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ABSTRACT

This work is an exploration of the relationship between gender, the body and clothing, 
raising questions about identity while trying to deconstruct gender as a binary concept. I 
relate textile material transformations to drag and talk about the importance of non binary 
and trans visibility and representation. Interweaving my personal story with queer 
theoretical elements, I’m creating a sculptural installation, visualizing a possible future 
where fluidity supersedes fixity. 
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både och, men också inget av dem
ett synliggörande i gult och orange
smält glass och läppglans
mina stövlar klarar nästan allt
matchar med nästan allt 
och jag böjer ett snöre
det är ju inte så svårt 
och nu är det inte så rakt
transformationer, ett till namn
Och så fick Mathias Miriam
sin hjortronmössa tillslut
rosa flätor sticker ut
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INLEDNING

POÄNGEN

Halvspringandes är vi påväg till Bonden Bar utan jackor för att slippa betala 
garderobsavgiften. Ögonskuggan glittrade i vinternatten och ögonfransarna var 
extra långa och det liksom glödde och pirrade i mig. Det var första gången jag hade 
smink på mig offentligt. Med ett myrsteg tittade jag ut från tvåkönsnormen och 
kände hur härligt det kunde vara där.

Det finns en stark föreställning om att det endast finns två kön. Det brukar kallas för 
tvåkönsnormen eller det binära könssystemet. Jag är ickebinär transperson, varken man 
eller kvinna, och tvåkönsnormen är nånting jag konstant känner av och alltid behöver 
jobba mot. De personer som går ifrån det binära könssystemets regler blir ofta antingen 
osynliggjorda eller riskerar kränkande eller våldsamma situationer. Att som ickebinär och/
eller transperson få leva ut sitt kön precis som en vill och bli accepterad i det, utan några 
risker kan ofta kännas mer som ett avlägset drömscenario än verklighet. Jag ser mitt 
konstnärliga arbete som ett sätt för mig att bidra till en förändring av det nuvarande 
systemet. Genom att använda mig själv – min kropp och mina egna erfarenheter som 
ickebinär, vill jag ifrågasätta de gränser och konventioner som vi tillsammans i samhället 
upprätthåller. Förhoppningsvis kan vi luckra upp det raka och beständiga för att istället ge 
mer plats åt det queera och flytande. 

Mitt examensarbete Lipgloss Melt är ett slags förslag eller en visualisering av övergången 
till en ickebinär framtid där det nuvarande könssystemet är avvecklat och könade 
kodningar är kastade upp och ner, dragna ut och in och skrikna baklänges! Eller så är det 
kanske en bild av verkligheten när vi vågar eller tillåts vara oss själva. Som en lite bråkig 
men samtidigt estetisk inbjudande värld i gult, orange och rosa. En blandning av kroppar i 
rörelse, transformationer, smält Ben and Jerry’s, läppglans, drag queens och kläder. 
Kläder som nånting lekfullt och kläder som en lösning. Det är en glimt av neonljusen som 
leder dig rätt i natten, förväntningar och förvåning, funktionsplagg, underkläder, de bästa 
gummistövlarna du nånsin kan tänka dig, prinsessdrömmar och spåren av det där som 
håller oss låsta, såren av tvåkönsnormen. Jag skapar en skulptural installation som talar 
om ett förhållande mellan kroppar, kläder och kön.
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AVGRÄNSNINGAR

Mitt konstnärliga arbete och min text är baserade på personliga upplevelser, men jag för 
samtidigt en dialog med en queerteoretisk och konsthistorisk kontext. Jag inspireras av 
queerkultur och skriver bland annat om drag och relaterar det till min praktik. Mitt arbete 
förhåller sig till en ”västerländsk” kontext, och specifikt en svensk. Då tänker jag på hur 
kläder könas i ”västerländsk” kultur och hur könssystemet ser ut här, då jag är medveten 
om att det inte är likadant i alla kulturer i världen. Min text kommer delvis gå in på 
sexualitet, men mer som ett stöd till teorier kring kön, då de definitivt har med varandra att 
göra, men inte som ett huvudämne i sig. I slutet av texten finns en ordlista, vilket betyder 
att jag inte kommer att definiera ord som potentiellt kan vara otydliga under textens gång 
utan en kan istället kolla där. Jag ser den här texten som ett komplement till mitt fysiska 
arbete och inte nödvändigtvis som en beskrivning av det. 

VARKEN ELLER

När jag var i tonåren och för första gången började känna att jag nog egentligen inte var 
man, hade jag tyvärr för dålig koll på ickebinära personer. Jag hade inte kraften att bryta 
den marken själv då och tänkte att jag var tvungen att antingen vara cis-man eller 
transkvinna. Jag var låst av det binära könssystemet men kunde samtidigt inte hitta 
nånting hos grupperna man eller kvinna som jag kände definierade mig. Jag hade också 
svårt att hitta vad som egentligen definierade vad som var en man eller en kvinna, utöver 
den utdaterade uppfattningen att könsorgan = kön, vilken jag redan då var övertygad om 
inte stämde. Kate Bornstein beskriver i Gender Outlaw: On Men, Women And The Rest Of 
Us att ”problemet är att vi lever i en värld som insisterar på att vi ska vara det ena eller det 
andra – en värld som inte bryr sig om att berätta exakt vad den ena eller den andra är”.  1

Inget av de två alternativ jag hade framför mig kändes rätt för mig och det tog mig många 
år till och en ny feministisk våg i Sverige innan jag stötte på information om ickebinära 
identiteter. Jag blev så inspirerad! Här var människor som levde som varken enbart man 
eller kvinna, som vågade och kunde bryta mot vad som tidigare känts som 
ogenomträngliga ramar, djupt cementerade i vår kultur. 

 Bornstein Kate, Gender outlaw: on men, women and the rest of us, 1994, s.8 (min översättning)1
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Representationens kraft hade träffat mig och jag satt uppe på nätterna när min 
dåvarande partner somnat och googlade. I sökfältet skrev jag ”queer”, ”ickebinär”, 
”gender queer”, ”transperson”. Jag tog in informationen som en tvättsvamp. Jag försov 
mig på jobbet, men det kan lika mycket berott på min avsaknad av drivkraft till att jobba 
som analysassistent på Strateg Fastighetskonsult… Jag bygger steg för steg ihop en 
bild av min identitet och mitt kön. Jag bryter med min tidigare vardag och börjar på 
Nyckelviksskolan och blir vän med Ella, som efter att jag i något sammanhang sagt att 
det i vår nya klass finns 4 killar och 12 tjejer, blir märkbart illa till mods. Senare på 
tunnelbanan från Ropsten in mot stan kommer hen ut till mig som ickebinär. Ella blir en 
viktig del i min process av att själv hitta en självsäkerhet och ett mod till att också våga 
ta steget att komma ut. Hen är fortfarande den person i min närhet jag vet förstår mig i 
min upplevelse av att vara ickebinär transperson, mina all over the place-känslor kring 
kön och allt som tillkommer runtomkring med att förhålla sig till samhället, vänner och 
familj. 

