mycket svårt "att veta vad man är". I artikeln
ko mmer jag att diskutera hur biidentiterer kan formas genom an referera till en
intervjustudie jag gjorde med kvinnor med bisexudJa erfarenheter hösten 1999
och v1ren 2000 (Berölsdotter, 2000b). I diskussionen vävs även in betydelsen
av att bli erkänd for att kunna forma en identitet.
Jag har undersökt hur några kvinnor med bisexuella erfarenheter med an ~
knytning till SHne, forhåller sig till och skapar sina bisexuella erfarenheter i en
samhälle som baserar sig på och förutsätter mona, det vill säga hetero~ eller
homo·, identiteter. Utifrån d enna undersökning konstruerade jag en identitets~
formningsmodeU som består av fe m steg: erfarenhet, representatio n. artikul a~
tian, erkännande och identitet. l diskussionen kring erkännandets betydelse
har jag analyserat mina informanters identitetsformnin gsprocess utifrån sociologen C harles Taylors ( 1999) begrepp: positivt erkännande, negative erkännande
och ic ke~erkännand e på ett intimt respektive socialt plan. En stor del empiriskt
material presen teras för att läsaren själv ska kunna ges möjlighet att i viss mån
tolka materialet, men fcir fler detalj er hänvisas till mina båda full ständiga upp~
satser.
Problem som forelåg i samband med mina båda studier av kvinnor med
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biscxueUa erfarenheter (Bertilsdotter, 2000a, 2000b) är samma problematik som
rordigger i denna artikel. Om vilka skriver jag, dvs. vilken är min populatio n?
Vem är jag som skriver och varfor skriver jag, dvs. vilken är min pos itionering
som forskare och det bakomliggande syftet med mina studier? Vem skriver jag
för, dvs. vilken är min målgrupp?
Genom att definiera min population som "kvinnor med bisexuella erfaren~
heter" ville jag inkludera kvinnor som identifierar sig som bi, homo, hetero
eller n;\got annat oberoende av sina "bisexuella erfarenheter". Med bisexuella
eVfarenheter menar jag erfarenheeer av sexuell attraktion tiJI både män och kvinnor, utan inskränkning till erfa renheter från konkreta "'handlingar", dvs. en
bisexuell sexuell praktik; det kan även röra sig om fantasier (se vidare diskus~
sion under avsnittet "Erfarenh et"). I det empiriska materialet finns kvinnor
som identifierar sig som bin, lesbiska, sexuella, "heterosexuell eller homosexu ~
e11 beroende av livsstil" samt sludigen "med ett hecerosexuellliv bakom mig"
något som kan tolkas som att intervjupersonen är mitt uppe i en komma ut
process som lesbisk. Två av kvinnorna har identifierat sig som lesbiska men
idenrifierar sig numera som bi. Jag skiljer i mina definitioner" mellan bi ~
emotionalitet, bi~sexuali [e t och bj· identitet. Med "bi~e m o [ionalitct'· menar jag
''f'cirmågan och viljan till emotionell attraktion till människor av båda könen
eller oberoende av kön" , detta for au synliggöra att vissa bi ~person e r menar att
de attraheras av personer av båda könen och andra art de attraheras av personer
oberoende av kön. Med "b i~sexualicet" menar jag "förm ågan och viljan till sexuell
attraktion tiU människor av båda könen eller oberoende av kön". Med "bi ~
identitet", menar jagsludigen "en person som kallar sig for, identifierar sig som
bi". Ehersom dessa tydJjga distinktioner mellan emotionalitet, sexualitet och
identitet inre alltid görs i biteoretisk litteratur och av mina intervjupersoner
kommer frams tällningen inte att framstll. som helt konsekvent: vid ett flertal
tillf.i.llen kommer begreppet "bisexuell" att sd som "paraplyterm" för både "sex u ~
alitet, emotionalitet och identitet". Jag vill dock för läsaren markera att termen
"bisexuell" inte är självklar och utan olikartade betydelser.
Själv identifierar jag mig som bi och har fciruroffi mitt forskningsintresse ett
"biaktivistiskt" intresse av arr lära mig mer om bin, biemotionalicelCT och
bisexualiceter i och med mitt scxualpolitiska engagemang inom den groende
svenska biaktivismen . Mitt syfte med studiern a var sålunda att öka kunskapen
bland bin o m bin. D e jag skriver för i första hand är därmed de som kan tänkas
känna igen sig i det empiriska materialet.
l och m ed detta syfte blir min maktposition som forskare också mycket mer
vansklig. Jag är medveten om mitt uppsåt att min text ska komma att läsas av
andra bin fOr att dessa ska kun na känna igen sig, att min text på så vis kan
komma au fungera som ett stöd, ett form av erkännande av deras erfarenheter.
D
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Der innebär också an jag hade konstruerar och på sikt också reproducerar en
bild av "biet/bina"; skapar en grogrund till en bireptesentation och därmed en
biidenticer. Som fo rskare går jag inte ut på det "jungfruliga f.i.lret" och gräver
upp "sanningen". Jag är i högsta grad med o m an skapa den, om än i samarbete
med mi na intervjupersoner och mi na läsare.
Man kan se det som an "san ningen" skapas mellan fo rska re~ i ntervj uperson
men även mellan forskare-läsare, eller "fö redragshållare-åhörare" och är beroende av d iskurs och kontext. Jag ver inre hur min text läses och tolkas av min
läsare, på vilket sätt min läsare använder sig av min rext fö r atr skapa sig en
biidenriret eller en bild kring vad det innebär art vara bi. Om hon/han nu gör
der överhuvudtaget. l viss m:in har jag mött mina "läsare". Den a har skett i
samband med att jag håll it foredrag om studierna i "bisamm anhang" sam t i
form av email-responser från bin som läst mina uppsatser. l de fl esta av dessa
fall har reaktionerna från läsarnaIåhörarna på min text/m itt föredrag gett upphov till nya tankar och frågeställn ingar, och därmed på sikt, nya studier.
Med detta i bakhuvudet vill jag presenrera resultaten från min bistudie som
behandlar hur biidentiteter kan skapas och formas, och erkännandets betydelse
för idemiretsfo rmning.

