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Abstract 
 
 
Heteronormativity is one of the most powerful norms in our society today, a norm that 

many take for granted as natural. Heteronormativity is seldom discussed, it often 

becomes a non-question. However, the effects can be substantial for those who are 

outside of the norm. In my work I am discussing these issues and how it affects every 

day life for queer people. The work consists of four art jewellery pieces, with the four 

titles discussing the subject: desire, activism, owning and adjusting. 
 
 

Jewellery is an old language that speaks about status, individuality and hierarchy. The 

wearing tells us so much about the person. A pin shows the wearers political views and 

diamonds shows status. We need to expand the field of jewellery in order to question 

what jewellery really is, so that we can use jewellery to widen the acceptance of the 

individual. I want to investigate and queer the relationship between jewellery, wearing 

and the body. I have worked with big and small objects, in several materials, to explore 

and highlight how heteronormativity affect bodies. 
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Inledning 
 
 
Jag hävdar att normer skapar opinion och får människor att handla på olika sätt. 

Normer är ofta starka och tas som givna sanningar. Människor som inte anpassar sig 

till dem eller ryms inom dem förlorar snabbt status och mänskligt värde (Martinsson 

och Reimers 2008). Därför tycker jag att normer behöver bli synliggjorda och 

ifrågasatta i syfte att värna om mångfald och personers rätt till sina egna liv och 

kroppar. 
 
 

Jag upplever att heteronormen är en av de normer som starkast styr våra liv. Inom 

heteronormen finns det klara regler om vad kön, sex och identitet är. Exempelvis antas 

att en man har ett manligt könsorgan och att han åtrår kvinnor. Heteronormen 

dikterar även hur och var kroppar får röra sig. Således får denna norm stora 

samhälleliga konsekvenser och stora grupper riskerar att missgynnas. 
 
 

Denna uppsats fokuserar på mötet mellan heteronormen och människor som inte 

upplever sig inkluderas inom den. Dessa individer passar inte in på grund av genus, 

sexualitet eller identitet. Hur påverkas de icke-heteronormativa kropparna av 

heteronormen? För att undersöka detta har jag använt mig av litteratur och egna 

erfarenheter.  Uppsatsen utgår alltså från min vardag men beskriver även 

heteronormens självklarhet i samhället utifrån ett bredare perspektiv, som det 

beskrivs i tidigare utförd forskning.  
 
 

Queer är en egen identitet inom HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och 

queerpersoner) och innebär att ens sexualitet inte ska behöva definieras. I detta arbete 

använder jag dock queer som ett paraplybegrepp för HBTQ. Queerhet innebär i denna 

mening att en person rör sig utanför normerna för vad en man och en kvinna ska vara. 

Det finns lagar som ska skyddar HBTQ-personer från diskriminering. Lagarna till trots 

så upplever jag att normen i samhället kan vara så stark att queerpersoner ibland lever 

med en privat och en offentlig identitet. I skarven mellan dessa identiteter kan det 

uppstå problem. Om heteronormen inte hade vart så stark hade man kunnat undvika 

psykiskt och fysiskt lidande, till exempel färre hatbrott (Ambjörnsson 2007). 
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I denna uppsats beskrivs olika aspekter av hur heteronormen påverkar de icke-

heterosexuella kropparna. Det beskrivs även hur mina verk förhåller sig till dessa 

aspekter. 
 
 
Smycken 
 

Människan har under flera tusen år använt smycken för att visa på hierarkier och skapa 

grupptillhörighet. Smycken är en tydlig markör för en persons status i samhället. 

Statusen kan bygga på exempelvis ekonomiskt eller kulturellt kapital, politiskt 

ställningstagande eller relationsstatus. Till exempel har pin:en med slagord eller 

politiska budskap använts länge inom aktivism. Med smycken kan du synas och sticka 

ut, men de kan också vara sparsmakade och visa på integritet och personlig hållning. 
 