VIKTEN AV REPRESENTATION

Det är för mig tydligt att det behövs en större representation av ickebinära transpersoner i 
samhället och jag tror också att representation och synlighet är steget mot laglig och social 
bekräftelse. Ickebinära personer blir konstant osynliggjorda och måste hela tiden kämpa 
och insistera att få sin existens validerad: av staten, arbetsplatsen och familj och vänner. 
Tvåkönsnormen syns överallt, i arkitektur och design, i språket, i hur folk tänker och 
formulerar sig, i hur människor blir könsmässigt kategoriserade i alla möjliga 
sammanhang. Till exempel omklädningsrummen i sporthallen, avdelningarna i klädbutiker 
och uttryck som ”mina damer och herrar” är alla ett upprätthållande av det binära och 
något som gör mig och andra ickebinära obekväma. 

Dagens queer- och transaktivistiska rörelse får en att se hoppfullt på framtiden. 
Jag inspireras av ickebinära aktivister som skådespelaren Asia Kate Dillon, 
performancekonstnären Alok Vaid-Menon och fotografen Freja Lindberg som alla 
använder sina plattformar på ett inspirerande sätt och skapar ickebinär representation. 
Intersektionell och queer feminism får större och större utrymme och ickebinära kön får 
lagligt erkännande på fler och fler platser i världen, men tyvärr ligger Sverige efter. Till 
exempel Australien, Indien, Kanada, Malta, Nepal, Nya Zeeland och vissa delstater i USA 
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erbjuder möjlighet att ändra sitt juridiska kön till annat än man och kvinna.  Hösten 2017 2

gjordes utredningen Transpersoner i Sverige, förslag för stärkt ställning och bättre 
levnadsvillkor där utredarna bland annat kom fram till att frågan om att införa ett tredje 
juridiskt kön i Sverige bör utredas.  Efter en rundringning Ekot gjort presenterades den 18e 3

januari 2018 nyheten att en majoritet av de svenska riksdagspartierna var för att göra en 
utredning.  Äntligen! Detta ledde till samtal och diskussioner i TV och ickebinära personer 4

blev inbjudna till morgonsofforna för att prata om sina upplevelser.  

 Se t ex: Transgender Europe, Third gender marker options in Europe and beyond, tgeu.org, 20172

 Kulturdepartementet, Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor, regeringen.se, 20173

 Renman Fanny, En majoritet i riksdagen vill utreda frågan om ett tredje juridiskt kön, svt.se, 20184
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KLÄDER, KROPP & KÖN OCH HUR ALLT HÄNGER IHOP

Kanske den här! 
för att den matchar, 
min identitet
för att den överdriver, 
bryter någons regler,
lyser upp och synliggör
Dagens outfit, 
för att visa vad som inte är, 
för att ge en hint,
för att det verkar störa dom
som en rustning, 
ett självförtroende, 
en roll att spela, att ta tillbaka 
ett förslag på nått till en värld, 
som inte är binär

Min process av att utforska och uttrycka mitt kön har till stor del skett med hjälp av kläder. 
Min upplevelse är att kläder är en av de starkaste identitetsmarkörerna som finns, ett typ 
av objekt som folk snabbt kopplar till något personligt hos bäraren. Kläder blir ständigt 
bekönade. I den ”västerländska” kulturen kodas till exempel kjol, klänning och höga 
klackar som kvinnligt, medan till exempel kostym och slips brukar kodas som manligt. 
Bornstein skriver att behovet av att ha en igenkännlig identitet, och behovet av att tillhöra 
en grupp människor med liknande identitet, är drivande krafter i vår kultur. Hen menar att 
ingenstans är det här mer tydligt än när det kommer till kön. Därav den klara uppdelningen 
mellan manliga och kvinnliga modeuttryck.  Bornstein beskriver kön som klubbar med 5

vissa regler som människor måste följa för att få inträde och ”om du inte tillhör någon av 
dem så blir du utan tvekan tillsagd att inskriva dig snabbt”.  Det binära könssystemet får 6

människor att vilja klä sig efter vad som förväntas av dem på grund av deras kön.

 Bornstein Kate, Gender outlaw: on men, women and the rest of us, 1994, s.3-4 5

 Bornstein Kate, Gender outlaw: on men, women and the rest of us, 1994, s.24 (min översättning)6
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För mig har feminint kodade kläder kunnat ge mig en känsla av jag matchar mitt ickebinära 
kön bättre. Det har blivit ett sätt att utåt visa att mitt upplevda kön inte överensstämmer 
med det kön jag fick tilldelat vid födseln. Jag använder mig ofta medvetet av hur klädernas 
könande konnotationer förhåller sig till min manligt kodade kropp. Med diskrepansen som 
många uppfattar mellan kroppen och kläderna utmanar jag de ”regler” som kommer med 
det binära könssystemet. Kläder kan fungera som ett slags vapen, en motreaktion mot ett 
strömlinjeformat system. Jag tar på mig min röda lace-top och blir en femme krigare. Jag 
slåss mot patriarkatet och det binära könssystemet. Men kläder kan samtidigt också vara 
som en rustning! Feminint kodade kläder har kraften att ge mig trygghet och självsäkerhet 
och får mig att känna mig vacker på ett helt annat sätt än vad maskulint kodade kläder kan 
göra. 

För två och ett halvt år sen gjorde jag en halloween-kostym inspirerad av en dräkt i 
den triadiska baletten. En ståltråd viras runt, runt som bubblor från midjan och 
tillslut påminner det om ett slags ballongliknande skelett till ballerinakjol. Jag 
kombinerade det med en röd clownnäsa, vitt mimsmink och en hög fläta. Efter att 
jag lagt upp en bild på instagram träffade jag nästa helg en bekant som förvånat sa 
till mig; ”var det du? jag trodde det var en brud!”. Jag minns att jag kände en glädje 
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över hans kommentar. Jag hade passerat som kvinna i bilden, men glädjen kom 
egentligen inte av det, utan för att jag inte hade setts som man.

I mitt examensprojekt gör jag kläder som symboler för mitt utforskande av kön. Jag vill 
göra de typer av plagg som betyder mycket för mig eller som jag anser vara speciellt 
laddade. Jag gör till exempel skor, nätstrumpbyxor, en handväska och en underklädes-
inspirerad topp. För att gestalta min ickebinära erfarenhet och skapa visuell representation 
känner jag att jag behöver förhålla kön och kläder till kroppen. 