Intervjuerna
De åtta intervjupersonerna är mellan 24-55 år gamla. De har alla en geografisk
anknytning till Skåne, vilket innebär att alla utom en bor i Skåne, den sista är
delvis uppväxt i Skåne men bor numera på annan ort. De bor både i S(äder samt
på Stö rre och mindre tätorter. I Slclne finns till skillnad fcln Stockholm och
Göteborg ingen mer o rganiserad "bigrupp" där bin kan träffa andra bin, däremOt finns det på de större orterna: Malmö, Lund, H elsingborg och Kristianstad , mer eller mindre stora "gaysamhällen". I dessa "gaysamhäLlen" kan det
finnas fl era öp pn a enskilda bin eller inga öp p na bin. Kontakten med
intervjupersonerna har skett via internet, i form av mailinglistor fo r bi ~ och
homon, samt via «bekantas bekanta", dvs. vad som brukar kallas "snöbollseffekten" .
Jag kommer att bärja med att diskutera bierfarenhetl': f.!la som en ständigt
pågående process. Jag kommer också att behandla birepresentatio nens betyddse och vad mina jmervju personer lägger in för innebörd i själva begreppet
bisexualitet, sam t vad det innebär att som i Herders tankegång "vara trogen sin
egenart" (se Herder i Taylor, 1994:4 1), att artikulera den. Därefter kommer jag
att d iskutera erkännandets 1x:tyddse och konsekvenser av de olika formerna av
erkännande; positivt, negativt och icke-erkännande. Slutligen kommer jag att
diskmera vad mina intervjupersoner lägger in fö r innebörd i en biidcmitet i
jämf'orelse med den lesbiska identiteten.

28

Biidentltet/e r

Till att börja med, vad innebär sexuell läggning? Den sexuella .läggningen är
komplex och låter sig inte ringas in så lätt. Begreppen "heterosexuell" och "homosexuell" myntades i slutet av 1800-talet. Från att det tidigare bara hade funnits sexuella handlingar fanns nu herero- och homosexuella individer. Paula C.
Rust (1995) refererar till Zinik (1985) som kallar denna polära modell av den
essentiella sexualiteten för "konfliktmodell", eftersom homosexualitet och heterosexualitet ställs i mot5atsforh:SJlande till varandra. Med andra ord uppfattades den sexuella attraktionen riktad mot människo r av samma kön respektive
till motsatt kön som kvalitativt olika attraktioner. Man ansåg an d essa antingen
inte kunde existera i samma person eHer innebar en konflikt för personen. I
denna modell existerar antingen inte den autentiska bisexuella personen eller är
hon konstant inbegripen i ett inre krig mellan begäret till personer av samma
eller motsatt kön. (Rust, 1995:28f)
1948/ 19 53 publicerar Alfred Kinsey sina banbrytande upptäckter i och med
sina undersökningar av kvinnlig och manlig sexualitet. Kinsey definierar här en
0-6~gradig skala, där O är "exklusivt heterosexuel l" och 6 är "exklusivt homosexuell " (Klein, t 978: 14f). Allt däremellan blir per definition mer eller mindre
uttryck av bisexualitet. Ar 1978 modifierar psykoterapeuten Frir.l Klei n Kinseys
skala. H an menar att Kinseys sk.1...la som enbart utgick från sexuelle beteende, är
för begränsad. Klein skapar en skala som tar hänsyn till sex olika variabler;
sexuell attraktion, sexuelh beteende, sexuella fantasier, emotionella preferenser,
sociala preferenser, heterosexuell-homosexuell livsstil samt självidentifi kation.
Dessutom mäter skalan dessa variabler över tid; dåtid, nutid och ideal (a.a: 16fl).
Genom Kleins skala, eller, KJein Sexual O rientation Grid, KSOG, synliggörs
sexualitetens föränderlighet över tid. Skalan synliggör även skillnaden mellan
emotionalite{ och sexuali ter; en människa som blir lättare kär i en person av det
ena könet kanske blir lättare sexuellt attraherad aven person av det andra könet. Nackdelen, som jag ser det, är an KSOG inre tar hänsyn till genusattraktion,
dvs. vad för slags kvinnor respektive män personen i fråga attraheras av. KSOG
visar dock att det kan vara stor skillnad mellan tanke och handling, mellan
fantasier och erfarenheter.

