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The purpose of this essay is to investigate how orienteering runners who openly live homo- or 

bisexual experience and challenge heteronormativity in orienteering context and what could 

be done to counteract heteronormativity. This examines through qualitative interviews with 

four orienteering runners who are open with their homo- and bisexual orientation in 

orienteering context. 

The study has a queer theoretical approach, where heteronormativity and Judith Butlers 

heterosexual matrix uses to examine homo- and bisexual experience in orienteering. Inspired 

by Eva Linghede’s and Håkan Larsson’s application of Haraway’s and Braidotti’s note of 

figuration, this essay aims through the method of figurations to not only investigate the present 

but to open up for an alternative future.  

The results show how different strategies to keep up heteronormativity as silence and 

invisibility are experienced differently by different people, from seeing it as a minor problem 

to a strong wish of an active dialogue about it. Heteronormativity challenges mostly by the 

openness of the interviewees. As a beginning to counteract heteronormativity, the interviewees 

suggest education, a higher visibility, and a natural talk about different sexual orientations.  

Keywords: heteronormativity, heterosexuality, bisexuality, sports, orienteering, figuration, 

queer theory  
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1 Inledning och bakgrund 
Under namnet Queerenteering ägde hösten 2021 det första öppna samtalet om hbtq-frågor inom 

idrotten orientering rum. I samband med Pride i Ulricehamn förde tre (före detta) 

elitorienterare och två representanter av det Svenska Orienteringsförbundet ett samtal om hur 

orienteringsidrotten kan gestaltas mer inkluderande för alla. Den grundläggande åsikten var 

klar: Det måste ske en förändring för att orientering kan uppfattas som en riktigt inkluderande 

idrott (RFSL Sjuhärad, 2021; Ulricehamn Pride 2021, 2021). 

Svenska Orienteringsförbundets ställning till inkludering är också klar: På förbundets hemsida 

står det att förbundet står bakom alla Riksidrottsförbundets (RF) policys och länkar bland 

annat till RF:s policy mot diskriminering pga. sexuell läggning (Svenska 

Orienteringsförbundet, 2020). Dessutom skriver RF i stadgarna att värdegrunden Allas rätt att 

vara med innehåller att den sexuella läggningen inte ska avgöra om någon kan vara med eller 

inte (Riksidrottsförbundet, 2021). Således ska även en persons sexuella läggning inte vara 

utslagsgivande för personens delaktighet inom orienteringen.  

Själv har jag varit en del av orienteringsidrotten nästan hela mitt liv men jag har sällan 

upplevt att hbtq-personer syntes eller att det pratades om hbtq-frågor i 

orienteringssammanhang. En undersökning från början av 1990-talet beskriver personerna 

som orienterar som en relativt homogen grupp (medelålder, välutbildad, tjänsteman på 

medelhög eller hög nivå, lever i familj med make/maka/sambo och barn (Ottosson m.fl., 

1993)). Det är inte märkligt att det leder till att orienteringsvärlden liksom andra idrotter i 

Sverige är präglad av en stark heteronormativitet och tystnad kring sexuella läggningar, som 

ett flertal svenska studier vittar om (se t.ex. Andreasson, 2007; Darj m.fl., 2013; Linghede & 

Larsson, 2017). Dessutom rapporterar Ungdomsstyrelsen (2012) att andelen homo- och 

bisexuellt levande personer som idrottar i en förening är mindre än andelen heterosexuella 

personer. Det blir tydligt att det krävs kunskap om hbtq-personers upplevelser av idrott och att 

ämnet i och med det är relevant för genusvetenskap.  

Eftersom inte alla är bekanta med idrotten orientering, börjar jag med en kort förklaring, vad 

det är. Orientering är en idrott som från början utövades i skogen men emellertid även tar 

plats i urbana områden. Tävlingen går ut på att orienteringslöparen ska ta sig så snabbt som 
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möjligt från start till mål via några kontrollpunkter. Dessa kontroller är inritade på en karta. 

De enda hjälpmedlen löparen får med sig är kartan och en kompass. Under tävlingen får 

löparen välja själv vilken väg hen springer till nästa kontroll. Kriterier som distans, höjdmeter, 

svårighetsgrad och om det är lättlöpt eller inte har inflytande på vilket vägval en väljer. Det 

kan exempelvis vara snabbare att springa rakt på genom skogen även om det krävs mer kraft 

för att springa genom blåbärsriset och över höjden än att springa mycket längre runt på en 

lättlöpt stig. Att träna orientering innebär således både att träna den tekniska delen, alltså att 

läsa kartan, hantera kompassen och hitta de bästa vägvalen samt att utveckla fysiken. För att 

vara en duktig orienterare räcker det följaktligen inte att endast kunna orientera eller springa 

fort i terräng, både den fysiska och den tekniska delen har betydelse. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar på att öka kunskapen kring hur orienterare som lever öppet homo- eller 

bisexuellt upplever idrotten orientering i förhållande till heteronormativitet. I samband med 

det belyses även huruvida heteronormativiteten utmanas av orienterare som lever homo- eller 

bisexuellt. I tillägg riktas blicken framåt genom att undersöka om och vilka förändringar – 

utifrån homo- och bisexuellt levande personers perspektiv – skulle kunna motverka 

heteronormativiteten inom orientering. Detta arbete syftar till att producera kunskap om hur 

den nuvarande situationen ser ut och hur ett aktivt arbete skulle kunna se ut för att gestalta 

orienteringen mer inkluderande. Detta för att komma målet för allas delaktighet närmare. För 

att uppnå detta syfte undersöks i mitt arbete nedanstående frågeställningar:  

– Hur upplever orienterare, som lever öppet homo- eller bisexuellt, heteronormativiteten 

inom idrotten orientering? 

– Hur utmanar personer, som lever öppet homo- eller bisexuellt, heteronormativiteten inom 

idrotten orientering? 

– Hur kan orienteringen förändras i syfte att motverka heteronormativiteten? 
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3 Avgränsningar 
Homo- och bisexualitet inom idrott är ett stort forskningsfält. Eftersom jag själv har ägnat en 

stor del av mitt liv åt idrotten orientering, är det också den idrotten jag vill fokusera på i mitt 

arbete. Jag avser att undersöka orienteringsvärlden med ett brett perspektiv. Detta genom att 

inkludera erfarenheter inom elit- och motionsorienteringen. Även om idrotten orientering är 

en så pass liten och nätverkade värld att flera länder skulle kunna inkluderas, väljer jag den 

geografiska begränsningen till Sverige. Detta framför allt eftersom den största delen av den 

breda idrotten avspelas på en nationell nivå som är stark präglad av samhället omkring.  

