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I handen håller du i Queera liv, ett material för och av 
unga personer med queera erfarenheter.

Som grund för detta projekt ligger en enkät som 
skickades ut till personer mellan 13 och 19 år som 
identifierade sig som, eller var nyfikna på hbtqia+-
communityt. Enkäten besvarades av över hundra 
ungdomar och bestämde vad Queera liv skulle 
innehålla. 

Mer av Queera liv finns om du skannar qr-koden 
med mobilkameran:



YOLANDA AURORA 
BOHM RAMIREZ

Spoken word-artist, 
transaktivist och redaktör 

av Queera liv

Ingen är smutsig. 
Jag är gudomlig. 
Vi är tillsammans.

”

Jag tänker alltid på universum när jag tänker på vår 
queera familj. Hur vi, som den, finns överallt och 
sträcker sig genom tid och rum. Hur vi, som den, 
välkomnar alla. Hur vi, som den, inrymmer alla(s) 
färger, former, fantasier. Hur vi, som den, är en resa, 
en upptäcktsfärd, ett äventyr. Att vi inte kan veta 
allt om varandra, eller ens oss själva. Och att det är 
helt okej. Vi har varandras händer, som akrobatiska 
astronauter som snurrar fram mellan stjärnor.  

Det finns många som lägger sig i våra liv. Vårt 
hår, våra kroppar, våra tankar. Vem vi är, vem vi är 
attraherad av, vem vi inte är attraherad av. Var vi 
kommer från, var vi är, vart vi vill. Varför kroppen 
funkar som den gör, ser ut som den gör, ska bli som 
vi vill. 

Förebilder, föräldrar, storasyskon, vänner, lärare, 
jobbkompisar, laget, tränare tycker så mycket så 
ofta. Frågar inte ens vad vi själva vill, eller vet, eller 
inte vet att vi vill.

Det är inte för sent, det blir aldrig för sent. Vi böjer 
tiden till vårt behag. 

Här är ett mantra om du tvivlar på dig själv eller på 
omvärldens värderingar: ”Ingen är smutsig. Jag är 
gudomlig. Vi är tillsammans.”

Tant har talat, gå ut och lev nu va?



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

× Liten begreppsordlista

× Elias intervjuar Daniel

× Billie intervjuar Yolanda

× Liten tillbakablick i vår queera historia

× Kulturtips med Iki

× Tack!



relationer och/eller sexuell praktik men kan också 
vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till 
rådande normer. I:et handlar om att kroppen bryter 
mot normer kring kön. 

Heteronormen är en samverkan av olika normer 
kopplat till kön och sexualitet. Enligt heteronormen 
är människor antingen tjej/kvinna eller kille/
man och ingenting annat. Alla förväntas vara 
heterosexuella. 

Ickebinär är en person vars könsidentitet inte är 
kvinna eller man.

Intersex är då ens medfödda kropp bryter mot 
normer kring kön. Det är ett medfött tillstånd i vilket 
könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller 
äggstockar) eller könsorganens utveckling inte 
följer det förväntade. 

Kön används ofta för att särskilja människor genom 
att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är 
dock mer komplext än så och kan brytas ner i fyra 
olika delar:
 Kropp: Inre och yttre könsorgan, 
könskromosomer, hormonnivåer samt sekundära 
könskaraktäristika (t.ex. skäggväxt eller brösttillväxt). 
Kroppsligt finns det inte bara två tydligt avgränsade 
könskategorier utan en mängd variationer.
 Juridiskt kön. Det kön som står registrerat i 

LITEN BEGREPPSORDLISTA 

Asexualitet är att inte känna sig attraherad av andra, 
att inte känna sexlust eller inte känna sig intresserad 
av att ha sex. 

Bigender är att ha två könsidentiteter, antingen 
samtidigt eller växlande. Det kan t.ex. vara kille och 
tjej, tjej och ickebinär, eller kille och ickebinär.

Bisexuell är en person som blir kär i och/eller 
attraherad av människor oavsett kön, eller av fler än 
ett kön.