Erfarenhet
Att kalla sig för bi fo ljs som oftast ett krav på att redogöra för sina "bisexuell a
erfarenh eter", eller kanske med Tii na Rosenbergs ord bisexuella "fältstudier"
(Rosenberg 2001). På kvinnor med en lesbisk identitet stä lls däremot inga
motsvarande krav (se t.ex Lundahl, 1998). Beträffande kvinnor är det även lätt
att emotionella relationer och emotio nell attraktion till and ra kvinnor av omvärlden tolkas som "kvinnlig vänskap" något som kan leda till att inte hdler
kvin nan själv tolkar sin förä lskelse som JUS! "for:ilskclsc". Med "bisexuella crfa-
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renheter" menas här inte n:igot som är ett uttryck för en "inre identitet", en
"essenrielI kärna" (jfr den debatt som Lundahl refererar tiU, s18f) utan erfaren·
heter som konstrueras genom de "handlingar" som individen utför. Dessa "hand·
lingar" kan vara sexuella fantasier, sexuellt beteende, känsla av sexuellt begär!
attraktion.
Jag har i min diskussio n av erfarenhetens beryddse kommit att dela upp erfa·
renheten i tre stadier, gränsövergångar, där den rorsIa fasen utgärs aven "pre.
bisexualitet" eller "to nårsbisexualitet"', den andra "att t(;Sra gränserna" och den
tredje "art gå över gränsen". Hela händelseförloppet kan liknas vid en Ritts de
PaMtlg~, men till skil1nad från en traditionell Rites de passage är inte den bisexuella
processen li njär utan kännetecknas av en ständig återupprepning. Fokus i pro·
cessen är de bisexuella erfarenheterna.
Tonårsbisexualitet
"Tonårsbisexualitet" eller "prebisexualitet" utgörs av tiden då "man börj ar fun·
dera kring" eller börjar se sig själv som inte helt monosexuell utan att kanske ha
gjort några "sexuella erfarenheter". Ett positivt erkännande av" prebisexualitets.
funderingarna" p:i det sociala planet kan emellertid innebära möjligheten att
uttrycka framforalit samkönade känslor som en positiv möjlighet.
Detta uttrycks genom synliggörande av andra bin och homon som positiva
förebi lder, både mer offentliga och i den nära umgängeskretsen, samt att perso·
nen flr ökad fotståelse ror fenomenet och sig själv, kan sätta namn p1 sina
erfarenherer och ko mma ut i en vänligt sinnad omgivning. Exempel på detta
synliggörande är Manina (f. 1976) som kommer underfund med att hon är
lesbisk i samband med Aids·krisen j slutet av 80·ta!et. D etta är forsra gången
homosexuella "kändisar" kommer ut, exempelvis Ebbe Karlsson och Sigsten
Herrgård. TIdigare var homosexualitet inte något man talade om. På li knande
vis berättar Louise (f. 1975) om hur hon börjar fundera kring sin sexualitet i
samband med att nära vänner till henne plötsligt kommer ut som bi och homo.
Det är farsta gången hon kommer i kontakt med ämnet, det blir nära och dec
ger henne tillfälle act diskutera det med människor hon tycker om . D etta leder
si småningom till att Louise omtolkar tidigare erfarenheter och börjar se på sig
,
själv som bisexuell, även om hon föredrar att kalla sig för sexuell.
Ett negativt erkännande på det sociala planet uttrycks genom samhällelig
homo~ och bifobi vi lken kan internaliseras, ofta omedveret.
Tove (f. 197 1) berättar hur hon har sexuella fantasi er om kvinnor i samband
med att hon har sex med män när hon är 18, 19 år, men att hon uppfattade den
lesbiska sexualiteten som "pcrverterad n eller "kinky". Detta leder till att hon till
en början inte tar fa ntasierna på allvar, utan såg der som att d et bara handlade
o m en "sexuell fan taSi" och inte om något "verkligt", mer "reellt".
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För att undvika ett negativt erkännande tar intervjupersonerna till olika ma·
tegier. D et kan handla om att h1lla tyst eller hålla en 11g profil kring den sexu·
eUa identiteten/de homosexuella känslorn a samt att "strunta" i att leva ut de
samkönade känslorna och i och med den bisexuella positionen "koncentrera sig
på pojkarna". Strategin au hålla ryst/hålla en låg profil leder till att Martina
anses omogen i och med att hon aldrig pratar o m killar. För att inte bli miss·
tänkliggjord för att vara lesbisk har hon under en tid fram till dess att hon fYlle r
18 "skenförhållanden" med ki llar. På liknande vis berättar Kajsa (f. 1962) hur
hon såg pi sina homosexuella känslor som n-'got skamligt, och därför väljer att
"titta pJtndra hörn och så, för att de inte skulle reo". Alice (f. 1966) ger visst
uttryck för en motsäge!sefuJlhet, åh ena sidan berättar hon om hur hon valde
att inre b~ sig om sina homosexuella känslor, och menar arr det inre var något
problem 1 och med att hon hade pojkvänner och var nöjd med det, att hon inte
såg der som ett "stort och viktigt problem". Hon kände sig inre heller förvirrad
över sin sexualitet även om hon inre hade n ~go t namn för det eller hade något
"begrepp om att jag skulle kalla mig bisexuell eller så". Samtidigr säger hon att
hon inre visste vad hon skulle gära av de homosexuella känslorna, att det kändes "frustrerande och tråkigt" arr inte kunna uttrycka känslor för flickor, att
hOll kände sig ensam om att känna s~ . Hon berättar att hon knappt trodde att
det fanns andra bi~ och homosexuella.
Icke erkännandet kan verka genom att de homosexuella känslorna ifrågasätts
eller arr samkönad eller bisexuell attraktion är osynlig i samhäller, i form av
avsaknad av fö rebilder eller cystnad kring homo· och bisexuali tet. Konsekven·
serna kan vara att personen inte f'o tstår vad hon känner, att hon upplever an
hon inte kan göra något -'r/leva Ut känslorna. samt att "komma ut " - processen
försenas. Kajsa berättar hur hennes samkönade känslor i tonåren blev ifråga.
sätta när hon sökte professio nellt stöd, hon ar meddelandet att hennes
samkönade känslor "är nog något som kommer att gå över". Detta leder till att
hon inte såg på känslorna i termer av bisexualitet eller erkände for sig själv att
hon var kär, utan hon såg det som att hon var besatt i en tjej. Kajsas komma ut
process kom på så vis att forsenas. Alice berättar hur frånvaron av andra som
kände liknande hindrade henne fn\et att leva ut sina samkönade känslor. I och
med att det varken talades om homosexualitet eller fanns några att identifiera
sig med upplevde Alice att hon inre kunde "göra något åt der".
D ;l struntade jag nog j der, konstaterade att jaha, d är det nog, m~n det där ar väl
vara tills det hnske dyker upp nagon an na n s;\ sm;\ningom, .lom jag kan prata med
dl~r;:l. . (Alice)

Att testa gränserna
De gränser som testas är både dc emotionell:1och sexuella gränserna för mona·
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scxualitet . D et pos itiva erkännandet kan verka genom art det finn s ett visst
utrymme ror en slags "halvflört". Alice berättar om hur det i hennes kompis~
krets, när ho n var i femtonårsåldern , var tillåret i vissa fall, med vissa kompisar,
testa g ränserna f'or vänskap och kärlek, att det fanns några som "svarade". som
"var lite på det sättet" som " man visste o m att det var ok" med. H on påpekar
dock au man inte " tordes" gå längre, att hon hela tiden hö ll sig inom vissa
gränser. Det var inte heller något som man pratade om, även o m det kanske var
så att den andra också kände något liknande.
5& del kunde man ju mä.rka p å de som inte alb svarade och de wm gjorde del. Det
var ju n~gr:a kompisar SOJll Jllall gillade på dCI sättet. Liksom var tilliter lite gr3nn.