 

Smycken och manligt bärande av dem tycker jag är extra intressant när det kommer till 

maskulinitet. Efter franska revolutionen tog män tydligt avstånd från extravagans i sin 

klädedräkt, till förmån för att status och makt skulle komma från intellektet och inte från 

överdådiga peruker och färgglada kläder. Den stora maskulina avsägningen innebar att 

smycken kodades feminint och ytligt och var därmed irrelevant för arbetarklassmannen som 

under denna tid fick mer status (Stil i P1, 2016-10-07).  

 

Enligt mig definierar smycken förhållanden. Smycken bidrar till att forma 

heteronormativa strukturer där människor polariseras och görs till endera cis-kvinnor 

eller cis-män. Smycken som vigselringar är intressanta exempel då de symboliserar 

kärlekens enighet. För inte många år sedan fick bara heterosexuella kroppar 

möjligheten att bära dem i dess juridiska betydelse i Sverige. 
 
 
Matt Lambert är en nordamerikansk smyckeskonstnär, som utforskar den manliga 

kroppen och sexualiteten, och det hegemoniska system som färgar vår syn på dessa. 

Lamberts försöker i sina verk skapa suddighet i dessa hegemoniska system. Han skapar 

bland annat rustningar för den manliga kroppen där kroppen får en fysiskt, metafysiskt 

och psykiskt skydd i interaktion med andra kroppar. T.ex. verken med horn som 

huvudbonad, där det är tydligt att han utmanar de maskulina hierarkierna. Att han 
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använder traditionellt konsthantverk och försöker utveckla det i gestaltning för att 

skapa dialog, är väldigt intressant eftersom det också utmanar vårt fält (Lambert 2016). 
 
 
Queerteori 
 

Inom queerteorin är filosofen Judith Butler en av de främsta. Butler menar att kön är 

kulturellt och socialt betingat och ingenting man föds med. Kön innebär att individen 

föds in i en roll som måste fortsätta presteras för att undvika negativa konsekvenser. 

Rollerna säger att killar ska vara maskulina och tjejer feminina, och personer kommer 

att eftersträva bekräftelse inom dessa ramar (Butler 2007). 
 
 

Fanny Ambjörnsson skriver mer om queerteori i Vad är Queer (2006). När du inte 

uppfyller normer gör det att du blir bemött annorlunda. I boken skriver hon att 

queerteorin framställer mannen och kvinnan som motsatser, som förverkligar varandra. 

När man växer upp i ett sådant betingat samhälle är det svårt att bortse från dessa 

normer och krav. Detta leder till att individen censurerar sig själv och justerar till 

exempel hur den rör sig och pratar. 
 
 
Gestaltning 
 

I det gestaltande arbetet har jag valt att utgå från fyra aspekter av hur heteronormen 

påverkar de icke-heterosexuella kropparna. Dessa aspekter är begär, kamp, ägande och 

möte. Med mitt gestaltande arbete vill jag skapa smycken för män eller unisex. Verken 

avser att kommentera vardagen och är tänkta att kunna bäras med en helt vanlig tröja. 
 
 

I följande avsnitt kommer de fyra aspekterna och verken samt dess innebörd för de 

icke-heterosexuella kropparna behandlas. 
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Begär – verk 1 
 
För mig är begär starkt sammankopplat med munnen. Begär kan bland annat vara att 

äta, tala och älska. Munnen är en ytterst sensuell del av kroppen. Munnen både visar 

och agerar på åtrå. Kyssar visar vördnad och knyter individer starkare till varandra. 

Men vad händer om någon åtrår fel kroppar, utanför den heteronoma självklarheten? 

Vad händer om kyssmärken kommer från fel läppar?  

 

Vad är en utsmyckning? Smycken kan vara allt det som pryder det kroppsliga: ett ljus, 

en parfymdoft eller en beröring som lämnar spår. Jag upplever att fukten från någons 

läppar kan få en att känna sig lika ståtlig som vilket traditionellt smycke som helst. 

Men smycken som visar att bäraren skiljer sig från normen kan också få denne att 

känna sig avvikande och utelämnad.    
 
 

Ibland är man tvungen att dölja sin rikedom. Det är detta fenomen jag tar upp i mitt 

verk Begär. I verket gestaltas de borttorkade kyssmärkena, gjorda av klistermärken. 