Cisperson är en person som identifierar sig med 
könet man tilldelades vid födseln. 

Genderfluid är en person vars könsidentitet varierar 
över tid. 

Genderqueer (GQ) är att identifiera sig som mellan 
eller bortom könskategorierna kvinna och man. 
Används ibland synonymt med ickebinär. 

Hbtqi är ett samlingsnamn för homosexuella, 
bisexuella, transpersoner, queera och 
intersexpersoner. H:et och b:et handlar om sexuell 
läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av. 
T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt 
kön. Queer kan röra sexuell läggning, könsidentitet, 



Transperson bryter mot normer kring könsidentitet/
könsuttryck och samtidigt identifierar sig med 
begreppet trans. Gemensamt för transpersoner 
är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte 
stämmer överens med det juridiska kön man blev 
tilldelad när man föddes. 

Tvåkönsnormen/könsbinaritet är förväntan på 
och föreställning om att alla människor är antingen 
kvinnor eller män, baserat på könsorganens 
utseende. 

Tvåsamhetsnormen är en norm som medför att det 
ses som positivt, eftersträvansvärt och normalt att 
ha eller vilja ha enbart en kärlekspartner och att 
denna relation prioriteras över andra relationer, t.ex. 
vänskapsrelationer. 

Detta är en del av RFSL:s begreppsordlista. En 
längre version finns att ta del av på rfsl.se eller 
genom att skanna qr-koden.

folkbokföringen, i pass eller legitimation. 
 Könsidentitet. En persons självupplevda 
kön, det vill säga det kön man känner sig som 
och vet att man är (exempelvis kvinna, man, 
genderqueer eller ickebinär). 
 Könsuttryck. Hur en person uttrycker kön 
genom till exempel kläder, kroppsspråk, frisyr, röst 
med mera.

Könsdysfori är en stark och ihållande känsla av att 
vara tilldelad fel kön, vilket orsakar psykiskt lidande 
och ofta en nedsatt förmåga att fungera i vardagen.

Pansexuell är en person som blir kär i och/eller 
attraherad av människor av alla kön, eller som blir 
kär i och/eller attraherad av människor oavsett kön.

Pronomen är t.ex. hon, han, hen eller den. 

Queer innebär att på något sätt bryta mot normer 
kring kön, sexualitet och/eller relationer.

Sexuell läggning handlar om vem en person blir 
attraherad av eller blir kär i. 

Transfobi är en negativ syn på transpersoner eller 
personer vars könsuttryck bryter mot normen, eller 
att tycka att det är sämre att vara transperson än 
cisperson. 





grupperingar som vårt och det skapas vissa förväntningar. 
Hur förhåller man sig till normer och förväntningar?
– Det finns inga rätt eller fel. Det handlar om att 
må bra i de beslut och den riktning du tar när det 
kommer till att söka din egen identitet. 
En viss etikett skapar förväntningar både utifrån 
och inom communityt. Hur förhåller man sig till det?
– Tänk på vad du mår bra av i den stunden och att 
inget är slutgiltigt. Vi kan förändras som personer. 
Det var 23 år sedan världen fick veta att jag var gay 
och jag har förändrats rätt mycket under den tiden. 
Ta det lugnt. Du behöver inte berätta för omvärlden 
eller ens stämpla dig själv som någonting. Var den 
du är och det som känns bäst för dig. 
Vad har du för råd?

– Ta tid för dig själv. Vila. Det kan 
vara jobbigt att hela tiden kämpa. 

ELIAS INTERVJUAR DANIEL
Daniel, vad har communityt betytt för dig?