(Alice)
D et negativa erkännandet kan verka genom att de samkönade känslorna avvi~
sas eller att person en grips av panik av olikkönade känslor, vid tanken på ett
heterosexuell t liv. Maria (f. 1963) ,som lever i ett monogamt olikkönat rörhål~
lande, berättar om hur hon nyligen har blivit förälskad i en tjejkompis, Vera,
även om hon bara har hhir det vara.
Hon ilr rl[[ rolig, man kan lik\om flörta m",d henne på skoj. [kt v.lr hon som började, fö r jag våg:lr ju aldrig göta någonting. (skramr). Så det kändes kul s:lmlidigt
som det blcv cn aningen plågsamI igen, och då sa hon odw i klartext flin myckcT all
d är del fO r henne med rjejkom pisar cmdlanåt och dCI är kul hil liksom, sed.an är
det inget mcr. (Maria)
BirgittaS (f. 1945) berärrelse far exemplifie ra känslan av panik när den lesbiska
idemiteten horas. För an bli med barn har Birgitta sexueU kontakt med den
bisexuella brodern . Björn , till en dåvarande flickvän. De upptäcker au de passar väldigt bra ihop sexuellt. D en sexuella kontakten är aldrig hotande for Bi rgictas lesbiska identitec. Vid ett senare t illfälle träffas de igen och Birgina blir
förälskad i Björn.
Il': Jag vet inte, pl nlgor sält kopplades hjärnan av. Jag greps 3V n1gon slag!i panik.
HB: För vad du var nu? Om du skulle ramla in i den här heterovärlden?
l P: Ja, precis, jag var bau livrädd.

Den första gränsöverglngen
Det positiva erkännandet vid den första gränsövergången kan verka genom are
personen har til lgång till en positivt inställd, förlösande mi ljö.
När Tove träffade sin presumtiva första flickvän hade båda två pojkvänner.
Tove besk river det som att deras känslor för varandra in nan de for första gången
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giClZtill gayklub ben " lnolgO'til lsammans var outtalade.
Jag vel inte varför vi gick dir. Det var n:l.gon som hade Btt för sig att vi skulle gl
dit.[ ... 1

Men s:1. gick vi dil en kväll. Oh, vad ncrvösa vi var. jänenav&a. 51 mIIigen när vi
kom dil ~ kände vi en s;\n oTroligglädjc och lycka och vi dansade med v<uandra hela
kvällen.
Alice träffar sin första älskarinna på en fest. Sam tidigt ä r ho n kär i en kille so m
hon sedermera också blir tillsam mans med. Hon talade om för honom innan
dc blev tillsamm ans arr hon g illade tjejer och att hall hade träffit en tjej. "O ch
han tyckte att det var helt ok au jag träffade tjejer."
Varför sker eller inte sker gränsövergångar? Vad är det som ska till för att en
gränsövergång ska äga rum? l min studie fanns hos flera intervjupersoner en
tydlig vilja att gå över gränsen, däremot kanske m an inte vetat hur man skulle
få tillfälle att göra det, hur man ska lära sig att tyda "vissa signaler" för samkönad attraktion, kanske främst i "heterosexuella kontexter". Personen kanske är
isolerad från en "homosexuell" eller "bisexuell kontext" , och har ingen kontakt
med andra bi- o ch homosexuella. Maria tolkar även att "tabugränser" hindrat
en ungdomsväninna till henne, Eva, att "gå över gränsen". Hon ser det som att
de båda hade samma formåga men att det bara var hon som också hade viljan.
Maria berättar om hur Eva erkänner a ttraktio nen dem emellan genom att säga
rent ur till Maria "ja, jag är attraherad av dig men det ~ar vara bra med killar".
Jag undrar hur vanligT dCI är an man jältestarkl rOt sigsjalv har den här griiruen. [... ]
Jag kan lan ka mig au hon och jag känncr ungcP.ir lika starkt, men jag ville g.i över
den gränsen. Jag v;u intresserad. Jag ville ulforska del, jag ville inre bara Ula del ~=a.
(Maria)
Gränsövergången kan även hind ras genom att personen aktivt utövar ett motstånd mot den artraktion som är riktad mot en person av "fel kön", i form av
homo- , bi- eller heterofobi. Dec kan även ske genom mindre tydliga "motsclndsstrategier", strategier fo r att slippa definiera "attraktionen mot fel kön" för att
kunna hålla fast vid en monosexuell identitet. Martina, so m identifierar sig
starkt som lesbisk och för en tid hade ett allvarligare olikkönat förhållande,
upplevde inte det olikkönade fO I'hållandet i sig so m hotande. Däremot var det
väldigt hotande psykiskt i och m ed att det gjorde henne så förvirrad. Hon tar
till sttategin att det är "skit samma" och beslutar sig för att inte tänka på det och
säger att det bara var när n~ go n konfronterade henne med hennes bisexuella
praktik som hon blev rvungen att tänka på det.
Ifråga om bisexualitet fordras nästan en c rf.1.rcnhct av bisexuell praktik rör att
bli tagen på aJIvar. u>uise bci.itrar om hur hon triifE'lf en tjej via "RFSL-charten",
som bodde i en stad längre upp i landel , som hon inleder en "inte jättcseriöst"
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äIskarinneforhlllandc med. Dc rräffädes några ginger.
Men d et var ock.!.:!. det att man v:lgade liksom, allt<;:l fOI"!it2 g:lngen man vlgade säga
alt man hade: en ttlskarinna. Förs! var det pl skäm!. Sedan sJ indg folk att -lh , det lir
nog p:l

allvar~ .