Att kroppen finns med i min fysiska gestaltning blir centralt för mitt verk. Jag gjuter av mina 
egna kroppsdelar – mina fötter, mina ben och min överkropp. Gipsbindorna är blöta och 
iskalla mot min vaselin-insmorda kropp och jag måste sitta helt stilla tills formen torkat. När 
de klippts bort från kroppen gjuter jag dem med ett textilt kompositmaterial. Jag tycker det 
är viktigt att jag använder just min egen kropp som förlaga, för det är ju med den jag har 
min transupplevelse. Vad är det som kan skava och ge mig könsdysfori? Vad är det som 
känns bra? Även om jag ser kläder som identitetsskapande i sig har de inte särskilt stor 
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kraft utan en kropp att förhålla sig till. Alltså blir både kläder och kropp lika viktiga i hur vi 
uttrycker identitet och kön. Jag försöker att luckra upp den traditionella uppdelningen där 
kroppen ses som det statiska och naturliga – och kläder som det rörliga och konstruerade. 

Den feministiska forskningskonsensus som rådde under 80-talet, men som fortfarande är 
högst aktuell, sa att varje individ har ett biologiskt kön och ett socialt konstruerat genus.  7

Tankegången gör gällande att varje människa har ett kön baserat på den kropp den har, 
vilket på engelska refereras till som ”sex”, och ett psykologiskt kön eller så kallat genus, på 
engelska ”gender”. Judith Butler menar att detta också är en social konstruktion. Hen 
skriver att denna uppdelning tenderar att återskapa föreställningen om att det finns en 
naturlig och ursprunglig manlighet och kvinnlighet som är baserad på kroppen.  Våra 8

sociala och kulturella föreställningar är så starka att de får oss att acceptera saker som 
fakta och gör det svårt att se hur denna ”fakta” producerats av det normsystem vi själva 
skapar. Butler skriver om kön som något performativt. Med det menar hen inte att vi själva 
medvetet väljer vårt kön genom att uppträda på ett visst sätt, utan att vi genom våra (oftast 
omedvetna) handlingar dagligen återupprepar eller citerar det kön vi tillskrivs och förväntas 
befinna oss inom.  Genom att vi förhåller oss till tvåkönsnormen och till idéer om kön som 9

något biologiskt återskapar vi denna bild om och om igen. Tillslut ser vi bilden som fakta 
snarare än som en mänskligt konstruerad tanke. 

Bornstein beskriver kön som kategorisering. Hen skriver att det troligen kan finnas hur 
många typer av könskategoriseringar som helst, alla vi kan tänka oss egentligen. Hen ger 
de lekfulla exemplen ”gender by clothing”, ”gender by divine right” och ”gender by lottery” 
och säger att de egentligen låter lika vettiga som vilka andra kriterier som helst.  Hen 10

skriver att det alltså finns alla dessa typer av ”kön”, som i sig själva inte är kön utan 
kriterier för systematisk klassifikation. Bornstein skriver att märkligt nog brukar idéen om 
det biologiska könet överordna alla andra potentiella kategoriseringsmöjligheter.  De 11

flesta ser kategorisering efter anatomi som något självklart, och dessutom som binärt: 
vagina eller penis, XX- eller XY-kromosomer. Här missas dock alla de biologiska 

 Se t ex Rubin Gayle, ”The traffic in women: Notes on the ’Political Economy’ of sex”, I Toward an anthropology of women, 1975 och 7

Hirdman Yvonne, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, I Kvinnovetenskaplig tidskrift 3, 1988

 Butler Judith, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, 2007/19908

 Butler Judith, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, 2007/19909

 Bornstein Kate, Gender outlaw: on men, women and the rest of us, 1994, s.3010

 Bornstein Kate, Gender outlaw: on men, women and the rest of us, 1994, s.3011

�12



variationer människor har. Könsorgan, kromosomer och hormonproduktion kan variera. 
Nyfödda intersexpersoner tvångsopereras systematiskt för att passa in i tvåkönsnormen. 
När det binära könssystemet visar sig ha luckor i sin konstruktion känner vi oss tvingande 
att ”fixa” till det så att det ”stämmer”. 

Idén om ”naturliga kön” blir ett slags normsystem som inte bara reglerar hur en ska vara i 
sitt tillskrivna kön utan också att en ens ska vara ett kön. Butler menar att anledningen till 
att kategorierna man och kvinna ens existerar hos oss människor är vad hen kallar ”den 
heterosexuella matrisen” eller vad vi kanske oftare refererar till som heteronormen. Butler 
säger att normerna för heterosexuellt begär producerar två kön och hävdar att om 
heteronormen inte skulle existera skulle det heller inte finnas någon anledning att göra en 
binär könsuppdelning. Då skulle kanske könsorganen istället ses som olika 
kroppsvariationer istället för något som klassificerar individer i kön. Butler menar alltså att 
anledningen till att det binära könssystemet är så starkt är att normen säger att människor 
ska ha heterosexuellt sex, heterosexuella relationer och reproducera sig, alltså skaffa 
barn.  12

När mamma och pappa var gravida med mig hade de två stycken ”arbetsnamn”. De två 
toppförslagen var Mathias och Miriam, ett manligt och ett kvinnligt. Vilket av dem det 
skulle bli kunde de ju såklart inte välja ännu. Hallå! De visste inte vilket kön jag hade! 
När jag sedan i april 1991 föddes med rumpan först och klämda blåa ben och det 
visade sig att jag hade en snopp blev jag Mathias Hans Nirstedt, Hans efter pappa, och 
Miriam blev väldigt länge inte mer än så, ett ”arbetsnamn”. 26 år senare har jag börjat 
använda Miriam tillsammans med Mathias. Mathias Miriam Nirstedt står det på 
framsidan till den är texten och det känns lite som att jag reclaimat något som alltid var 
mitt. Jag tror mamma blev lite glad ändå i allt det förvirrande, när jag sa att jag skulle 
börja använda just Miriam, att hon fortfarande fick vara med och bestämma lite.

Vi kan också tolka det binära könssystemet, eller se kategoriseringen av ”man” och 
”kvinna”, som ett klassystem. Bornstein menar att detta system upprätthålls på grund av 
patriarkatet. I ett klassystem finns alltid en hierarki, en obalans av makt. För att en grupp 
ska kunna utöva makt över en annan måste det finnas ett system för att dela upp dessa 
grupper. Utan det binära könssystemet skulle den patriarkala maktdynamiken mellan män 

 Butler Judith, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, 2007/199012
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och kvinnor inte kunna fortgå och män skulle förlora sitt manliga privilegium.  Jag menar 13

att såväl patriarkatet som den heterosexuella matrisen kan vara bidragande till att 
upprätthålla tvåkönsnormen. För att skapa ett samhälle där alla, oavsett kön, behandlas 
lika behöver vi bryta ner bilden av vad kön är och kan vara. Ett klassystem förutsätter 
ojämlikhet och för att skapa förändring behöver vi börja med att bryta upp föreställningen 
om de två klasserna ”män” och ”kvinnor” som två stängda grupper, och de enda två 
grupperna dessutom. 