Dessa klistermärken relaterar till ritualen av en kyss, som genom ett möte klistrar sig 

fast på ytan. Genom att använda klistermärken visas också hierarkin i smyckevärlden. 

Vad anses som värdefullt i relation till material och hantverk? Man kan göra 

kyssavtryck på många sätt. För mig är det dock viktigt att de utgörs av fysiska objekt, 

detta för att ge kyssarna beständighet, ge dem ett lika stort utrymme som normens 

begär. Istället för de traditionella ädelmetallerna, som brukar användas för smycken, är 

kyssarna gjorda av aluminium. Jag vill att man ska ifrågasätta vad man bör begära. Ädla 

metaller? Normativa kyssar? 
 
 

Jag vill med kyssarna i verket visa ett queert begär, då man inte ska ta för givet att man 

vet vem som kan ha gett dem. På ryggen finns det ett intakt kyssavtryck. Det visar att 

det är svårt att dölja vissa delar av sig själv. 
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Kamp – verk 2 
 
Verket Kamp består av ett rep runt en arm och en hand, knutet i bondagestil. Repet 

binder armen och handen i en ganska fast ställning. Det består av en stomme av 

koppartråd, något som ger en statisk form. Koppartrådsstommen är täckt med en textil 

kabelstrumpa från en lampsladd. Repet är således inget vanligt rep utan ett estetiskt 

härmande. 
 
 

Repet skär in i kroppen och ifrågasätter den kroppsliga ytans gränser. Repet blir således 

en del av kroppen. För mig symboliserar repet också samhällets normer och visar på hur 

kroppar tvingas följa dessa strukturer. Placeringen runt handen refererar till den knutna 

näven, en symbol för kamp. 
 
 

Bondage innebär en dubbelhet, det vill säga att låta någon binda en och att bli bunden. 

Bondagen skildrar därmed både vårt aktiva och passiva hierarkiska samhälle. Att låta 

någon binda en visar för mig på ett starkt band mellan individer, oftast i samband med 

en sexuell upplevelse. I denna maktritual upplever båda parter något positivt, men 

självklart blir det problematiskt om den ena inte tar hänsyn till den andra. Då fängslas 

den bundna individen i strukturen. 
 
 
Heteronormens privilegium 
 

Heterosexuella är privilegierade i samhället då deras åtrå och kärlek ses som mer sann och 

värdig, upplever jag. Deras sexualitet ses som självklar och är obehindrad av sociala tabun. De 

kan känna trygghet på gatan och äga den då de går hand i hand med någon de älskar. Deras 

identitet är inte ifrågasatt, de slipper förföljelser och förtryck på grund av sin sexualitet 

(Kulick 1998). Jag har mött heterosexuella som inte känner sig välkomna i t.ex. Prideparaden 

som går genom Stockholm varje sommar, och undrar varför? Det kan bero på att de firar Pride 

varje dag! Pride behövs för att sätta fokus på queera människors behov och rum. 

Kulturgeograferna David Bell och Gil Valentine hävdar att prideparader hör till de mest 

synbara exemplen på att människor homosexualiserar och queerar stadens gator, och 

tillägger att festivalernas närvaro synliggör samhällets heteronormer. Offentliga rum 

produceras kontinuerligt som heterosexuella och heteronormativa, skriver Michelle 

Göransson i sin bok Materialiserade Sexualiteter (2012). Jag tycker att heteronormativa 
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personer sällan är medvetna om hur mycket plats de tar, de ser inte att alla som står utanför 

normen tvingas till anpassning. Att heteronormen görs självklar innebär att behovet av Pride 

är stort. ”Pride är ett tidrumsligt mellanrum av fri lek, en frizon och ett markerat 

sammanhang som äger rum både i och utanför samhällets norm(al)tidsrum” (Göransson 

2012:183). Jag tycker att Pride är viktigt! Pride finns för att synliggöra queera människor i 

vårt land, stödja grupper utomlands, samt att främja mänskliga rättigheter. Och mina smycken 

syftar till att synliggöra queera människor och kampen i vår vardag precis som Pride.  
 