Mitt val att genomföra kvalitativa intervjuer begränsar till ett individperspektiv av öppet 

homo- och bisexuellt levande personer, närmare sagt till perspektivet av mina samtalspartner. 

Samtalspartnerurvalet ledde till en begränsning att jag endast belyser upplevelser av personer i 

ett kort åldersspann, från 27 till 39 år. Detta eftersom sökandet av samtalspartner resulterade i 

en relativt homogen grupp i förhållande till ålder. Från början var inte min intention att 

endast intervjua personer som är öppna med sin bi- eller homosexuella läggning. Den 

begränsade tiden gjorde det svårt att hitta personer som inte lever öppet i 

orienteringssammanhang. Mitt tillvägagångssätt för att hitta samtalspartner (se kapitel 6 

Metod och material) är också en av anledningarna till avgränsningen av mitt 

samtalspartnerurval endast berör personer som lever öppet bi- eller homosexuellt. 

Samtalspartnerna vittnar om många starka normer som råder inom orientering. För att 

Svenska Orienteringsförbundet ska nå målet att orientering ska vara en idrott för alla, finns 

det många delaspekter en ska undersöka och arbeta med. En viktig aspekt som lyftes av fler 

samtalspartner är en avsaknad av icke-vita personer inom den svenska orienteringsidrotten. I 

mån av tid har jag valt att endast fokusera på sexuell läggning och till viss del på genusuttryck. 

Ändå vill jag påpeka att ett intersektionellt perspektiv på orientering saknas och gärna ska 

undersökas i ett annat sammanhang. 
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4 Forskningsfältsöversikt 
För att få en bredare överblick över forskningsfältet, inkluderar jag både svensk och 

internationell forskning som undersöker homo- och bisexualitet i samband med idrott. Efter 

en presentation av den svenska forskningen, lägger jag fram ett urval av internationell 

forskning som är relevant för min uppsats. Avslutningsvis redovisar jag en svensk 

undersökning med fokus på orientering. Dahls (2005) kunskapsinventering och situering av 

forskning runt homofobi och heteronormativitet ger en översikt över vilken forskning som har 

bedrivits i svenskt sammanhang. Dahl presenterar kunskapsinventeringen i olika temafält, 

varav ett är idrott. Fram till Dahls arbete fanns det få forskare som undersökt homo- eller 

bisexualitet och idrott i en svensk kontext. En av de är Fundberg (2003) som i sin avhandling 

skriver om heteronormativiteten och maskuliniteter inom fotbollen. Den andra studien Dahl 

(2005) hänvisar till är skriven av den norska idrottsforskaren Fasting, som fokuserar på 

kvinnlig homosexualitet i en i Sverige publicerad artikel om homofobi som innehåller 

intervjuer med bland annat svenska fotbollskvinnor (Fasting, 1999). 

Efter Dahls (2005) rapport publicerades ytterligare två avhandlingar och ett flertal forskningar 

med fokus på framför allt homosexualitet och delvis bisexualitet inom idrott i svensk kontext. 

Andreassons (2007) avhandling ger en bild över hur genus, kropp och sexualitet är en del av 

lagidrottens vardag. I likhet med Andreasson fokuserar Hellborg (2011) i sin magisteruppsats 

Öppna lesbiska kvinnors erfarenhet av lagidrott på lagidrott. Medan Andreasson (2007) följer ett 

damfotbollslag och herrhandbollslag över en lägre tid och har ett bredare perspektiv än endast 

sexualitet, undersöker Hellborg (2011) med hjälp av intervjuer öppna lesbiska kvinnors 

upplevelser av lagidrott. Rapporten hbtq och idrott av Darj m.fl. (2013) fokuserar på hbtq-

ungdomar inom idrott och stödjer sig – i likhet med Hellborg (2011) – på intervjuer. I motsats 

till Hellborgs magisteruppsats är de flesta intervjudeltagare inte öppna med sin sexuella 

läggning. Osynlighet och i viss mån tystnad visar sig i denna rapport vara några av de största 

problemen för hbtq-ungdomar. En liknande studie med liknande resultat utfördes av 

Linghede (2014). Såsom Darj m.fl. (2013) och Hellborg (2011) använder Linghede (2014) 

intervjumetoden för att undersöka idrottares upplevelser. Medan Hellborg (2011) fokuserar på 

lagidrottare och Darj m.fl. (2013) på ungdomar, är elitidrottare av Linghedes (2014) intresse. 

Alla tre studier visar på att osynlighet och tystnad i förhållande till homo- och bisexualitet är 

förhärskande problem inom idrott. 
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Linghede (2019) författade senare sin avhandling i samma forskningsområde, där hon 

analyserar såväl idrott som idrottsforskningen ur ett queert perspektiv. Avhandlingen 

innehåller fyra artiklar, varav framför allt en är av intresse för min uppsats: Figuring More 

Livable Elsewheres: Queering Acts, Moments, and Spaces in Sport (Studies) (Linghede & Larsson, 2017). 

Linghede och Larsson redovisar resultaten i form av figurationer, en metod som förklaras 

närmare i kapitlet teoretiska perspektiv eftersom samma metod används i min uppsats.  

I tillägg till den kvalitativa forskningen, finns även studier med mer kvantitativ karaktär som 

berör homo- och bisexualitet och idrott. Ungdomsstyrelsen (2012) publicerade en rapport som 

bland annat redovisar hbtq-personers förhållningssätt till att idrotta i förening och motionera 

varje vecka. Även Fundberg och Lagergren (2010) belyser hbtq-personers upplevelser av idrott 

och hur föreningar reagerar på diskriminering i stort i en kartläggning av hur Göteborgs 

idrottsföreningar arbetar med att nå målet om allas delaktighet utifrån alla 

diskrimineringsgrunder. I undersökningen används bland andra metoder enkäter som 

besvarades i stor utsträckning och kan läsas som kvalitativ forsning. Även på en internationell 

nivå genomfördes kvantitativa studier som fokuserar på homo-/bisexualitet och idrott. Ett 

exempel är en undersökning som utfördes av Piedra m.fl. (2017) som analyserar tolerans mot 

sexuell mångfald inom idrott i Spanien och Storbritannien genom att använda ett 

frågeformulär. 