 Bornstein Kate, Gender outlaw: on men, women and the rest of us, 1994, s.10813
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TRANSFORMATION

DRAG: TILL SIN SPETS

Ett sätt att bryta ner könsgränserna är genom drag. Genom att på ett medvetet sätt 
använda de binära könsuttrycken vi alla fått inpräntande i oss, kan vi ifrågasätta om 
begreppen man och kvinna eller femininet och maskulinitet verkligen är konstanta och 
statiska. Vad händer när en börjar leka, kasta runt, överdriva eller förvränga dem? Drag är 
en queer uttrycksform som ifrågasätter normer kring kön genom transformation. På både 
ett materiellt och performativt sätt förändrar en sitt sätt att presentera ett kön och i 
förlängningen den läsning andra gör av en. En dragartist rekonstruerar eller bryter normer 
med sin egen kropp, ofta med hjälp av överdrivna attribut, genom könsstereotyper eller 
genom så kallat ”genderfuck” där könsuttryck blandas hejvilt. Renate Lorenz beskriver i 
Queer Art: A Freak Theory drag som ”en grupp effektiva, ansträngande, delvis vänliga och 
delvis aggressiva metoder för att skapa distans till normer och samtidigt föreslå bilder av 
hur framtiden kan levas”.  Föreställningar om hur en ”ska” vara baserat på ens kropp eller 14

kön försvinner. Butler skriver att drag kan påvisa den imiterande struktur som producerar 
kön och därmed också motsätta sig heterosexualitetens anspråk på naturlighet.  Nu kan 15

vi alla se tydligare hur de faktorer som skapar vår bild av kön inte är baserat på något 
”naturligt” utan istället måste vara socialt konstruerade. 

Jag tror att den cementerade position som begreppen ”man” och ”kvinna” har kan släppa 
genom att vi drar kodade uttryck till sin spets och vågar skratta åt dem. För drag är ju 
underhållning och humor. Men till skillnad mot till exempel typiskt straight ”man-i-klänning 
humor” så skrattar en inte åt den normbrytande personen utan istället åt själva normen! 
Drag blir ett sätt att se det löjliga i det binära könssystemet och jag tror precis som 
Bornstein skriver; att när vi kan se hur fånigt det egentligen är, så kan vi börja bryta ner 
systemet på riktigt.  16

 

 Lorenz Renate, Queer art: a freak theory, 2012, s.2114

 Butler Judith, Bodies that matter. on the discursive limits of ”sex”, 199315

 Bornstein Kate, Gender outlaw: on men, women and the rest of us, 1994, s.8516
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Exercise: Make a list of all the genders you observe in a week
Exercise: Make a list of all the genders you’ve been in a week
Exercise: Make a list of all the genders you can imagine in a week17

- Kate Bornstein

Bornstein menar att ”det nuvarande könssystemet förlitar sig på allas gemensamma 
överenskommelse om att det inte är flexibelt” och säger att ”nyckeln till att göra sig av med 
kön är förmågan att fritt röra sig in och ut ur existerande kön och könsroller”.  Hen menar 18

att drag kan vara ett verktyg i att dekonstruera det nuvarande könsystemet eftersom en då 
återtar allt det fantastiska med kön och återskapar det på frivillig basis, till skillnad från i 
det binära systemet där en aldrig får chansen att ge sitt samtycke.  Kontrollen tas ur 19

händerna på de som vill upprätthålla tvåkönsnormen och för en stund förflyttas makten 
och en plattform skapas, för vardaglig acceptans av alla personer med normbrytande 
könsuttryck.

Genom att göra oss av med det binära behöver vi inte samtidigt göra oss av med kön, och 
det är viktigt att komma ihåg. Det innebär inte automatiskt att ingen ska ha något kön alls. 
Tvärtom finns en möjlighet att leva ut hur många eller få kön en vill och på vilket sätt en 
vill. Det är viktigt att vi tillåter oss själva att förhålla oss flytande till kategorier och inte 
skapa nya inflexibla regler för vad som är ett korrekt sätt att förhålla sig till kön och 
identitet. Jag tycker att drag oftast har förmågan att illustrera den flexibiliteten och 
öppenheten. Med visuell kraft bryts föreställningen om kön som något statiskt ner och 
gränserna suddas ut.

MATERIALDRAG 

I mitt arbete är drag och mitt sätt att använda mig av material sammanlänkat. Genom 
materiella transformationer i form av textila tekniker och annan materialmanipulation gör 
jag en typ av ”materialdrag”. Det blir en symbolisk och aktivistisk handling där jag försöker 
synliggöra vad våra uppfattningar av material är baserade på. Vad är kvalitet? Vad ger ett 
material dess status? Vad definierar vi som egenskaper? Jag börjar leka, kasta runt, 

 Bornstein Kate, Gender outlaw: on men, women and the rest of us, 1994, s.11617

 Bornstein Kate, Gender outlaw: on men, women and the rest of us, 1994, s.121 (min översättning)18

 Bornstein Kate, Gender outlaw: on men, women and the rest of us, 1994, s.136-13819
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överdriva och förvränga mitt material. Jag förflyttar det från en kontext till en annan, från 
en form till en annan. Material är aldrig statiskt utan kan formas in i nya konstellationer 
hela tiden. Jag transformerar materialet tills det läses på ett annat sätt än tidigare och låter 
våra förväntningar om det spela mot dess nya form. 

Jag använder mig av extremer. Den mjuka och fluffiga ullen förvandlas till ett stenhårt och 
massivt kompositmaterial. Vad händer nu med dess fina kvalitet? Blev den sämre och 
isåfall sämre jämfört med vad? ”Bra” kvalitet existerar egentligen bara i relation till våra 
förväntningar. Om en vill att ett material eller objekt ska agera på ett visst sätt, vid ett visst 
tillfälle, i en viss miljö och det agerar enligt förväntningarna så kodas det som ”bra” kvalitet 
och om inte så har det alltså ”dålig” kvalitet. Genom att transformera materialet synliggör 
jag hur våra åsikter om material är baserade på förväntningar och normer för hur de ”ska” 
användas. Det är ofta det normativa användningsområdet av ett material eller objekt som 
sätter prejudikat för hur ”bra” dess kvalitet, värde och utseende anses vara och i slutändan 
vilken status det får. På samma sätt som vi tenderar att godtroget köpa idéen om det 
binära könssystemet skapas här en uppfattning som anses vara ”naturlig”, men som i 
själva verket är konstruerad. När vi går utanför de vanliga användningsområdena för 
materialen kan vi hitta nya egenskaper och ”dåliga” egenskaper bli ”bra”. Könets 
materialitet är lika mycket ett tillstånd, och lika förgängligt som andra material och objekt, 
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hela tiden i en beroendeställning till sin kontext. Genom en förståelse för materials 
rörlighet kan vi bryta ner ett statiskt och reaktionärt tänkande, normer och konventioner 
och låta det gränsöverskridande ta plats.