(Louise)

Kan det finnas några konkreta "hjälpmedel" vid e n bisexuell gränsövergång,
formorn en vänligt eller neutralt sinnad omgivning? Alice berättar om hur hon
och hennes första älskarinna forst gissat sig tiU att den andra skulle kunna ()'Cka
om flickor och därefter hel[ enkelt var fulla och därmed vågade visa sin a urak·
tion gentemot varandra. Hon menar även art "det inte hade gion ni got" om
det hade blivit fel eftersom de inte ingick i samma bekantskapskrets och inte
kände varandra särskilt väl. Det fanns ingen som hon kände som skulle ha
"blivit f6rhannad på mig".
I samband med min studie har jag att kommit att definiera "de bisexuella
gränsöverg<ingarna" som "bisexuella processer". Dessa kännetecknar både fall
där personen befinn er sig på väg från en monosexuell identitet till en annan,
dvs. fungerar som en tillF.i..llig "besökare i det bisexuella gränslandet", där det
bisexuella blir mer av en "kris" som man St rävar efter att lösa så sn art som
möjligt, men även processer där informanten medvetet lever ut och bejakar sin
bisexualitet, dvs. lever i ett tillsdnd av "ständiga bisexuella processer", skapar
sig ett medborgarskap i det bisexuella gränslandet. I stycket flr Kajsas berättelse
exemplifiera upplevelsen att leva i en bisexuell process och Marias upplevelsen
av den bisexuelJa krisen, att tvingas fårhåUa sig till ett bisexuellt begär som man
helst skulle velat slippa.
Kajsa berättar om hur hon under några år. efter det att hon "kommit ut" fu ll t
n
bejakar sina "homosexuella sidor , har relationer med kvinnor, men även bejakar
sina anrakdoner gentemot män. Genom att annonsera träffar hon under en tid
mlnga tjejer. Därefter känner hon för an träffa män på nyrt och gör 51. Under
-en fyraårsperiod deltar hon i en feministisk basgrupp bestående av mestadels
feminis tiska heterosexuella tj ejer. Under denna tid lever hon som hon uttrycker
det "väldigt heterosexuellt". Som jag tolkar hennes berättelse beror det i mångt
och mycket på vänkretsen vilken "sida" som hon ska leva ut, som ska bli vikd~
gast.
Maria tror att det är enklare att vara hetero~ eller homosexuell. Hon ser det
som att hennes "båda sidor" löper som parallella spår, omöj liga att foga sam~
man. Hon lever får närvarande i ett olikkönat förhållande och upplever att hon
"mår mycket sämre av att veta att jag har blivit kär i en kvinna och att det ska
inte bli något mer med det" än när hon blivit förälskad i en man utanfår äkten ~
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skapet, att dct pämlnner henne om vad hon valr 6~o~,t'.-----''''''"''"'''''"''-

Representation
Med en "bisexuell representation" menar jag bilder/symboler av bisexualitet
och själva orders betydelse eller associationerna till "ordet bisexualitet". Pia
Lundahl skriver:
Utgång;; pun klm Ii Luodahls scudiel är an idenu tetrtorolOing ynast bestäms av de
tillgängliga represennadone r som individen kan erfara. För an kunna formera en
lesbiilt: iden tiret m:.\stc dct därmed odesl finnas en lc:sbisk represen tation (1998:19),

Jag har i mångt och mycket tagit avstamp i denna LundahJs utgångspunkt i
formandet av min idemitecsformn ings modell. Vad gäller den bisexuella identiteten kan vi se, som i föreg!ende avsnitt, att det finns många olika sätt att skapa
bisexuella erfarenheter och konsekvenser av desamma. För att kunna skapa en
identitet utifrån d essa erfa re nhece r b eh över även individen bisexuella
representationer att kunna jämfåra sina erfarenheter med, för att kunna sätta
ord får sina erfarenheter. l nästa avsnitt diskuteras därför intervjupersonernas
bi lder av bisexualitet/bisexuella sam t deras associationer till/vad för innebörd
de lägger i själva ordet bisexualitet.

Informanternas bilder
D e bilder som F'årmedlats mig är dels "den flyktiga bisexuella", den Aytande
identiteten, bisaualiret som n.5gor man inte rar på allvar som fram ställs med en
lekfullhet. framföraJlt i medierna. SaJntidigr kan denna lekfullhet ändra s kep ~
nad, bH obehaglig och bli en "samhällsfara". Tove berättar att hon vid etr till·
F.ille läste e n tidning där man imervjuat bisexuella, där bisexualitet framställdes
som något farligt, konstigt och märkJigt, som en "farSot".
Man s1g det som CII farsol liksom, ~vad ska samhiillet nu göra när de inte vet ve m du
iir, vem kan du vara!- (Tove)

En annan bild av den bisexuella identiteten, är att det är en identitet som anpassar sig efter omgivningen. Att man kan förhålla sig på olika vis till männis~
kor beroende på personens kön. "Ma n är som en amöba, vad är kärna, vad är
jag?" (Sonja, f. 1961)
Kajsas berättelse exemplifierar bilden av den bisexuella som anklagad för att
vara förrädare av lesbiska:
Som om jag ~tod infhr och var anklagad och dc [ d ~ lesbiskal var liksom de som
I de tcrmcm a. (Kajsa)

dömd~.
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En annan vanlig bild av den bisexuella är att hon med nödvändighet vill hal
behöver parallella relationer med män och kvinnor samtidigt. Kajsa berättar att
i en nära väninnas kamratgäng finns just uppfattningen att "ja bisexuella, ni
byter partner bara 53. där, ni har en tjej ena dagen och en man den andra dagen".
En ytterligare bild av bisexuella som fi nns är att den bisexuella försöker stå
med en fot i varje vä rld men hela tiden misslyckas. När den bisexuella kvinnan
träffar !.': n man kommer hon an ge upp sin bomovärld, när hon träffar en kvin na
kommer man att ge upp sin heterovärld. Därav foljer åsikten att bisexuella
skulle vara särski lt politiskt och sociale opalidiga.
Ytterligare en bild av bisexuella är att de är fega, gardero bshomoscxuella som
inte vågar komma ut och stå för sin homosexualitet. Martina säger att hon har
en fördom om an det är många som anser att det skulle vara "mjukare" till en
början komma ut som bisexuell än som homosexuell till heterosexuella. Hon
tror dock att bisexualitet snarare gör hecerosexuella forvirrade. När Martina var
yngre tänkte hon därför att det skul!e vara " allt eller inge{ .
Man ska ill1e vara feg, är man feg si Br man vänta ti ll dess att ma n vågar helt ()(;h
h:1llel. (Manina)