 
 

Ägande – verk 3 
 
Verket Ägande är inget vardagssmycke utan ett uttryck av min frustration. Smycken är 

ofta små och passar in på kroppen. Men vad händer när kroppen måste förhålla sig till 

smycket? Smycket kommer att påverka kroppen och eventuellt hindra de kroppsliga 

funktionerna. Objektet är tänkt att bestå av en stor rektangulär cellplastkub. Den ska 

bäras på ryggen som en sorts ”ryggsäck” och sitta fast mot kroppen med läderremmar, 

rep och band. 
 
 

Jag tycker att det är intressant att utforska var gränsen mellan smycken och 

accessoarer går och hur dess funktion relaterar till kroppen. Att kuben bärs på ryggen 

gör att den kan ses som en ryggsäck, även om det inte har en funktion av en ryggsäck. 

För mig är kuben ett smycke då den som sagt inte har en aktiv funktion i bärandet utan 

refererar till bagaget och det man bär med sig som inte alltid är synligt. Kuben 

symboliserar samhällets strukturer och vad det innebär om du inte passar in. Samtidigt 

refererar kuben till garderobens tvång. Vem har rätt att ta plats i rummet och synas? 
 
 

Kuben är byggd av cellplast eftersom det är ett fysiskt lätt material som tillåter att leka 

med storlek, men den har också en frysboxeffekt, som pekar på mina upplevelser av att 

känna mig isolerad, utanför gruppen. Kuben kommer att täckas av textil, i form av ett 

kamouflerande paljettyg. Tygets paljetter går att vända på med en handstrykning, vilket 

symboliserar behovet av att passa in eller att sticka ut. Att ytan går att justera så lätt 

visar på hur queera personer behöver förhålla sig till sin omgivning. Den silvriga sidan 

ger bäraren chans att sticka ut och reflektera sin omgivning. Den vita ytan symboliserar 
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neutralitet, standard och där med heteronormen. De går att växla mellan dessa med en 

handvändning. 
 
 

När människor ser paljetter vill de ofta röra vid dem, detta lockar till en interaktion med 

smycket samt skapar möten där tankar väcks. Paljetterna ska vara silvriga på en sida och 

vita på den andra, för att anspela på vithetsnormsproblematiken. Vitt anses neutralt men 

är en färg. Paljetterna symboliserar normens makt. Repen och banden i verket binder 

fast kroppen i strukturen, som jag upplever att normer reglerar oss människor. Verket 

vill lyfta fram queera aspekter och fästa uppmärksamhet på det vackra i det icke-

heteronormativa. 
 
 
Isolation 
 

Isolation är en vanlig följd av att vara en queer person. Jag upplever att man som queer 

person ofta är ensam i att försöka hitta sin identitet och passa in i samhället. Det ställer 

stora krav på individens självkänsla, då man redan utsätts för yttre påtryckning. Man vill 

undvika negativ uppmärksamhet, följa de normativa spelreglerna och skjuta bort allt 

som inte passar in. 
 
 

Att ”komma ut” för sin omgivning är oftast något som förväntas av dig, då din kropp 

förmodas vara heterosexuell. Här ser jag hur vi alla föds in i heteronormen och behöver 

förhålla oss till den. Att känna sig annorlunda är en kraftfull och avskärmade känsla som 

människor får lära sig att leva med under livet. Genom att något antas vara mer 

naturligt än något annat skapas ett stigma. Queera och icke-queera personer i min 

närhet reflekterar inte över heteronormens makt, vilket gör heteronormens negativa 

påverkan på samhället till en ickefråga. Det blir då en självklarhet att de queera 

kropparna förhåller sig till de heteronormativa kropparna och inte tvärtom. 
 
 
Stereotypisering 
 

När majoriteten ska definiera minoriteten delas de ofta in i stereotypa grupper. 
 