ASSOCIATIONSLEKEN

Lika mycket som drag är en lekfull transformation är det såklart också en lek med 
associationer och konnotationer. Genom att använda sig av människors medvetna eller 
omedvetna könande läsning av olika objekt kan vi prata om kön och göra drag. Könade 
associationer är ett symptom på det binära könssystemet, men kanske kan det också vara 
ett botemedel? I mitt arbete är jag intresserad av associativa egenskaper hos material, 
färger och former. Hur har dessa använts i andra sammanhang, nuvarande och historiska, 
och vad läser vi in i dem estetiskt? 

En stor inspirationskälla för mig är den tyska konstnären Joseph Beuys. Jag uppskattar 
speciellt de sätt han använde material på och hur han framhävde dess förmåga att 
associera till de erfarenheter han ville berätta om. Det starkaste med hans verk tycker jag 
är hur de lyckas anspela på deras fysiska eller materiella historiska delaktighet. Till 
exempel i verket Fat Chair (Fettstuhl), där en massa av fett placerats på en stol, blir hans 
materialval otroligt effektivt. Fettet intar rollen som mänsklig kropp och bryts likt oss 
långsamt ner genom åren. Precis som vi är bundna till samhällets konstruerade normer är 
fettet fastbundet med ståltråd i den mänskligt konstruerade stolen och får långsamt sin 
form efter den. Efter 21 år var allt fett borta och verket slutade att existera. Enligt Ann-
Charlotte Weimarck som skrivit boken Joseph Beuys: Fett och Filt, syftar fettet till en kropp 
som utsatts för övervåld.  I förhållande till mitt arbete kan en till exempel beskriva 20

tvåkönsnormen som ett våld som hela tiden fortgår. Beuys verkade i efterkrigstiden och 
var starkt påverkad av det djupa sår som fanns i Tyskland då. Det går att läsa in den 
kroppsliga förvandlingen i fettet, nedbrytandet, som en referens till de människor som 
miste sina liv i dödslägren.  Beuys använde även ofta filt som en referens till förintelsen, 21

bland annat i och med att det var ett material som tillverkades på många 
koncentrationsläger. Jag läser verket Felt Suit (Filzanzug) som är serie av kostymer sydda 
i filt, som att det hemska som hände under förintelsen var något som kollektivt behövde 

 Weimarck Ann-Charlotte, Joseph Beuys. Fett och Flit. En forskningskretisk essä, 2011, s.35 20

 Weimarck Ann-Charlotte, Joseph Beuys. Fett och Flit. En forskningskretisk essä, 2011, s.3421
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bäras framåt i tiden. Som en sorg, en skuld och en påminnelse. Jag tycker det är 
spännande hur Beuys låter materialens konnotationer förhålla sig till människans 
användning av kläder, och våra kroppar som bär dem. Weimarck skriver att Beuys verk 
”inte bara var ett uttryck för hans eget sorgearbete” utan att ”han ville dela sorgearbetet 
och hoppet med andra”.  Han skildrade inte en hopplöshet utan skapade komplexa verk 22

som samtidigt som de behandlade sorg och skuld gav upphov för förändring. 

Genom att arbeta normkritiskt med material och objekt vill jag rikta åskådarens tankar till 
kön och identitet. Precis som Beuys är jag intresserad av vad objekten kan berätta genom 
sitt material och hur jag kan få dem att kommunicera med hjälp av transformationen. Till 
exempel använder jag mig av murarsnöre i mitt arbete. Det brukar vara rakt och hårt 
utsträckt för att se till att husväggen som byggs inte blir sned. Vårt samhälle är smått 
besatt av att allt ska vara rakt. Sara Ahmed skriver i Queer Phenonemonology att ”saker 
verkar raka när de är ’i linje’, vilket betyder att de är riktade åt samma håll som andra 
linjer”.  Rakhet är endast baserat på allt annat runtomkring. Nånting är rakt och ”rätt” om 23

det följer normen runtomkring. Jag tar murarsnöret till en ny kontext där det inte ska skapa 
något likriktat och rakt utan istället kurvigt. Istället för straight (rakt) blir det queer (böjt) när 
jag stickar med det. Materialet skiftar könskodning i och med stickningen som historiskt 
setts som ett kvinnligt kodad hantverk. 

Fuck!!!!! Jag sitter själv kvar i främre passagerarsätet i hyrbilen och skriker rakt ut! 
De andra är ute och kollar på den svarta stranden. Det spöregnar ute och mina 
skor är kvar vid vägkanten sex timmar norrut. Varför ställde jag dom utanför 
bilen??? Tre dagar kvar på Island och nu kan jag inte göra någonting alls. Det 
spöregnar och vi ska campa och jag har inga skor! Jag känner mig förtvivlad. De 
andra kommer tillbaka och säger att vi kan åka till närmsta byn Höfn och kolla om 
något fortfarande är öppet. Inga skor på mataffären, inga skor på bensinmacken 
Olís… Sista hoppet var nu bensinmacken N1. Jag är uppgiven men Frida frågar en 
som jobbar där om de har några stövlar. Personen hämtar en kartong från lagret, 
öppnar locket och visar upp mina nya favoritskor. De lyser starkt orange och jag 
lyser tillbaka med ett skinande leende! Jag känner helt plötsligt en otippad känsla 
av att jag är glad över att jag glömde mina skor vid vägkanten i Seyðisfjörður. Med 

 Weimarck Ann-Charlotte, Joseph Beuys. Fett och Flit. En forskningskretisk essä, 2011, s.6722

 Ahmed Sara, Queer Phenonemonology, 2006, s.66 (min översättning)23
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orange tjockt gummi, höga knallblå monster-yttersulor och den absolut mest 
fantastiska kombinationen av moonboots och safety gear jag nånsin sett går dessa 
stövlar snabbt upp som nummer ett på min lista över saker jag gillat med Island. 
Jag känner mig som superhjälte när jag kliver rakt ut i glaciärforsen förbi turisterna 
som långsamt försöker klättra på några små, små stenar in i grottan som gömmer 
det fantastiska vattenfallet Gljúfrabúi.