Vad betyder själva o rdet bisexuell? Vad fö r det med sig fo r associationer? Såde
Alice och Louise associerar till ordet "översexuell". Louise har därför valt acc
kalla sig för sexuell, detta även för att beto na art hon att raheras av människor,
personer, snarare än till kvinnor och män. Hon rycker även att ordet "sexuell"
är mer inkluderande, motverkar "vi och de"-särskiljning. ''Alla är sexuella och
då kan aHa vara i sam ma grupp och man sHpper särskilja sig. n (Louise) Martina
rycker att ordet bisexualitet ä r luddigt och förknippa r ordet homosexuell med
"att tillhöra den eller det" . Hon vill inte att ordet bisexualitet ska vara "något
sånt där luddigt". Det hotfulla med bisexualitet och bisexuella tycker Martina
ä r,att man inte vet "var man har sin partner". Hon påpekar samtidigt att hon
. trortatt d et är en fo rdom hon har och att d et har med den enslcilde individen att
göra "hur pass opåJ idig man ä r".

Artikulation
Eftersom bisexuali tet ständigt passerar som homo- eller heterosexualitet , ant ingen använder sig av hetero- ell er homosexuella symboler i sin representation
krävs en översättning, att den bi sexuell a uttalar, kommer ur, artikulerar, sin
bisexualitet. Artikulationen sker nästa n e nbare genom art den bisexuella be rä{~
tar fö r sin omgivni ng an hon är bi. Men det kan även ske genom an e n person
so m identifie rar sig som monosexuell erkänner en anraktion till en person av
"fel kön". En social artikulation, att det finns andra som individen känner till är
öppet bisexuel la el le r att fenom enet bisexualitet diskuteras öppet i samhället,
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kan vara en forutsänning för en intim artikulation, dvs. au individen själv berättar, kommer ut. Ett sän som inte framkommit i in tervj usrudien är annars an
ta till någta av de fa tydliga bisexu ella representationer som finns, dvs. öppet
leva seriellt bisexuellt eller vara öppet polygam och ha relationer med båda könen parallelle. Artikulationen är en förutsättning för erkännande av bisexuell
attraktion, och fungerar därmed som en viktig del av bisexuell t identitetsskapande. Flera av intervj upersonerna tycker också att det känns viktigt att
komma ut. När en IciUe stöter på Tove eller visar sig intresserad, berättar Tove
ganska tidigt att hon "irt1e är hetero".
För det (ar man för givet. Nigon skulle tycka att det var en j>C(itess men fo r mig har
bara bli vit väldigt viktigt an poilingocra fr:i.Jl början. (Tove)

H inder for artikulation kan vara a u individen är rädd ror art diskrimine ras,
lltsänas for hot och/eller våld. Individen kan även se det som att artikulationen
mest komplicerar förhållandet till närsdende eller att det inte spelar så stor roll
att komma ut som bi. Louise, som lever i ett olikkö nac förhållande, berärrar
exempelvis att hon försöker väva in det så naturligt som det går o m någon
fdgar och om folk ime frågar "51 behöver man inre säga der".

Erkännande
C harles Taylor menar,
all v5r identitet delvis form:J.li av ~ ndras erkännande, eller frånvaron därav, och ofl<l
misskän nande, 55 art en pc:tson eller en gru pp av m~ ni$kor kan lida verkl ig skada,
drabbas av en v«kl ig forvOl.n~kning, om män niskorna ('] Ier samhälle[ flin t omkring
dem \\twpeglar en inskrän kt elle r fomc:drande eller föraktl ig bild av dem. Icke-e rk;tnna nde dler misskän nande kan vatla skada, kan vara en form av f6rtryck genum
att man tvinga!; in i en falsk, förvanskad och in ~kr;tnh tillvaro. (Taylor 1999:37)

Taylor menar att det finn s två plan av erkännande, det intima och det sociala.
På en intim t plan formas eller deformeras identiteten genom kontakt med de
betydelsefulla and ra, en slags pågående dialog och kamp med betydelseful la
andra. På dec sociala planet driver vi en for tlöpande politik för lika erkännande,
exempelvis som medlem av gruppen bisexuella kvin nor (a.a:45) . Lika erkännande på det sociala planet handlar om att inte samhället eller omgivningen ska
projicera en mindervärdig eller förnedrande bild på någon, vilket kan förvanska
eller fört rycka i sådan grad arr b ilden internaliseras. (a.a)
Vad innebär ett positivt, negativt, icke--erkänna ndc? Ett positivt erkännande
pl det intima planet kan innebära möjligheten att lm rycka homosexuella känslor som en positiv möj lighet, att den "homosexuel la sidan" blir okomplicerad,
inte upplevs som något ok d ler som n ~ gor som mota rbetas av omgivnin gen,
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vika negativa attityder.
utan snarare att man har stöd från omgivningen att uttrycka hela sin bisexuaIi·
tet. D etta kan uccryckas genom an individen har sin partner som stöd i komma
ut processen/ utfo rskande av homosexuell (eller heterosexuell) attraktion.
Ett negativt erkännande på det intima planet kan vara närståendes eller den
nära omgivningens avsdndstagande och uttryck för fördomar som finn s såväl j
"dcn homosexuella världen/ ko ntexten" som i det hetCI"osexueJla majoritets.
samhället, exempelvis genom att pannerl närstående reagerar starkt negativt.
Tror man att man ska råka ur for ett negativt erkännande elle r har clkat Ut for
ett negativt erkännande tidigare, kan det innebära att man väljer att inte komma
ut for andra.
En form av negativt erkännande på det sociala planet är bifobi. Alices berät·
telse kan ses som uttryck fö r en form av bifobi när hon berättar att hon nor att
det är lättare som bi att ha en bisexuell partner. Hon har erfarenheter från
flickvänner som identifierat sig som lesbiska, som har varit misstänksamma
"jUSt för att man skulle vara promiskuös på något vis".
Eller arr man inte törs komma ut ur garderoben. D et är lite rrist. Det 1I.r ganska lite