– För mig handlar det om kampen 
för rättigheter, för synlighet och det 
är en kamp som fortsätter.
Vad hade du velat säga till dig själv som 17-årig?
– Våga. Våga var dig själv. Våga säga det du känner 
och tycker. Ibland blir det fel, ibland blir det rätt och så 
blir det mycket däremellan. Det är helt okej.
Omvärlden har många åsikter på en baserat på 
vilken etikett man sätter på sig själv. Hur vet man att 
man är sig själv?
– Jag tycker att man ska fullständigt skita i det där. 
Man ska inte vara något som någon annan vill att du 
ska vara. I samhället finns mycket press, definitioner 
och krav och det finns även i vårt community. Jag 
vet inget annat community som har så många 

ELIAS FJELLANDER 
17 år, gymnasieelev, 
ordförande RFSL 
Ungdom och 
styrelseproffs

DANIEL S. OGALDE 
Journalist och 
kommunikatör



YOLANDA AURORA 
BOHM RAMIREZ
Spoken word-
artist, transaktivist 
och redaktör 
av Queera liv

BILLIE SINDEMAN 
18 år, gymnasieelev

för att folk lägger sig i så mycket. Kan folk bara lägga 
sig i lite mindre skulle jag vara glad. 
Vad gör man om ens familj inte accepterar en?
– Hitta nya sammanhang, kontexter och familjer. Om 
ens biologiska eller adoptivfamilj inte accepterar en 
för den en är finns det inte så mycket i ens makt att 
förändra deras sätt att se på en. 
Har du någon förebild?
– Laverne Cox har gått i bräschen och öppnat upp för 
vad som är möjligt för transpersoner. När jag var yngre 
fanns det inga transpersoner i det offentliga så jag 
hade ingen jag kunde identifiera mig med, framförallt 
inga ickevita. Det enda var från polisrapporter och porr. 

För många transpersoner i min ålder 
så försöker vi att bli de förebilderna 
som vi saknade när vi själva var unga.

BILLIE INTERVJUAR YOLANDA
Yolanda, vem var du när du var 18 år?
– Jag var en väldigt störig snubbe som alltid visste 
bäst. Jag hade inget queert sammanhang, kände 
inga queera personer och kände verkligen inga 
transpersoner. Jag hade mina queera uttryck men jag 
var ganska långt in i garderoben.
Vad skulle du säga till ditt 18-åriga jag?
– Det finns transpersoner. Det är helt okej att vara trans. 
Det får ta den tid det behövs.
Vad har varit svårast under din resa?
– Att omvärlden alltid lägger sig i – familj, vänner och 
främlingar. Det finns alltid någon som har en åsikt 
om ens identitet och uttyck. Jag är egentligen mer 
ickebinär än kvinna men det är lättare att navigera 
världen som transkvinna än som ickebinär eftersom 
folk vet hur de förhåller sig till en kvinna. Så för min del 
har jag hållit tillbaka lite på den delen av min identitet 



Karin Boye, 
författare och poet 

(1900–1941) 
Karin är en av Sveriges 

viktigaste lesbiska förebilder. 
Hon var gift med en man 
men tog steget att leva 
som homosexuell efter 

skillsmässan och en resa 
till Berlin i början av 

trettiotalet. Laverne Cox, 
skådespelare (1972–)

Hennes stora genomslag 
kom med tv-serien Orange is the 

New Black. På sitt Instagramkonto 
talar Laverene för hbtqia+-personers 

rättigheter och delar med sig av 
livet som transperson och icke-
vit. I maj 2022 blev Laverne den 
första transpersonen att få en 

Barbiedocka skapad 
efter henne. 

Jon Ely 
Xiuming Aagaard, 

konstnär och poet (1997–)
Skapar film, foto och texter, 

utifrån perspektiv av att leva i 
Sverige som annat än vit och 
straight. Hens kreativitet och 

uttryck går att följa genom 
dromsyskon_zine på 

Instagram. 

LITEN TILLBAKABLICK I 
VÅR QUEERA HISTORIA

1944 blev det blev lagligt i Sverige att vara 
tillsammans med någon av samma kön. En allierad 

i kampen var Elise Ottesen-Jensen (1886–1973) 
som grundade RFSU (Riksförbundet för sexuell 
upplysning). Tidskriften för sexualfrågor, Ottar, 
är döpt efter just denna person. Det var dock 

inte förrän 1979 som Socialstyrelsen avskaffade 
homosexualitet som sjukdomsdiagnos.