Jag flätar mitt rosa hår. Eller inte det rosa hår jag har på huvudet, utan det rosa löshår jag 
köpte i en butik på Drottninggatan. Tillsammans med bygelkonstruktionen från en BH och 
ihopquiltad ull och bubbelplast ska de bilda ett objekt. Jag har gjort spännen gjutna i 
samma kompositmaterial som de kroppsligt kodade delarna av mitt verk. De ser ut som 
donuts och lägger sig runt flätorna som scrunchies. Det blir det ett bärbart plagg – en slags 
underklädestopp. 
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BH:n är ett plagg som egentligen förlorar all sin tänkta funktion på min plattbröstade kropp 
men som istället nu får en identitetsskapande kraft. När funktionen hos ett objekt tas bort 
förändras läsningen och nya associationer bildas. Jag gillar designern Charlotte Knowles 
och hur hon dekonstruerar underkläder. I hennes SS18-kollektion gjorde hon tekniskt 
uppbyggda BH:s med funktionsestetik, men utan den brösthållande funktionen eftersom 
brösten inte täcktes.  Det skapar en läsning som tar ett steg förbi vad objektet ser ut att 24

vara och blir istället en öppning för vad det kan vara. När jag använder min avgjutna vad 
som en väska händer något liknande. Den fungerar inte som en väska brukar eftersom 
den inte går att öppna, men besvarar ändå våra förväntningar på en väskas form.

Mina gummistövlar från Island är designade som funktionsobjekt. De är enormt stora, har 
såklart stålhätta och klarar av väldigt kallt vatten utan problem. De syns på långt avstånd 
med sin knallorange färg eftersom de är designade för industrin där det kan vara viktigt att 
synas av säkerhetskäl. Jag gillar dem för sina funktionella egenskaper. Jag kan ta mig 
igenom ett slaskigt vinterstockholm utan att oroa mig för blöta strumpor och det känns som 
att de kommer att hålla i hundra år. Men jag drogs nog till mest till dem för hur de såg ut, 
som något från en annan värld. Stövlarnas safety gear-design är så maxad att den blir en 

 Knowles Charlotte, SPRING/SUMMER 2018, 201724
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slags stereotyp, något supermaskulint, vilket jag tyckte var spännande. Det blir nästan 
drag i sig självt och den maskulint kodade estetiken kan enkelt slå över och bli väldigt 
extravagant och over-the-top med sin dramatiska storlek och starka färg. Jag gjuter av 
stövlarnas sulor och ger dem en hög platå. Olika associationer mixas och vi ges utrymme 
för nya läsningar. Genom att symboliskt ta över manligt kodade objekt och queera dem vill 
jag slå mot en patriarkal struktur och trampa tvåkönsnormen på tårna.  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SYNLIGGÖRANDE GENOM FÄRG

Det mesta av mitt material färgar jag själv och annars väljer jag ofta mina materialinköp 
efter hur spännande färg de har. Jag arbetar mycket med knallgult och fluorescerande 
orange. Gult och orange är färger som i många sammanhang sticker ut från sin omgivning 
och används därför ofta som signalfärger. De kan ses på vägskyltar, varningsskyltar och 
på arbetskläder.  För mig handlar det om att skapa nånting som drar åt sig all 25

uppmärksamhet! Att ta plats och på så sätt skapa representation. När jag har på mig 
kläder i gult och orange känner jag ”kolla på mig! här är jag och bryter mot era regler!” 
Genom att välja att synas så mycket som möjligt vill jag störa det det binära könssystemet 
och inte låta det vila. Det ska vara så starka färger att det sticker i ögonen i den 
svartklädda tunnelbane-crowden. 

Men samtidigt är det ju något varmt och härligt med färgerna. En blir glad och de kan 
kännas ofarliga. Jag kombinerar det gula och orangea med neon- eller bubbelgumsrosa. 
Rosa är antagligen den mest omdiskuterade färgen i modern tid när det kommer till kön 
och därför blir den ständigt relevant i mitt arbete. Fanny Ambjörnsson skriver i Rosa: den 
farliga färgen, om hur rosas ”betydelse” varit historiskt föränderlig och alltså tydligt 
kulturellt kopplad.  Den blir enligt mig på så sätt också politisk. Rosa har associerats till 26

bland annat lyx och rikedom, barnslighet, maskulinitet, femininitet och homosexualitet. I 
modern feministisk aktivism har det associerats till ett motstånd mot samhällets 
nedvärdering av det feminint kodade. 

Always dress like a princess
if you do you’ll be treated like one27

- Paris Hilton

 Nilson, K G, Färglära, 1982, s.76.25

 Ambjörnsson Fanny, Rosa - Den farliga färgen, 2011, s.1126

 W magazine, Paris Hilton Breaks Down Her Favorite 2000s Trends, 201727
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För mig är rosa också lite av en missad prinsess-tid som jag med glimten i ögat tar igen i 
efterhand. Ambjörnsson beskriver drömmen om att förvandlas till prinsessa som att det till 
stor del handlar om att få vara vacker, bli beskådad och beundrad men också att det rör 
sig om en längtan att ta plats, stå i centrum och själv få välja och vraka.  Att som 28

ickebinär få känna mig vacker, och kanske till och med bli beskådad och beundrad i kläder 
och en estetik som inte ”varit till” för mig är en självkänsla-boost. Rosa blir också en slags 
signalfärg, ett sätt att blir beskådad, i och med att den så ofta sticker ut i vårt samhälle, där 
så många är rädda för att ens förknippas med färgen. Ambjörnsson skriver också att rosa 
har eskapistiska drag, där flykten skulle kunna vara mot en dröm om en annan mindre 
begränsande och mer färgsprakande värld.29

I mitt arbete skapar det gula och orangea tillsammans med det rosa en godisfylld och 
förtrollande framtidsvisualisering. Detta naiva sätt att gestalta en sån framtid är kopplat till 
begreppet camp. Ambjörnsson beskriver till exempel hur queerfeministiska kretsar under 
00-talet anammade serien My Little Pony som en slags estetisk utopi; ”en drömdal full av 

 Ambjörnsson Fanny, Rosa - Den farliga färgen, 2011, s.8228

 Ambjörnsson Fanny, Rosa - Den farliga färgen, 2011, s.20329
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kakor och glass”.  Camp är en estetik som är ett slags hyllande av det plastiga, 30

överdrivna och kitschiga, allt det som majoritetssamhället oftast avfärdar som dålig smak. 
Det bygger på ironi, humor och excess. Camp är ”ett sorts queert motstånd mot själva 
dikotomin naturlig/onaturlig och bra/dålig”  och vänder upp och ner på bilden av en sorts 31

förväntat anständighet.  