Internationellt finns det även ett flertal kvalitativa studier som undersöker homo- och 

bisexualitet i sammanhang med idrott. Ett viktigt bidrag till fältet ger Griffin (1998) med sin 

bok Strong women, deep closets, där hon kritiskt analyserar diskrimineringen och fördomar 

gentemot lesbiskt levande idrottare i USA. Fokus på lesbiska kvinnor i Nordamerika har även 

Andersons och Bullinghams (2015) intervjustudie, där de undersöker hur öppet lesbiska 

kvinnor – intervjuade 2002 – upplever lagidrott. Intervjuerna genomfördes av Anderson 

samtidigt som han intervjuade öppet homosexuellt levande män som är eller har varit aktiva 

inom ett high school lag eller college sport lag. Vilka upplevelser dessa män gjorde, redovisar 

Anderson (2002) i en separat artikel. Tio år senare upprepade Anderson (2011) samma studie 

med nya intervjudeltagare för att få en uppdatering av resultaten samt möjligheten till att se 

en potentiell utveckling. Ytterligare en studie genomfördes av Eng (2008), som undersökte 

vilka subversiva effekter som uppstod när queera personer synliggjordes. För att få svar på 

denna fråga har Eng intervjuat 18 norska homo- eller bisexuellt levande idrottare. Den 
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geografiska och kulturella närheten mellan Norge och Sverige gör att denna internationella 

studie kan anses som mest relevant för en svensk kontext. 

Det finns inte mycket forskning med idrotten orientering i fokus. Den enda forskningen som 

är av intresse för min uppsats gjordes i början av 1990-talet och är i och med det inte särskilt 

aktuell längre. Undersökningen fokuserar på vilka de typiska orienterarna är genom att 

kartlägga orienteringsrörelsens medlemmar. Som tidigare nämnts vittnar den om en relativt 

homogen grupp som utgörs av välutbildade tjänstemän på medelhög eller hög nivå som är i 

medelåldern och lever i familj med make/maka/sambo och barn. Trots att resultatet 

innehåller ett kapitel om genusperspektiv är den sexuella läggningen ingenting som nämns 

(Ottosson m.fl., 1993). Antingen är det inte av författarnas intresse eller så utgår de ifrån 

orienterarnas heterosexualitet. Oavsett anledning visar det på heteronormativiteten inom 

orienteringen. 
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5 Teoretiska perspektiv 
Mitt material analyserar jag utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. I detta avsnitt kommer jag 

först beskriva vad queerteori är, för att sedan belysa begreppen heteronormativitet och den 

heterosexuella matrisen eftersom dessa begrepp är viktiga för förståelsen av min analys. 

Avslutningsvis kommer jag belysa de teoretiska bakgrunderna till en figuration, metoden jag 

använder för att redovisar mina resultat. 

5.1 Queerteori 

Under början av 1990-talet användes och utvecklades queerteorin flitigt på prestigefyllda 

universitet i amerikanska storstäder. Välkända queerteoretiker är exempelvis Judith Butler, 

Eve Kosofsky Sedgwick, Michael Warner eller Teresa de Lauretis (Ambjörnsson, 2016). 

Snarare än att beskriva en teori, erbjuder queerteori ett flertal olika teoretiska perspektiv och 

verktyg för att undersöka samhälle, identitet och kultur (Kulick, 1996). För en djupare 

förståelse vad queerteori innebär, kommer jag först beskriva vad begreppet queer står för och 

vilka teoretiska tankar queerteorin grundar i.  

På engelska betyder ordet queer ’konstigt’, ’avvikande’, ’knäpp’ och användes – framför allt i 

England och USA – som ett nedsättande begrepp för homosexuellt levande människor 

(Kulick, 1996). I vårt samhälle ägde en betydelseförskjutning rum och idag används begreppet 

queer på olika sätt. Ibland fungerar ordet som ett paraplybegrepp för homo-, bisexuella och 

transpersoner eller för människor som avviker på något sätt från de förhärskande normerna. 

Ibland menas med queer aktivism, normbrott, mångfald, teori eller som ett samlingsnamn för 

alla dessa användningssätt. Den svenska genusvetaren Ambjörnsson (2016) hänvisar till 

Nationalencyklopedin som beskriver queer som ”ett kritiskt förhållningssätt till det normala” 

(Ambjörnsson, 2016, s. 17). Det som alla användningssätt har gemensamma är att de står för 

att utmana och bryta mot normer. I motsats till Nationalencyklopedin fokuserar 

socialantropologen Kulick (1996), som redigerade Lambda Nordicas temanummer om 

queerteori som var den första skriften om ämnet i Sverige (Kulick, 2005), mer på den sexuella 

läggningen än normer i det stora. Oavsett om fokus ligger på den sexuella läggningen eller på 

normer i allmänhet, handlar queer mindre om en identitet än om kritik på och brott av 

normer (Ambjörnsson, 2016). Det blir tydligt att begreppet queer är svårdefinierbart. 

Rosenberg (2002) ser begreppets gränsöverskridande och tvetydighet som dess styrka – skulle 
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det vara precis definierat skulle även det bidra till kategoriseringar och en indelning i det 

”normala” och ”onormala”. 

Sammanfattningsvis är begreppet queer inte en ersättning för begreppen som lesbisk, bög eller 

bisexuell utan en vidare ram för personer med olika genus- eller sexuella identiteter som inte 

motsvarar det normerade idealet (Ambjörnsson, 2016). Detta innebär att queer inte är en 

identitet utan ett kritiskt förhållningssätt mot det normativa. Eng (2008) instämmer i detta 

genom att hon använder ordet queer snarare som verb, som beskriver en process där queer 

existens utmanar heteronormativa strukturer och – förhoppningsvis – medför en förändring 

över tid. 

Inom queerteori uppmärksammas olika strukturer i samhället som berör genus, sexualitet, 

normalitet och makt. Snarare än att kämpa för tolerans för den diskriminerade, vill ett queert 

perspektiv titta bakom olika kategorier och utmana tankesättet som sorterar det ”normala” 

från det ”onormala”. Viljan att utmana grundar sig i det antiessentialistiska synsättet att våra 

identiteter och känslor inte skapas av naturen utan är kulturellt, socialt och historiskt skapade 

(Ambjörnsson, 2016). Således är även heterosexualitet en social uppfinning som – i likhet med 

alla sociala uppfinningar – enligt Kulick (1996) medför att den har en historia och är kopplad 

till makt. Maktkopplingen betyder att den sociala uppfinningen ger vissa människor fördelar 

på bekostnad av andra människor, som leder till förtryck. För att upprätthålla maktordningen 

finns det strukturer och ideologiska trosföreställningar som syftar till att skydda den sociala 

uppfinningen från kritik. För att synliggöra och motverka dessa strukturer och ideologiska 

trosföreställningar ger queerteorin det innan nämnda verktyget att se social organisering som 

socialt, historiskt och kulturellt skapat snarare än given av naturen. Detta leder till åsikten att 

det inte endast finns ett rätt sätt att vara en sexuell person eller att uttrycka genus på. Det är 

just det queerteorin vill uppmärksamma (Ambjörnsson, 2016). 