Ett ickc~erkänn a nd e p ~ dec intima planet kan innebära att individen möts av
ett ifrågasättande, oförs t~else eller förn ekelse när hon fårsöker artikulera sin
bisexualitet, exempelvis genom att partnerinärstående reagerar genom att inte
förstå, att ifrågasätta info rmantens bisexualitet, att tolka bisexuella positioner
som ett lesbiskt stadium som g~(t över dvs. an individen blivit heterosexuell,
eller genom att omgivningen reagerar med att forneka individens bisexualitet,
eller "se vad de viU.se" beroende av egefi'sexueLlläggning, dvs. toLka den bisexuella
positionen som homo eller heterosexuell beroende av den egna sexuella i de nti~
teten hos den som tolkar positionen.
NärTove vid en tillfhlle berättade för en av sina före detta pojkvänner att hon
var bi blev han "väldigt bestört", vilket hon tycker var lite märkligt eftersom
han har flera bi~ och homosexuella kompisar.
När jag berättade det, så sa han bara, "Nej, men du som är så hetcro". Men vadå, vad
är det som är sl hctero? Vad är heterosexualitet? [... J Och just det här med att nMen
du kan inte vara det, du är så heterosexucW. (l ove)

tolerans, rycker jag fdn lesbiska. (Alice)

Konsekvenser av bifobi kan vara att man internaliserar dem på det intima pla~
net. Uccryck for internaliserad bifobi som stycket exemplifierar kan vara att
individen,
• [Onar ner sin bisexualitet [jU erfarenheter: bisexuell är inte något som
man identifierar sig som;
• tycker an det är viktigt att poängtera att de bisexuella erfarenheterna
inte betyder att man lika gärna skulle kunna vara med en man (eller en
kvinna) eller är "dubbelt sexuelJ " eller "flörtig", med "dubbelt så många
möjligherer här ute i världen";
• har förståelse for att en homosexuell partner efter lång, besvärlig komma
ut process gärna skulle vilja att individen också är homosexuell, inte står
och tvekar i ett hörn;
• tycker att attityder bland lesbiska mot bisexuella är td kig, men kan
samtidige forstå den, eftersom det är enklare att säga att man är bi i en
heterosexuell kontext;
• inte har något emot lesbiskas misstänksamhet gentemot bisexualitet!
bisexuella, även om hon tycker att det känns tråkigt att lesbiska skulle ha
gått på fordomar om bisexuella;
• har behov av att motivera for sig själv varför hon skulle ha rätt tilll
möjligher an gå ut pi homoställcn när hon har pojkvänner;
• har behov av an dölja olikkönat förhållande i homomiljöer for att und~
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När Birgitta berättade for sina föräldrar att hon skulle ha barn med Björn,
reagerade hennes mamma med att säga, "aha, du har äntligen tagit ditt förnuft
till f"anga och ska bli som alla andra". Under 15 ~rs tid levde Birgitta med sin
fl ickvän Sara, Björn, hans pojkvän Magnus, barn och fosterbarn. Hon tror att
"folk byggde upp sina smi egna fo teStälJningar" o m vad för relation de hade
inbördes beroende på om de själva var homo- eller heterosexuella, så länge som
de levdc "ganska statiskt". "Jag tror att folk anpassar sin syn, de ser vad de vill
se." (Birgitta)
En kompis til! Martina, tror hon, såg det som "att det [lesbiskheten] var
något stadium som gln över" i och med att Martina Btt en pojkvän".
Vad blir konsekvenserna av att mötas av ett "icke-erkännande"? D e tydligasre
konsekvenserna av ett icke-erkännande är att individen ifrågasätter autenticiteten
i sina känslor. Flertalet intervj upersoner i studien uttrycker i någon, mildare
eller starkare, form att de vid något eller vid ett flertal tillfallen har ifrågasatt sin
bisexualitet och de känslor de känt gentemot främst män. De har funderat på
om bisexualiteten inte bara skull ~ ha varit en fas, på väg mot en homosexuell
identitet, eller uttryck for ett emotionellt behov, dvs. att dc olikkönade käns~
loma funge rar som ett substitut i avsaknaden av lämpliga kvinnliga partners. I
Alices fall blir hon vid en tidpunkt osäker på sin "homosexuellasida" och vid en
annan sin "heterosexuella". I Maninas fall handlar det om att hon var så säker i
sin lesbiska identitet att hon stundo m har fdgat sig själv i efterhand om hon
skapade känslor för Tomas, som hon under en tid hade ett allvarligare förhål~
lande med.
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Jag vel inle om iag skapade kä nslor, för så har jag länk, ibland, au jag skapade
känslor bara ror alt dCI 5kulle vara skönt au ha n;\gon, an B vara ~nonnal~, alt
kunna vara SOI;i:l1! accc: p,crad, men förmodligen var dc' inlc d. 55 jag ha r sluti! mig

,iii an det ;n!c Y.\r d. (M ani na)

I flera av intervjuerna framg! r det att behovet av positiva förebilder är stort,
och an konsekvenserna av negativa sådana är stora. Men kanske är det tyscna~
den, avsaknaden av ert samtal om bisexualitet överhuvudtaget som ses som
mest negativL