Från andra världskrigets slut 1945 fram till 
sextiotalet pågick en offentlig hataktion mot 

homosexuella. Människor hängdes ut i media 
och mycket var bara rykten och saknade fakta. 

Eric Thorsell (1898–1980) var en av de som 
stred mot ryktena och hatet. I dag ses han som 
en av de första aktivisterna som kämpade för 

homosexuellas rättigheter i Sverige. 

Gilbert Baker, konstnär och aktivist (1951–2017)
Inför pridefestivalen i San Francisco 1978 

designade konstnären Gilbert Baker den första 
regnbågsflaggan som kom att bli en global ikonisk 

symbol för vårt community. 



IKI GONZALEZ 
MAGNUSSON

Dj, dansare, kulturarbetare 
och bonde. Hon har haft 

queerklubbar sedan 2005, 
spelat actionhjälte i den 
queera kultfilmen Dyke 

Hard och är initiativtagare 
till den ideella föreningen 

Utopia som jobbar med att 
utveckla kultur så att den är 
till för alla oavsett funktion, 

etnicitet, genus, klass, ålder, 
religion och sexualitet.  

KULTUR-
TIPS
MED IKI

TENSTA KONSTHALL
En konsthall i 

Stockholm som 
alltid har spännande 
utställningar, events 
och projekt där alla 

känner sig välkomna. 

WILLIAM 
SPETZ

Skådespelare, 
komiker och 

manusförfattare 
som slog 

igenom på 
Youtube. Är 

väldigt rolig på 
Instagram.

BERI GERWISE
Artist och 

skådespelare som 
även delar med sig 
av skapandet av sin 
regnbågsfamilj på 

Youtube, Instagram 
och i podcasten 
Nicole och Beri 

Ventilerar.

LUBBA MED LEBB
Träning för hbtqia+-
personer till förmån 

för Rainbow Refugees 
(nyanlända) på 
Crossfit Eken i 

Stockholm.

SAQMI.SE
Här samlas bra 

filmer som en kan 
inspireras av och 
få se olika queera 
erfarenheter och 
livsöden. SAQMI 
är en digital kanal 
för filmvisning och 
samtal om queera 
rörliga bilder och 

arkivering.



TACK! 
 

Alla ungdomar som bestämt vad Queera liv ska 
innehålla.

Sissela Nordling Blanco som gjort omlaget och de 
grafiska inslagen. Såhär säger hon om det:
– Jag har tänkt att jag vill spegla queerhet i formen 
genom oregelbundenhet. Att blanda hårt och mjukt, 
kantigt och runt, skarpt och suddigt. Har även försökt 
tolka generationsöverskridande genom inslag av 
marmorerade papper (gammal tryckteknik) vs ”Queera 
liv” i 3D-grafik och former som refererar till pixlar 
och internetkultur, som numera är en viktig arena för 
communityt.

Yolanda Aurora Bohm Ramirez som varit projektets 
ledstjärna i allt.

Elias Fjellander, Daniel S. Ogalde och Billie Sindeman 
som delat med sig av sig själva i filmer och intervjuer.

Iki Gonzalez Magnusson som varit en eminent 
kulturedaktör.

Mårten Levin som fotat och filmat.

Mentor Sverige är en ideell organisation vars vision är 
en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och 
drogfritt. Genom det kraftfulla verktyget mentorskap arbetar 
Mentor med att stärka ungdomars motståndskraft och frigöra 
deras potential. Tillsammans med företag, skolor och vuxna 
genomför Mentor Sverige program för unga, ger stöd till 
föräldrar, sprider kunskap och bildar opinion.

Vill du ha en mentor? Läs mer på mentor.se



På ungdomsorganisationen 

Mentor Sverige står unga i 

centrum. Ungas liv, uttryck och 

perspektiv är vad som vägleder 

vårt arbete. Att unga som 

genom oss tilldelas en mentor 

känner sig trygga att vara sig 

själva är oerhört viktigt för oss.

Queera liv är ett material för och 

av unga som handlar om att vara 

just ung och queer. Både för den 

som redan identifierar sig som en 

del av communityt och för den som 

är nyfiken på att veta mer.