Forskare med ett queert perspektiv vill undersöka hur (sexuella) normer uppstår, upprätthålls 

och ifrågasätts och har med det ett fokus på det ”normala”. Utöver det ska det 

uppmärksammas att sexualitet är mångtydigt och svårdefinierbart. Genom ett queert 

perspektiv kan sexualitet såväl ses som exempelvis en identitet, handlingar eller som ett 

normsystem. I ett akademiskt sammanhang är frågor om ”hur identiteter, handlingar, regler, 
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normer och föreställningar vävs samman till det vi i en viss tid och på en viss plats kallar för 

sexualitet” (Ambjörnsson, 2016, s. 50) av intresse. 

Som teori har queerteori utsatts för en del kritik, speciellt gällande begreppet queer. Grosz 

(refererad i Rosenberg, 2002) påpekar svårigheten i att vissa definitioner inkluderar icke-

normativ heterosexualitet. Detta är problematiskt eftersom de inte delar samma förtryck som 

exempelvis homosexuella. I likhet med Grosz menar Borgström (1998) att begreppet 

inkluderar för många som avviker från normen och kritiserar i synnerlighet att kvinnor 

osynliggörs (se Rosenberg, 2002). En likartad uppfattning om att inte skilja mellan manlig och 

kvinnlig homosexualitet har poeten och aktivisten Rich. Hon tycker att lesbisk erfarenhet 

innebär särskilda förtryck, betydelser och möjligheter som inte kan förstås så länge lesbiskhet 

sätts i parentes med andra sexuellt stigmatiserade existenser (Rich, 1980). Grosz, Borgström 

och Rich är inte ensamma om denna åsikt. Ambjörnsson (2016) skriver, att under 1960- och 

70-talet ville många lesbiska aktivister hellre ansluta sig kvinno- än gayrörelsen. 

5.2 Heteronormativitet 

Med ordet heteronormativitet betecknas alla strukturer, handlingar, institutioner, relationer 

och lagar som upprätthåller den normativa heterosexualiteten som det mest naturliga och 

eftersträvansvärda sätt att organisera ens liv på (Ambjörnsson, 2016). Det är viktigt att prata 

om heteronormativitet i stället för heterosexualitet eftersom det snarare är normsystemet som 

sätter en viss sorts heterosexualitet som det primära sätt att leva på än den sexuella läggningen 

eller enstaka människors sexuella handlingar som är av intresse (Ambjörnsson, 2016). Genom 

heteronormativiteten framställs att det endast finns den monogama mamma-pappa-barn 

heterosexualitetsmodellen, medan det i verkligheten finns många olika sätt för att leva ett 

heterosexuellt liv (Kulick, 2004). Att en kvinna har flera manliga partner, stora 

åldersskillnader eller olika hudfärger av partnerna är exempel för heterosexuella modell som 

inte anses som lika efterstävensvärda eller normativa. 

Heteronormativitet innebär inte endas normer angående sexualitet. Ahmed (2006) påpekar att 

den obligatoriska heterosexualiteten som ligger i grunden av heteronormativiteten inte endast 

reproducerar sig själv utan även andra attribut såsom vithet. Även Ambjörnsson (2016) 

förtydligar hur heteronormativiteten är sammanvävd med exempelvis hudfärg genom att 
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referera till Nikki Sullivan som tar det amerikanska samhället som exempel, där det var 

förbjudet för en vit man att gifta sig med en mörkhyad kvinna. Kulick (2004) förtydligar att 

även klassen och rasen spelar roll i heteronormativiteten genom att påpeka fördomen om att 

personer i arbetarklass och mörkhyade personer förväntas vara mer sexuella än medelklassen 

och vita personer, och i och med det att avvika från ett lagom sexuellt beteende. 

Det finns en rad olika strategier som heteronormativiteten verkar genom i syfte att peka ut och 

upprätthålla den normativa heterosexualiteten som det mest naturliga sätt att lev på. Exempel 

på sådana strategier är uppdelning, hierarkisering, inkludering, tystnad, okunnighet, 

förlöjligande, patologisering, demonisering, obegripliggörande eller att göra den avvikande till 

en stereotyp (Ambjörnsson, 2016). Uppdelning och hierarkisering tillhör de mest 

grundläggande strategier, följaktligen förklarar jag dem lite mer noggrant. Genom att dela in i 

hetero- och homosexualitet – eller mer konkret den normativa heterosexualitet och allt som 

inte passar i den – skapas kategorier som sätts i en hierarkisk ordning. En kategori ses som det 

”normala” och en som det ”onormala”. Ett liv som motsvarar den normativa 

heterosexualiteten ansens således som bättre. Dessutom är indelning i man och kvinna av stor 

betydelse. För att kunna bestämma någons sexualitet krävs det kunskap om personens kön. 

Detta är anledningen varför personer som inte kan tilldelas kategorierna man eller kvinna ofta 

tolkas som homosexuella (Ambjörnsson, 2016).  

Att bryta upp de heteronormativa strukturer i ett samhälle är varken en lätt uppgift eller en 

uppgift där det finns en lösning till. Ambjörnsson (2016) problematiserar att inte bara 

exkludering av hbtq-personer stabiliserar heteronormativiteten, även inkludering kan ge 

liknande effekter. Så länge inkludering innebär ”en sorts erkännande på heteronormativitetens 

villkor” (Ambjörnsson, 2016, s. 95), betyder det att normerna lägger beslag på avvikelserna 

och låter personer som avviker från normen vara med, om avvikelserna inte syns. Inkludering 

medför därför som oftast ett osynliggörande och tystnad.  

Det är dock möjligt att förändra heteronormativa strukturer. Ambjörnsson (2016) visar på att 

det svenska samhället emellertid har blivit mer eller mindre accepterande gentemot att vara 

vad hon kallar för kärnfamiljshomo, ett levnadssätt som nästan motsvarar den normgivande 

heteronormativiteten, med undantag från könet. Medan många tycker att acceptansen 

gentemot kärnfamiljshomo är positiv, ser några även en viss fara i det. I stället för att brottas 
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med heteronormativiteten accepterar personer som lever ett kärnfamiljshomoliv att 

tvåsamhetsnormen börjar överskugga heteronormen. Detta leder till att en rad levnadsformer 

fortsätts ses som ”onormala”.  