Detta skapar enligt mig förenklade bilder av dessa individer, ofta är dessutom bilderna 

negativa och begränsande. Fanny Ambjörnson ser stereotypisering som ett ”exempel 
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på hur heteronormativitet vidmakthålls […] genom förlöjligande, patologisering, 

demonisering och obegripliggörande” (Ambjörnsson 2006:75). Som queer person har 

jag upplevt att man måste förhålla sig till dessa förväntningar och finna sig i dem, eller 

kämpa emot för att skapa en bredare bild. Ibland finns det också positiva stereotyper 

som exempelvis att bögar ska kunna inredning. I dessa fall låter man personen ta plats, 

men snarare som en funktion än som en individ.  

 

 
 

Möte – verk 4 
 
Verket Möte består av en passerkorts- eller ID-brickhållare med halssnöre. Jag vill 

upplysa om kroppars möjlighet att befinna sig i olika rum och situationer, att visa att 

alla inte har samma möjligheter. Passerkortet visar att du är någon som tillhör något, i 

detta fall en norm. Det ger dig självklar passage in i rum. Vad händer när kroppar som 

tar sin plats och sina privilegier för givna i alla rum och situationer, möter någon som 

inte är lika privilegierad? Som inte är lika självklar eller trygg? Vad händer när man 

bryter sig in och tar tillbaka rätten att passera som sig själv i normen? Eftersom man 

inte anser att man behöver det för att få samma status. Jag ser ett passerkort som något 

som ofta ger bäraren pondus och en större självklarhet. Man tillhör något. 
 
 

Bandet till halssnöret består av grov vävt råsiden där textilens struktur syns och 

refererar till strukturer i stort. Lystern visar på charmen att vara annorlunda. 

Lädertampen visar på det kroppsliga. Nyckelringens cirkel visar på kretsloppet och kan 

föra tankarna till hur svårt det kan vara att bryta sig ur normers onda cirklar. Dock är 

själva ID-kortshållaren fördärvad för att visa att en identitet är svår att kategorisera på 

ett sådant normativt och standardiserat sätt. Ytan är försilvrad för att ge detta nya 

förhållningssätt mer värde då ädla metaller anses ha högre värde än andra material.  
 

I nacken sitter det en titanbricka där normalt ett lås skulle sitta. Denna bricka är inget lås 

utan en icke-funktion som visar att vi inte kan ta av oss detta band som samhället har 

hängt runt vår hals utan att det alltid är med oss. Själva brickan är i titan och är rosa för 

att trots allt påminna bäraren om dess queerhet. Lika lite som man väljer att bli tilldelad 
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ID-kortshållaren, lika lite väljer man om man är queer eller inte. Därför symboliserar 

låset bärarens queerhet lika mycket som samhällets låsning. Här finns det en risk för att 

reproducera stereotyper, men min avsikt är att använda det som en detalj i en helhet, för 

att ge kraft åt bäraren.  

 

Jag anser att smycken är koder som ger människor möjlighet att ta sig in i vissa rum. 

Detta objekt ifrågasätter dessutom synen på förstörda ting. Kan de fortfarande ha ett 

värde? Silverytan bildar en spegeleffekt så att betraktaren kan fylla den brutna 

strukturen med sin mening och sina behov, för att kunna interagera på lika villkor.  
 
 
Normalitet 
 

Jag menar att det finns ett försök att normalisera queerkultur på de avvikandes 

bekostnad. Samhället försöker förstärka de heteronormativa aspekterna, som 

exempelvis tvåsamhet och äktenskap. Hur du än definierar dina relationer, är tyvärr våra 

samhällsstrukturer svårrubbade, och det gör att de speglas i heteronormativitetens 

eftersträvningar. Lagarna har öppnats upp på senare år för icke-heteronorma kroppar. 