Identitet
Slutligen, vad är en identitet? Vad kan det innebära att identifiera sig som bi?
Jag diskuterar i avsnittet tre olika uttryck, betydelser av identiteter. Det kan
vara en politisk identitet, exempel på det är lesbiska feminister och biaktivisrer,
och fungerar pa så vis som en gruppidemitet med ett tydligt gemensamT mål
som skapar gemenskap. Det kan handla om att tillhöra en viss kontext, kultur,
som Martina menar att den homosexuella identiteten innebär, dvs. en kulturell
identitet. Slutligen kan den sexuella identiteten uppfattas vara något so m är ett
uttryck for ett "autentiskt jag", något som återspeglar en inre kärna.
Fmgan som flera av intervjupersonerna har brottats med, som beskrevs i stycket
om konsekvenser av icke erkännande, är h uruvida,tleras bisexualitet är auten~
risk. Den lesbiska idemiteten forkn ippas med autentiskhet, eller som Al ice be~
skriver den som "ett Stort paket aven massa saker", något att bita i, ra ställning
till mycket mer än den bisexuella identiteten. Till skillnad fd n Alice lägger inre
Martina in så mycket i begreppet. "att identifiera sig som lesbisk", utan menar
ko rt och gott att det innebär att hon kallar sig för lesbisk. Samtidigt var hennes
olikkönade relationer hotande just för att det gjorde henne fårv irrad, att
bisexualiteten till skillnad fmn lesbiskheten uppfattas som något förv irrande.
Tove tycker arr det kan vara lite svårt att kalla sig for bi just för att den fram~
ställs som icke~autentisk, att det är lättare att vara det ena eller det andra, att
man därför so m bi måste vara "lite tuffare" än som monosexuell.
Den lesbiska identiteten uppfattas sammanfattningsvis som nigot tydligt och
avgränsat: ett stott paket med en massa saker, en allvarlig omställning i livet, ett
ställningstaga nde/något att bita i, autentiskhet/att äntligen ha hittat fram , men
även som någOT jobbigt, något som man måste bestämma sig fcir. Den bisexuella
idemiteten. eller kanske den bisexuella icke~identiteten, uppfattas som något
som är acceptabelt få r alla, att flyta omkring, att ha tillgång till två världar, bara
trist när man inte har kontakt med båda världar, "ok, nu är jag som jag är"/
behöver imc fund era på det, skönt att slippa bestämma sig samtidigt som nå~
~Öl forvirra n(!c, som det kräver en tuffhet att klara av an kalla sig för bi.

Biidentiteten innebär for flera intervjupersoner att stå med en fot i bMa värl ~
darna. Det svåf:! med bisexualitet är att den är så osynlig, art det 'är så svårt att
synliggöra bisexuella. Det är även möj ligt som bi alt göra ett val, beroende av
vilken monokultur som man känner sig meSt hemma i. Samtidigt menar Louise
är det en fordeJ att vara bi och in te välja, för art man kan se emellan. se in i bada
kulturerna. Hon ser det som att biidemi t~te n inte behöver vara viktigast, an
det beror pa sammanhanget vilken identitet som är viktigast. Som bisexuell
menar ho n att hon inte har en så utstakad väg som monosexueUa i och med att
hon inte vet om hon i nästa lbrhl l1ande kommer art vara tillsammans med en
kvinna eller en man . Det är svårt att veta hur känslorna ska variera. D et gör
också att man kan forstå båda sidor.

Slutdiskussion
Som jag ser det skapas en identitet, oberoende av om den är sexuell, etnisk,
religiös,. k1assmässig, köns', genus". i dialog med andra, genom spegling, ge~
nom olika former av erkännande. I min studie har jag exemplifierat med den
bisexuella identiteten, som jag sett som en praktisk och intressant in gång till
framförallt "mixade idenriretsstudier", exempelvis studier av människor med
mixad etnisk eller klassbakgrund, men även identitetsHudier i största allm än~
het av olika slag. Jag ser det som att identiteten skapas, åsynliggjort genom
modellen: erfarenhet-> representation-> artikulation -> erkännande ~> identitet~> eJ~enhet->. Som ett kretslopp där dock allting går i vartannat, gränserna
ät suddiga, cirkeln sluts.
Jag ser det som an erfarenheter skapas, inte är uttryck fö r en inneboende
~ ur~n.tis k iden ~i ter, och därefter tolkas utifrån den samhälleliga diskurs som
IIldl\'lden har t111~ng till . Utifmn den rolkningen skapar man en identitet. H ar
man aldrig hört talas om bisexualitet som ett alternativ till monosexualitet är
risken sto r att man ska tolka sina erh.renheter som monosexuella eller de
bisexuella erfarenheterna just som en forvirrande fas. på vägen mot ~n homo~
sexuell identitet där man har lämnat de heterosexuella erfarenheterna bakom
sig och har bestämt sig for vad man "är". Jag ser det som att erfarenheten så~
lunda är beroende av tillgängliga representation er, som sätter ramen för vad
som är möjligt att erGra. Representation en består av tillgängliga bilder av bisexualitet, samt betydelser, vad vi lägger för innebörd i ordet bisexualitet. Eftersom det finns a. tydliga, synliga represenrationerav bisexualitet blir dt:n bisexuella
artikulatio?en ~tra viktig, kanske viktigare än för homosexuella. Jag ser det
som att artikulation är att uttrycka, deNniera, beskriva, tolka sig själv, men även
skapa en slags översättning for att andra ska kunna läsa, se, förstå. Konkret kan
~tikulation innebära att man kommer lit. dvs. berättar att man är bi, och på
Vilket sätt man är det, men det kan även utt ryckas genom att personen tar till
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tillgängliga bircpresentationcf. fra mhåller bisexuella erfarenheter. Art se, att får·
stå, är uttryck for erkännande. Erkännandet består av ett socialt och ett intimt
erkännande, eller verkar poi ett socialt och intimt plan. D et sociala handlar om
att ityder som finns, cirkulerar i samhället gentemot en grupp, exempelvis "de
bisexuellaJbisexuaHa", de intima min omgivnings, men även mina egna attityder, som riktas mot mig. som ind ivid. Blir jag sedd, har jag möjlighet till an i
en dialog med andra uttrycka min bisexualitet skapar jag så en identitet. Identiteten kan ses som både tillhörig en person och mer begränsande, något som
en person tillhör.
Frngan jag funderat mycket över är, for att återknyta till den inJedande diskussionen om min TI).~tpositio n som forskare, hur kan man skapa en biidentitet
som kan fUngera som en av fl era identiteter som tillhör en person, som en
verktyg, en styrka av flera, utan att rvinga densamma att foga sig/bli !loge
under, tillhöra identiteten.
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Summary
The arride d iscuss how (bisexual) idencities are belng produced . under what
circumstances and difficultics, according to an intcrview study with right women
with bisexlIa! cxperienccs in Sk:inc. (Bisexual) identiry construction processes
are analysed from aspects such as experience, rcpresentation, recognition and
idcmi ty. Stress is put o n the meaning of experience and recognition.
Conscq ucnces of different kinds of rccognition, such as posidve, negative and
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