En viktig teoretiker inom queerteorin är Ahmed. I hennes bok Queer Phenomenology (2006) 

använder hon en linjemetafor där hon beskriver att det finns linjer som leder människor i sina 

liv. Med linjer menar Ahmed en ackumulering av punkter där varje punkt kräver att personen 

väljer en riktning hen vill gå, som i slutändan leder till ett mål. Hon påpekar att vid varje 

punkt endast finns möjligheten att orientera sig efter objekt som finns inom räckhåll. Som en 

stig i naturen blir en linje djupare, ju oftare linjen följs eller ju oftare den blir reproducerad. 

Utifrån det kan heteronormativiteten förstås som en av de djupaste linjerna i vårt samhälle.  

5.3 Den heterosexuella matrisen 

Modellen av den heterosexuella matrisen utvecklades av Butler och tar avstamp i en 

förståelseram som framställs av den härskande heteronormativiteten. Vi lever i ett 

normsystem som inte bara säger hur vi ska vara som kvinnor och män, utan att vi ska vara 

antingen man eller kvinna. Butler menar på att det beror på den heterosexuella 

förståelseramen. Om inte vårt samhälle skulle förstås ur et heterosexuellt perspektiv, skulle det 

inte endast existera man och kvinna som de möjliga kategorierna (Ambjörnsson, 2016). Med 

andra ord menar Butler (2007) på att det finns en genusmodell som naturaliserar vissa 

kroppar, genus och begär. Modellen säger att endast kroppar som har ”ett stabilt kön som 

uttrycks genom ett stabilt genus […] som definieras oppositionellt och hierarkiskt genom 

heterosexualitetens tvingande praxis” (Butler, 2007, s. 236) är begripliga. Det vill säga att för 

kunna vara begriplig måste personen ha en kropp som kategoriseras som kvinnokropp 

respektive manskropp, uppträda så att den uppfattas som kvinnligt respektive manligt av 

samhället och begära en person av motsatt kön, som i sin tur också uppfyller de första två 

kriterierna (Ambjörnsson, 2016). Detta medför att inte bara homosexuellt levande personer är 

obegripliga utan också personer som inte upplever sexualitet som viktigt i livet, personer som 

vill leva med flera partner eller personer som varken identifierar sig som man eller kvinna. Att 

sexualitet är en oundviklig faktor i genusförståelsen (Ambjörnsson, 2016) är en viktig punkt 

som kan härröras från den heterosexuella matrisen. 
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Avslutningsvis vill jag förtydliga att Butler är en queerteoretiker (Ambjörnsson, 2016) och att 

den heterosexuella matrisen kan ses som ett queerteoretiskt verktyg för att förstå vilka kroppar 

som är begripliga i heteronormativitetens anda. Således blir det tydligt att den heterosexuella 

matrisen inte är ett naturfenomen utan en politisk struktur (Kulick, 2004) som kan utmanas. 

5.4 Figuration 

Lykke (2009) påpekar att – mot bakgrunden av ett postmodernt inflytande på feministisk 

tänkande (”att betrakta språket som ett aktivt verklighetsproducerande medium” (Lykke, 

2009, s. 190)) och syn på vetenskap (”vetenskap som berättelse – ’a kind of story-telling 

practice’” (Lykke, 2009, s. 190)) – ett flertal genusforskare har börjat experimentera med att 

bryta gränserna mellan akademiskt och litterärt skrivande genom att använda sig av kreativt 

skrivande. Ett sätt att använda sig av kreativt skrivande är figurationer.  

Eftersom figurationer används i analysen beskrivs här de teoretiska bakgrunderna till denna 

metod. Hur figurationer kan skapas och hur jag gick till väga för att utforma mina figurationer 

beskrivs i metodkapitlet. I en figuration flätas teori, fantasi, materialitet, levd erfarenhet och 

begär samman. Figurationen är samtidigt en läsning av nutiden (så är det) som en politisk 

fiktion som erbjuder alternativa historier (så skulle det kunna bli) (Braidotti, 2011). Således är 

en figuration samtidigt fiktion som verklighet (Linghede, 2019). Linghede och Larsson (2017) 

beskriver en figuration som en möjlighet att på ett kritiskt sätt berätta och teoretisera inte 

endast det som är, utan öppna upp för möjligheter och alternativa framtider. I och med det 

har en figuration potentialen att förhindra att en text endast blir en reproduktion av det som 

redan existerar.  

Metoden används bland annat av Haraway (2004) och Braidotti (2011). Braidottis 

argumentation för en användning av figurationer är att hon ser stor potential och relevans i 

fantasin för skapandet av kollektivt stärkande alternativ. Vikten av vår förmåga att kreera, 

föreställa och tänka på ett nytt sätt antyds även genom begreppet figuration som avslöjar en 

koppling till litterära figurer. Haraway tycker att figurationer handlar om ”resetting the stage 

for possible pasts and futures” (Haraway, 2004, s. 47), när den ”normala” retoriken, och med 

det även vårt tankesätt, endast verkas upprepa och upprätthålla berättelser om den etablerade 

sjukdomen. Dessutom argumenterar Haraway i likhet med Braidotti (Linghede & Larsson, 
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2017), att ett fokus på samtidens potential och politisk fiktion antagligen är mer effektivt än de 

teoretiska system som visar på vad som är fel med världen.  
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6 Metod och material 
För att få svar på forskningsfrågorna, användes semi-strukturerade intervjuer. Att hålla 

intervjuer anser jag vara ett självklart val, eftersom de personliga upplevelser och intryck av 

öppet bi- och homosexuellt levande personer ligger i fokus. Just semi-strukturerade intervjuer 

valdes eftersom denna intervjuteknik ger möjligheten till flexibilitet. Intervjuaren har friheten 

att ställa följdfrågor och dyka djupare i det som den intervjuade personen anser vara viktigt 

(Brinkmann, 2018). Den framtagna intervjuguiden omfattar runt 15 frågor som bland annat 

tar avstamp i tidigare forskning eller i det öppna samtalet Queerenteering. Ytterligare frågor 

ställdes under samtalets utveckling för att fördjupa förståelsen, vilket är vanligt förekommande 

i semi-strukturerade intervjuer. 