Visst är det bra med valmöjligheter men för mig blir det problematiskt när de utgår från 

andras villkor, äktenskapet är nu könsneutralt men fortfarande kvar i tvåsamhet. Jens 

Rydström skriver i Queersverige (2005.329) ”Den kritik av äktenskap och partnerskap 

som framförts av homosexuella bygger […] på att det är en tvingande institution.” Jag 

hävdar att det hade funnits minst lika viktiga saker att ta strid för istället för 

äktenskapet. Till exempel queerpersoners rättigheter i stort eller stigmat runt HIV. Det 

ses som en gaysjukdom även om majoriteten som har HIV är heterosexuella (Warner 

1999). På samma sätt tycker jag att man kan ifrågasätta varför inte tvångssteriliseringen 

av transsexuella avskaffades innan staten instiftade könsneutrala äktenskap. Allt detta 

tyder på att heteronormativa strukturer dikterar vad som är acceptabelt när det gäller 

kroppar och relationer. Det är dessa strukturer som jag har försökt synliggöra och 

ifrågasätta i mina smyckesgestaltningar.   
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Reflektioner 
 
Alla bär ansvar för att heteronormen upprätthålls, vissa mer än andra. Majoriteten 

upprätthåller heteronormen eftersom den känns trygg och förenklar deras livsval. Jag 

har upplevt att det tyvärr ofta är svårt att föra en diskussion med heterosexuella 

människor om heteronormen eftersom de inte själva upplever dess inflyttande eller 

makt. De uppfattar det ofta som ett personangrepp och ser inte skillnaden mellan 

heterosexualitet och heteronormen. 
 
 

Smycken kan som sagt vara en väldigt tydlig markör för ens status i samhället. Smyckena är 

fyllda med identitet och representerar bärarens livsval. Därför kan de vara tydliga markörer 

för normer, men därför har de också möjligheten att ifrågasätta dessa. För mig blir det då 

viktigt att utvidga smyckeskonsten. Fältet måste breddas, bli mer inkluderande, och utvidga 

vad smycken kan vara. Jag tror att det kan leda till att acceptansen för olika individer vidgas. 

För mig är smycken en tydlig markör för hur personer förhåller sig till sin omgivning. Om man 

känner sig påverkad av könsroller kan smycken bidra till att bryta ner dessa, du kan bära 

smycken på ett normkritiskt sätt och utmana strukturer. Detta bidrar till att bäraren och 

omgivningen utvecklas och kan växa som individer. De kan få en att våga se utanför normers 

krafter och definiera sig, sin kropp och bärandet som man vill. För att uppnå detta måste 

smyckeskonstnärer både skapa smycken som väcker tankar kring samhällets normer men 

också smycken som bäraren är villiga att utsmycka sig med. Det är det jag har gjort i mina 

verk. En bra utgångspunkt är att utgå från kreationer som skaparen själv kan tänka sig ha på 

sig, eftersom det är orimligt att någon annan ska bära det om vi själva inte är bekväma med 

det. Bärandet är ett sätt att skapa dialog och förändra normer. Det är det jag har gjort med 

mina verk i relation till heteronormen. Till skillnad från Matt Lambert försöker jag ta upp 

queera aspekter och hur de förhåller sig till sin omgivning ur en mer vardaglig synvinkel. Jag 

vill att mina smycken ska bli ett komplement till vardagen, så personer kan bära dem med 

enkelhet. Det är i vardagen normer enkelt blir performativa, och utrymmet att vara sig själv 

inte alltid är så självklart. Det är i vardagen förändringen kan ske. 

 

I verk 1, Begär, gestaltar jag queert begär. Kyssen som bärs ska inte förväntas komma från en, 

av heteronormen given, motpart. Den kan ha givits av vem som helst. I verk 2, Kamp, lyfter jag 

upp de som står utanför normen och har ett behov av att stå emot samhällets strukturer; 
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kampen för att få definiera sig själva utifrån sin tid och sitt rum. I verk 3, Ägande, visualiserar 

jag de förväntningar och det bagage som samhället sätter på queera individer och hur de 

behöver förhålla sig till dessa. I verk 4, Möte, ifrågasätter jag vem som får ta plats i mötet 

mellan individer i och med detta synliggör jag vilka kroppar som är självklara och därmed 

priviligierade.  

 

I detta arbete har jag velat utforska hur de icke-heteronormativa kropparna påverkas av 

heteronormen. Vad som händer i mötet och vad som händer med en icke-heteronormativ 

kropp i ett heteronormativt rum. Jag har försökt att synliggöra ett queert förhållningsätt till 

detta och därmed också lyfta upp diskussionen som ofta förs i marginalen. 
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