 Ambjörnsson Fanny, Rosa - Den farliga färgen, 2011, s.20330

 Ambjörnsson Fanny, Rosa - Den farliga färgen, 2011, s.20431
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DEN NORMSKAPANDE SKULPTUREN VS CYBORGEN

Jag gör ett skulpturalt avbildande av min egen kropp. Med gips gör jag former som jag 
sedan gjuter med mitt färgstarka kompositmaterial. Till skillnad mot mitt verk har 
människokroppen som skulptur i ”västerländsk” konst en lång historia av avsaknad av färg. 
Antikens marmorskulpturer har sedan de fick en ny populäritet under renässansen, setts 
som perfekta avbildningar. Atletiska mänskliga kroppar eller gudar i ståtliga positioner har 
skapat en mänsklig idealbild. Marmorskulpturerna har med sin monokroma vithet ansetts 
haft fokus på att lyfta fram de mänskliga formerna. Den ”västerländska” konstkulturen har 
sedan renässansen och konstnärer som Michelangelo tagit till sig detta förhållningssätt 
och mänskliga skulpturer i marmor eller andra vita material som gips har länge höjts upp 
och gjorts till standard.  I Marble skriver Amalie Smith om hur vi på senare år med hjälp 32

av infraröd teknik har kunnat se att skulpturerna egentligen faktiskt var målade, men att 
färgerna flagnat bort med tiden och att detta sedan fallit i glömska.  Den antika vita och 33

minimalistiska människoskulpturen är alltså en misstolkning som sedan upprepats om och 
om igen (likt hur Butler förklarar könets performativitet) och tillslut blivit till fakta och norm. 
Förutom att ha satt en standard i hur ”bra” avbildningar av människor görs och hur en 
människa ”ska” se ut, är det också möjligt att den vita skulpturen som ett kroppsligt ideal 
kan haft en påverkan på uppkomsten av rasistiska föreställningar och teorier som fick 
fäste när den europeiska kolonialismens tog fart. 

We studying him, shooting him, singing for him
Sculpturing him, drawing him, reproducing him 
Precisely  
But we just 
Don’t know how to see him 
We don’t know why we watching 
We don’t know, we don’t know, we don’t know 
(A is for Appear)
We cook with him, drink with him, shop with him
We sleep with him, dress with him, tied with him
We cost him, post him, eat him 

 Umbra, Västerlandets vita ideal, 201732

 Smith Amalie, Marble, 201633
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He is in everywhere
The city, the garden, and through your back yard 
Be with us and everyday 
From day to night 
D-A-V-I-D 
David34

- Utdrag från transkribering av David, av Guan Xiao

Jag besökte Venedigbiennalen 2017 och såg där Guan Xiaos videoverk David. Filmen 
visar på ett roligt sätt hur bilden av Michelangelos vita marmorskulptur David som ett 
mästerverk återskapas i och med en extrem kommersialisering av verket i form av 
avbildningar på produkter. Genom omedvetna upprepande beteenden, ett normskapande, 
stärks den upphöjda bilden av den vita marmorsskupturen och David som dess absoluta 
mästerverk. Videoverket visar också hur det vid ett besök i Florens egentligen kanske 
visar sig vara viktigare att fota sig själv med skulpturen än att faktiskt se på den. Värdet i 
och historien bakom skulpturen går förlorad när symbolen och idealet David blivit större än 
verket i sig. 

I mitt arbete utmanar jag gränsen för vad som är kropp, vad som är kläder, vad de har för 
relation till varandra och vad dess funktioner kan vara i förhållande till kön och könsuttryck. 
Jag låter mina fötter och mina stövlar transformeras ihop, till ett och samma objekt som 
både är fot och sko, men också inget av dem. Fötter och skor har historiskt använts som 
symboler för manligt och kvinnligt.  Baserat på den heterosexuella matrisen har foten fått 35

representera manlighet eftersom den penetrerar skon (vaginan). Bland annat Freud skrev 
om kopplingen mellan innehåll och behållare i förhållande till kön, där han också tog det 
vidare till specifika sexuella fetischer rörande fötter och skor.  I verket The Red Model 36

gjorde René Magritte enligt mig något spännande när han målade en sko/fot som en 
hybrid. Halva objektet är en fot och halva är en sko. På ett humoristiskt sätt motsatte sig 
Magritte dikotomin, de binära uppdelningarna, av fot/sko, människa/icke-människa och 

 Guan Xiao, David, 201334

 Se t ex: Jones Ann Rosalind & Stallybrass Peter, ”Fetishisms and Renaissances”, I Historicism, Psychoanalysis, and Early Modern 35

Culture, 2000, s.21-25

 Se t ex: Jones Ann Rosalind & Stallybrass Peter, ”Fetishisms and Renaissances”, I Historicism, Psychoanalysis, and Early Modern 36

Culture, 2000, s.21-25
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insida/utsida och gav liv till ett ickebinärt objekt som utmanade den statiska bilden av 
manligt och kvinnligt.  37

 Magritte René, The Red Model, 193437
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Påklädning, Avklädning, omklädning
Påkodning, avkodning, omkodning

Jag gör objekt som varken är det ena eller det andra, utan istället båda samtidigt, inget av 
dem eller kan läsas som att de växlar däremellan. En kanske ickebinär metod som 
utforskar ett överlapp mellan kropp och kläder. Istället för att enbart vara plagg på kroppar 
skapar jag objekt som inte har samma behov av att vara definierade. Jag går i samspråk 
med Donna Haraways cyborg-tankar och posthumanistiska teorier och leker med tanken 
om vad som gör en människa och vad som gör kön.  Egentligen är väl mitt arbete en 38

slags visualisering av att befinna sig bortom nuvarande kategoriseringsystem, något både 
Judith Butler och Kate Bornstein skriver om. Jag motsätter mig kategorier som konstanta 
enheter och ifrågasätter behovet av att ens kategorisera allting. Jag presenterar kön som 
nånting som skulle kunna vara fritt och roligt, som nånting väldigt viktigt eller väldigt 
oviktigt. Mina objekt gestaltas som aktiva, de påbörjar en rörelse eller förändring. De är 
inte låsta till ett könsuttryck, kön eller kropp utan får istället olika uttryck beroende på hur vi 
läser av dem. De presenteras på ett mjukt podium, flytande, som om hela strukturen smält. 

 Haraway Donna, ”Ett cyborgmanifest: Vetenskap, teknik och socialistisk feminism i slutet av 1900-talet”, I Apor, cyborger och kvinnor: 38

Att återuppfinna naturen, 2008/1991/1985
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UTSTÄLLNING OCH REFLEKTION

Slutfasen i mitt examensarbete var Konstfacks vårutställning 2018. Jag presenterade mina 
objekt i en rumslig installation där mina textila objekt fick samspela med skulpturala 
gestaltningar av smältande. Jag ville från början göra ett mjukt podium, en idé som 
utvecklades till att bli ett podium som smälter bort. Podiet fick här representera de strikta 
strukturerna – tvåkönsnormen. De strukturer som likt ett podium lyfter upp något och 
skapar ett hierarkiskt och normativt tänkande om vad som är ”rätt”. Rätt kropp, rätt kön, 
rätt konst. I mitt verk har dock någonting hänt, podiet håller på att smälta bort. Jag visar 
upp en övergång från gammalt till nytt, från statiskt till flytande. 