För att hitta intervjupersoner användes snöbollmetoden (Thomsson, 2010): Efter ett första 

samtal med en av mina samtalspartner där jag berättade om mitt projekt skickade hen mig 

vidare till personer som hen trodde skulle kunna vara intresserade i att delta i studien. I nästa 

steg skickades personliga intervjuförfrågor till de påtänkta personerna. Alla intervjuer 

genomfördes på videotjänsten Zoom. Detta ledde till att båda mina samtalspartner och jag i 

viss mån kunde bestämma var intervjun skulle äga rum och med det kunde sitta i ett tryggt 

rum, som Thomsson (2010) understryker vikten av. Samtidigt som ljudet spelades in för att 

kunna transkribera intervjuarna skrev jag anteckningar, både för att ha en backup och för att 

kunna ta upp saker mina samtalspartner sa till en senare tidpunkt i samtalet. Innan vi började 

intervjuerna frågade jag i linje med Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer om lov för att spela in 

samtalen samt informerade om att informationen kommer att anonymiseras i uppsatsen.  

För transkriberingsprocessen orienterade jag mig efter det som Alm (2019) kallar en skriftnära 

transkription. Till skillnad från Alm inkluderades pauser och sökandet efter ord mer noggrann 

än vad han föreslår. Detta för att underlätta analysen med hjälp av informationen, när 

samtalspartnern har behövt tänka längre, leta efter ord eller omformulera sig ofta. Analysen 

börjades med en öppen kodning (Alm, 2019), där jag läste genom intervjuerna flera gånger 

och kodade alla intressanta ställen med olika färger och noterade nyckelord. Baserad på de 

olika koderna och nyckelorden bestämde jag mig därefter för olika teman som ligger till grund 

för diskussionen. Med de olika teman i åtanke läste jag genom intervjuerna ytterligare en gång 

och genomförde en fokuserad kodning (Alm, 2019) som gick ut på att å ena sidan välja bort 
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koderna som inte ingår i teman och å andra sidan generalisera koderna som passar in i 

samma tema. 

Som tidigare nämnts redovisas resultaten i formen av figurationer, en metod som bland annat 

Linghede och Larsson (2017) använder sig av. Med utgångspunkten i de centrala teman som 

utarbetades i analysprocessen skapade jag de tre figurationer Matti, Liv och Mia genom att 

fläta samman teori, upplevda erfarenheter, föreställningar, önskemål och tidigare forskning till 

en önskvärd framtidsberättelse. De tre figurationer tar inte avstamp i varsin samtalspartner, 

utan kan inkludera upplevelser av alla fyra samtalspartner. Berättelserna av Matti, Liv och 

Mia representerar dels hur det är (hur mina samtalspartner upplever vissa saker), dels hur en 

önskvärd framtid skulle kunna se ut. Det leder till en medveten utsuddning av gränserna 

mellan realitet och fiktion. Genom att ta avstamp i det samtalspartnerna berättar, tar 

figurationerna ursprung i det som är och genom samtalspartnernas berättelser om önskvärda 

förändringar, teori och fantasi tar oss figurationerna förbi heteronormativiteten till en framtid 

som är präglad av diversitet.  

Figurationer som metod valdes eftersom de erbjuder möjligheten att inte endast reproducera 

det som redan finns, utan att inkludera alternativa, önskvärda framtidsbilder som mina 

intervjupersoner berättade om i samtalen. Utöver det möjliggör denna metod ett aktivt 

användande av queerteori i stället för en analys ur ett queerteoretiskt perspektiv (Linghede & 

Larsson, 2017). 

Eftersom arbetets syfte är såväl att undersöka hur en önskvärd framtid skulle kunna se ut som 

hur den nutida orienteringsvärlden uppfattas av öppet homo- och bisexuellt levande 

orienterare, förtydligar jag i diskussionsdelen, vad mina samtalspartner har berättat, så att det 

blir tydligt vad som är upplevda erfarenheter och vad som är den önskvärda framtiden. Varje 

avsnitt gestaltar jag på samma sätt: efter en inledande figuration i kursiv text som suddar ut 

gränserna mellan verkligheten och fiktion, diskuterar jag de centrala teman i figurationen 

utifrån de reella erfarenheterna, tankar och önskemål av mina samtalspartner och förknippar 

intervjumaterialet med teori och tidigare forskning. Avslutningsvis sammanfattar jag mina 

resonemang i slutsatsen genom att svara på mina frågeställningar, samt reflekterar över om 

jag har uppnått mitt syfte och ger förslag för vidare forskning. 
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Den insamlade datan resulterade i fyra intervjuer som tog mellan 45 och 75 minuter med 

personer mellan åldrarna 27 och 39 år. Tre av de fyra samtalspartner tävlar i damklassen, 

medan en idrottar i herrklassen. Samtliga fyra personer är öppna med sin sexuella läggning i 

orienteringssammanhang och lever vid tidpunkten för intervjun i en relation med en person 

av samma kön. En intervjudeltagare berättade att hen är bisexuell. För att bevara 

anonymiteten i så stor mån som möjligt använder jag mig inte av några namn eller könkodade 

pronomen (med undantag för de ställen där personens kön är av vikt eller sammanhanget 

avslöjar personens kön). Eftersom orienteringsvärden inte är särskilt stor finns det en risk att 

samtalspartnernas identitet kan komma röjas. Genom att inte använda några namn och 

könkodade pronomen skapas inga sammanhängande personer. Detta förhindrar att de mer 

uthängande citaten inte kan sammankopplas och förknippas med en specifik person. Detta i 

syftet att följa Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer om anonymitet. 
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7 Reflexivitet och källkritik 
Orienteringsidrotten har följt med mig under hela mitt liv. Jag har såväl erfarenheter i svensk, 

schweizisk och internationell kontext. Att vara insider (Davis & Craven, 2016) i orienteringen 

har varit av fördel i detta arbete, eftersom mina samtalspartner berättade en del om 

strukturer, tävlingar och vanliga tävlingssituationer som jag visste vad det handlar om. På 

grund av det kunde vi fokusera på det som är mer relevant än att exempelvis förklara hur en 

tävling fungerar. Att vara insider medför också risker, exempelvis att en har förutfattade 

meningar som kan påverka tolkningen av samtalspartnernas utsagor. Genom att vara 

medveten om det under hela mitt arbete och en sträva efter en neutral syn på det mina 

samtalspartner berättade, minimerar jag denna risk. För ett arbete i större utsträckning skulle 

det dock vara eftersträvansvärt att arbeta tillsammans med någon som också kan analysera 

materialet för att kunna jämföra resultaten. Det skulle leda till mer objektivitet.  

Angående källkritik är det viktigt att ha mitt urval av samtalspartner i åtanke. Det första är 

säkerligen att mitt urval bara inkluderar personer som är öppna med sin sexuella läggning. 

För att utvidga urvalet till personer som inte lever öppet hade det behövts ett annat 

tillvägagångssätt som exempelvis en annons på orienteringsförbundets hemsida, där anonyma 

personer hade kunnat kontakta mig. Andra faktorer som eventuellt påverkade resultatet i 

förhållande till urvalet är att alla personer var säkra i sig själva och kunde övervägande berätta 

om positiva upplevelser inom orientering. Flera av mina samtalspartner berättade dock, att de 

vet eller kan tänka sig, att inte alla bi- eller homosexuellt levande orienterare har upplevt det 

lika lätt. Att personer som inte trivs lika bra eller fått uppleva jobbiga saker kanske inte vill 

ställa upp på intervju, är förståeligt och måste has i åtanke. Mitt val att endast intervjua 

personer som är aktiva orienterare utesluter också personer som till och med slutade springa 

orientering på grund av sin sexuella läggning eller känslan av att inte passa in. Det betyder 

dock inte att de inte finns: i samband med detta arbete intervjuade jag en person som bland 

annat detta var fallet. Eftersom båda tid och geografisk kontext skiljer sig för mycket från de 

andra personer, bestämde jag mig att inte inkludera denna intervju.  

Utöver det begränsade antalet intervjuer och att alla samtalspartner är öppna och trygga med 

sin sexuella läggning, ska det även has i åtanke att mina samtalspartner är en relativt homogen 

grupp. Exempelvis är åldersspannet, som är lite över 10 år, begränsat. Det blir tydligt att 
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resultaten som framläggs i detta arbete visar individuella perspektiv som bara till en viss grad 

kan generaliseras. 

Avsluta vill jag detta kapitel med en reflexion om figurationerna. De utsuddade gränserna 

mellan realitet och fiktion i figurationerna kan uppfattas som problematiskt för ett 

vetenskapligt arbete. Genom att göra en tydlig visuell gräns mellan de kursivt skrivna 

figurationerna och diskussionen i vanlig skrift, samt att endast använda namn (Matti, Liv och 

Mia) för de fiktiva figurerna och inte för de reella intervjupersonerna, vill jag undvika en 

oklarhet i diskussionen. Syftet med att använda figurationerna är inte att spegla mina 

samtalspartners verklighet, det handlar snarare om att återberätta delar av deras historier i en 

kontext hur det skulle kunna se ut och genom det även att queera vetenskapen. 
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8 Resultat och diskussion 
Detta kapitel inleds med en kort introduktion av samtalspartnerna och en beskrivning hur 

diskussionen är uppbyggd, innan den själva diskussionen börjar. Som tidigare nämnts 

intervjuades tre kvinnor och en man i åldrarna 27 till 39 år. Samtliga samtalspartner lever 

under intervjustidpunkten i ett förhållande med en partner av samma kön, medan en 

samtalspartner berättar att hen är bisexuell. Alla fyra började springa orientering under 

barndomen eller i tidig ungdomsåldern och betecknar sina orienteringsvanor idag från att 

vara till-och-från orienterare till tävlingsbesatt. En person har erfarenheter på elitnivå. Alla 

samtalspartner berättar att orientering är en idrott som betyder väldigt mycket för dem. Det 

vill jag göra tydligt i figurationerna.  

Som tidigare nämnts framlägger jag mina resultat i form av figurationer. Jag kallar de Matti, 

Liv och Mia. I allas berättelse ingår olika tankar och utsagor av alla fyra samtalspartner som 

handlar om hur de ser orienteringsvärlden idag, hur den känns för dem och vilka önskemål 

som finns för framtiden. Efter varje figuration belyser och diskuterar jag de centrala teman 

genom att fläta intervjuerna, tidigare forskning och teori in i varandra. Som tidigare nämnts 

använder jag namn endast för figurationerna. Detta för att förtydliga vilka personer som är 

fiktiva och vilka reella, samt för att bevara anonymiteten. 

8.1 Matti 

Vilken överraskning! Matti står i en festsal och tar emot Silvastipendiet Care More, ett pris som delas ut till 

personer eller klubbar som engagerar sig i miljö-, inkluderings- eller jämställdhetsfrågor. Sedan många år har 

Matti varit drivande i att gestalta orienteringen mer inkluderande och äntligen känner han att det verkligen finns 

en blandning av olika personer i sin klubb: olika utbildningsnivåer, olika sexuella läggningar, olika 

socioekonomiska bakgrunder, olika genusuttryck, olika ursprungsländer och nu har även Pre-O-sektionen (en 

orienteringsgren som inte är beroende av att deltagaren kan springa) i klubben börjat växa. Matti är stolt över att 

många i klubben gick från att ha en självbild av att vara inkluderande till att faktiskt agera, lägga resurser på 

inkluderingen, i det lilla såväl som i det stora. 

Matti minns hur han som ungdom tyckte att även om det fanns tankar kring att orienterare är inkluderande, har 

det aldrig pratats om att det är okej att vara som en är. Han tyckte att det var ett väldigt enformigt skal av 

människor inom orienteringen och hade gärna haft ett samtal om vikten av diversitet inom orienteringen och att 
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alla ska få vara sig själva. Kanske inte för sin egen skull direkt, han har alltid känt sig trygg i att vara gay, men 

han tror att andra hade mått bra av det. Tyvärr var det nästan tyst på den där fronten. Matti kommer dock ihåg 

ett samtal med en tränare där tränaren berättade om en kompis som lever homosexuellt. Han minns inte 

detaljerna av själva samtalet men han kommer ihåg att tränaren genom att berätta detta på ett bra sätt visade att 

han bryr sig. Matti började förstå att även något litet som en berättelse kan göra stor skillnad. Det var då han 

bestämde sig att börja driva förändring med målet att få en större diversitet i sin orienteringsklubb. 

Idag är det klart för Matti: Utbildning, det är nyckeln till förändring. Att sprida kunskap om hur en kan agera 

inkluderande såväl i vardagen som i större projekt, det har varit det första steget till förändring. Det är därför 

han har utvecklat utbildningsworkshops som han erbjuder till intresserade personer och klubbar vilket han nu får 

Silvastipendiet Care More för. 

8.1.1 Orienteringsbubblan: välutbildad, heteronormativ och inkluderande 

För att kunna erbjuda en bättre insyn i orienteringsvärlden, beskrivs först hur 

samtalspartnerna upplever normerna som råder inom orienteringen. En person beskriver att 

orienteringen när hen var som mest aktiv nästan var ”som en liten sekt. Det var inte 

jättemycket nya människor som kom och började att orientera på samma sätt som idag, tror 

jag.” Att orienteringen fortfarande är en liten värld för sig tycker en annan person:  
Orientering är ju verkligen som en subkultur. Det […] är väldigt speciell stämning inom orienteringen 

just att det är väldigt familjärt, alltså när man är ute på en tävlingsarena så möts man liksom under 

väldigt primitiva förhållanden, man kan ses på ett lerigt gärde en regnig höstdag och undra vad fan ska 

man hålla på med, men så är det ändå helt underbart att träffa sina orienteringskompisar och umgås. 