I min första version av installationen, som jag presenterade till mitt examinationstillfälle ett 
par veckor innan vårutställningen, gjorde jag ett stort podium där jag placerade alla mina 
objekt tillsammans. Podiet smälte ut över golvet och jag placerade mina objekt som om de 
höll på att rinna av eller sjunka in i podiet. Efter min examination och samtalet med min 
opponent Malin Arnell tog jag min idé vidare och utvecklade den till vårutställningen. Jag 
kände att min första version inte var tillräckligt utmanande i hur en som åskådare tar in 
upplevelsen, hur en interagerade med verket i rummet. En överblickade verket väldigt 
snabbt och det skapades en slags distans till det. 
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Jag tänkte på hur Sarah Ahmed i Queer 
Phenonemonology diskuterar riktningar, 
det raka och det böjda, och hur en 
interagerar med dem med sina kroppar när 
en t ex rör sig i staden.  Placering av 39

objekt och arkitektur spelar roll i vår 
uppfattning av vad som uppfattas som 
normalt, rakt och rätt. Det har likt vad jag 
varit inne på flera gånger i min text att göra 

med ett performativt normskapande där upprepade handlingar bildar en slags rakhet. En 
upptrampad stig. Jag kände att jag ville ta i mer och låta mitt verk utmana hur en som 
besökare använder sin kropp när en tittar på mina objekt mer än vad jag gjort tidigare. I 
min andra version bestämde jag mig för att dela upp objekten. Jag placerade den gjutna 
överkroppen med underklädsstoppen på ett eget podium och lät benen sitta fast i väggen 
mitt emot, vända mot varandra som om de kommunicerade. Handväskan (vad-väskan) 
placerades i ”smältandet” nedanför torson. 

 Ahmed Sara, Queer Phenonemonology, 200639
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Jag tycker att installationen blev luftigare än innan och det gjorde väldigt mycket att en 
kunde gå in mellan objekten och att en behövde röra sig för att se allting. Jag lät 
smältandet ta över rummet till den grad att besökare blev tvungna att ta ställning till om de 
ville gå runt eller om de tänkte att det ok att kliva rakt på verket. Många gick på verket 
varje dag under utställningen, vilket på ett sätt kändes jobbigt eftersom det gick sönder, 
men det var samtidigt ett bevis på hur installationen hade en rumslig effekt. Både de som 
gick runt den och de som gick på den påverkades på något sätt av mitt gula slime.

Det avlånga podiet med kantdetaljer och torsons placering på det refererar till en klassisk 
presentation av byst-skulpturer, i till exempel renässans-stil. Det blev en mycket mer 
specifik referens än i min första version och jag tycker att det gjorde installationen 
starkare.
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På vårutställningen gjorde jag så att podiet, men också väggen ser ut att smälta. 
Dessutom gjorde jag en smältande pöl som ”viker sig” och smälter på både på väggen och 
golvet. Tillsammans med att till exempel det gula smältandet på högra sidan av 
installationen kommer ut under väggens vita smältande gör det att en kanske funderar på 
vilka fysiska regler verket förhåller sig till, till exempel gravitation och viskositet. Det finns 
en spänning i det som jag tror ökar närheten och engagemanget i ens upplevelse. 
Installationen har ett lekfullt och ganska ”cartoon-ish” eller ”pop art-igt” uttryck men har 
samtidigt också tydliga kopplingar till verkligheten och något som är här och nu. Det är 
lättsamt samtidigt som det är allvarligt. 

Till vårutställningen valde jag att ändra mitt färgval på podiet. I den första versionen var det 
blått. Jag tänkte att jag genom att använda en färg som hade stor kontrast till mina textila 
objekt skulle kunna förstärka känslan av att objekten var något som skiljde sig starkt mot 
det som smälte bort. Effekten blev dock att det blå tog över hela verket och jag fick 
upprepade gånger frågan om det var jag som gjort ”den smältande blå grejen”. De textila 
objekten förlorande all uppmärksamhet, vilket ju var motsatsen till vad jag ville. 

Podiet i version två fick vara vitt och jag adderade istället effekten av att mina objekt 
”kladdade av sig” och ”tog över”. Den färg i det här projektet som varit mest tongivande 
kände jag var gult. Jag skrev tidigare i den här texten att användandet av gult var ett sätt 
att dra åt sig uppmärksamhet och det kändes helt plötsligt som självklart val att använda 
som ”kladd”. Nu blev det istället en bra kontrast och symbolik i det vita som försvinner bort 
gentemot det gula som tar över rummet.

Jag fick många kommentarer om att det gula och vita smältandet såg ut som en stiliserad 
bild av ett stekt ägg. Jag kom i och med det på en alternativ titel. Scrambled gender. Allting  
hoprört och kryddat. Nu heter verket både Lipgloss melt och Scrambled gender, men 
också inget av dem…
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ORDLISTA 

Trans
Att vara trans innebär att en har ett annat kön än det kön en fick tilldelat vid födseln. Ordet trans betyder 

”överskrida” eller ”gå över”. En kan vara binär eller ickebinär transperson, det är i båda fallen ett 

överskridande av den gräns som satts upp vid födseln, det vill säga ens tilldelade kön.

Cis
Om det kön en fick tilldelat till sig vid födseln stämmer med ens kön så är en cis-person. Cis betyder ”på 

samma sida”.

Ickebinär
Att vara ickebinär innebär att inte vara varken enbart man eller kvinna. En brukar falla in under 

paraplybegreppet ickebinär om en till exempel är man och kvinna samtidigt, varierar mellan flera kön, inte 

har något kön alls eller har något helt annat kön. För många är att vara ickebinär en transidentitet men vissa 

ickebinära känner inte så. 

Binär
Om en är enbart man eller kvinna så har en ett binärt kön. Binära personer kan vara både trans och cis. 

Könsuttryck
Ens könsuttryck är det sätt en uttrycker sitt kön, vilket är något alla gör vare sig det är aktivt eller inte.

Queer 
Queer är ett ord med flera olika betydelser. Det kan användas som ett paraplybegrepp för alla personer som 

inte är heterosexuella och/eller inte cis. Det kan också användas som ett begrepp som grundar sig i en kritik 

mot normalitet angående kön och sexualitet. Ett ifrågasättande av heteronormen och det binära 

könssystemet. Vissa använder ordet queer för att beskriva sitt kön eller sin sexualitet, och vissa som ett sätt 

att inte behöva definiera sig alls. 

 40

 Ordlista sammansatt med information från: 40

Albers Croall Moa-Lina, I Mitt Namn, 2016 
RFSL, Begreppsordlista, rfsl.se, 2015
Stryker Susan, Transgender history: the roots of today’s revolution, 2017
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