Samtliga samtalspartner upplever en familjnorm och merparten berättar om en norm om att 

vara välutbildat och vit. En samtalspartner sammanfattar sina funderingar så här: ”Men det 

känns som att det är liksom utbildade, välutbildade familjer. Äh … ofta är det ju att det är 

hela familjen som orienterar.” Till övervägande del upplever mina samtalspartner 

orienterarna dessutom som öppna och inkluderande. Någon nämner även att det känns som 

om hotet om våld för hbtq-personer inte är närvarande i orienteringssammanhang. Att det 

finns en stark heterosexuell norm var någonting som dessutom nämndes av flera 

samtalspartner. Samtalspartnernas uppfattning av normer beskriver en heteronormativitet 

som inte endast innebär sexuell läggning utan även klass och ras, som även Ahmed (2006), 

Ambjörnsson (2016) och Kulick (2004) påpekar. 
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Över lag upplever de intervjuade att orienteringsvärlden är präglad av mycket starka normer 

och det finns bara få som avviker. Någon resonerar kring normer och diversitet:  
Tyvärr så är det inte många ungdomar från Rinkeby eller Biskopsgården som orienterar, så det blir ju 

en väldigt … det är en typ av människa nästan, känns det som. […] och det är synd. För det […] är ett 

väldigt enformigt skal av människor. 

Även andra samtalspartner påpekar avsaknad av diversitet. Mot bakgrunden av att 

heteronormativitet inte utesluten handlar om sexuell läggning (se t.ex. Ahmed, 2006; 

Ambjörnsson, 2016; Kulick, 2004), kan frånvaron av exempelvis rasifierade personer vara en 

följd av den rådande heteronormativiteten inom orientering. Endast åldern nämns som ett bra 

exempel för diversitet eftersom orientering är ”en bra sport som möjliggör att man kan hålla 

på oavsett ålder”. En samtalspartner ser en stor utfordring i denna relativt homogena 

gruppen. När en som oftast umgås med personer som ingår i samma norm som en själv, är det 

svårt att sätta sig in i hur det är för någon som inte motsvarar denna norm, eftersom en aldrig 

har behövt ta över ett perspektiv som är långt ifrån sin egen livsvärld. 

En annan samtalspartner lägger märke till en annan norm som är nämnvärd i detta 

sammanhang. Hen berättar om sin upplevelse av att om någon avviker från normen är alla 

okej med det, men det är ändå någonting som är annorlunda. Hen upplever att 
alla är okej med allting. Men att det ändå är någonting annat. Alltså att man är något annat. […] ja 

snarare är så här accepterande men att det också passar in i normen att vara accepterande mot andra 

att det ändå blir som inte helt naturligt. Att det är en grej liksom. För att det ändå är lite ovanligt i folks 

syn. 

Detta är intressant i och med att inkludering – som jag tolkar att vara steget som följer efter 

acceptans – kritiseras ur ett queert perspektiv, så länge den görs på heteronormativa villkor 

(Ambjörnsson, 2016). Citatet är ett exempel för just detta. När samtalspartnern upplever 

acceptansen snarare som norm än genuint, bidrar det till att upprätthålla 

heteronormativiteten eftersom det ändå sker en indelning i det ”naturliga” och det 

”onaturliga”. 

8.1.2 Ett samtal som inte finns 

Tidigare upplevde Matti en tystnad kring sexuell läggning, som samtliga personer som jag 

intervjuade känner igen. Tystnad är en strategi för att vidmakthålla heteronormativiteten 
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(Ambjörnsson, 2016). ”Det är ju så att jag inte ens kommer på ett sammanhang där man 

pratar sexuell läggning över huvud taget” var någons svar på frågan om en situation, där det 

pratades om sexuell läggning. Liknande utsagor gjorde de andra tre samtalspartner. Till 

skillnad av Andersons och Bullinghams (2015) studie upplever dock ingen av personerna jag 

intervjuade ett aktivt nedtystande av någon annan. Ingen sa till någon av mina samtalspartner 

att de inte skulle prata om sin sexuella läggning eller inte visa den för mycket utåt. Sexuell 

läggning är helt enkelt någonting som det är tyst omkring. 

I Linghedes (2014) studie tolkas tystnaden som båda någonting positivt och negativt. Hennes 

informanter berättar å ena sidan att tystnaden kan tolkas som att folk inte bryr sig om hur och 

med vem en lever sitt liv med. Å andra sidan kan tystnaden vara en indikator för en obekväm 

känsla hos heterosexuellt levande personer som egentligen inte är öppna för alternativa 

levnadsstilar. Denna ovisshet upplever en samtalspartner som ohållbar:  
Att oavsett hur tryggt och bra du har det i din familj och i din idrott, så vill du veta att kompisarna du 

hänger med backar dig om det händer någonting. För känner inte du dig trygg, så kommer du välja att 

inte vara där. … Och det tänker jag att man inte pratar om det … då har man inte heller detta stöd. 

Om man i stället skulle prata om det, och känna att man är del av gruppen med att alla vet om detta. 

För så är det ju för mig liksom. Jag känner ju det bland de som jag hänger med i orienteringen. 

Det blir tydligt att i denna persons uppfattning ett samtal är oundvikligt. En annan 

samtalspartner däremot gillar att ”fokus är på orienteringen, […] att det är inkluderande och 

fokus på orienteringen”. Personen resonerar vidare att det kanske hänger ihop med att hen 

springer så lite orientering nuförtiden. I den lilla utsträckning som hen rör sig i 

orienteringssammanhang känner hen inget behov av att dyka djupare i det personliga. Att det 

blir en annan sak om en tränar flera gånger i veckan i en klubb, tycker samtalspartnern är 

självklart. Det blir tydligt att tiden som tillbringas orienteringsrelaterad kan vara avgörande 

om tystnaden tolkas som positiv eller negativ. 

Ett queert agerande innebär att utmana det normativa (Ambjörnsson, 2016). Samtalet mellan 

Matti och sin tränare är ett exempel för det som jag plockade ur en intervju. Samtalspartnern 

berättar om en tränare, som hen hade i en tidigare klubb:  
Och han visade ju i alla fall att han brydde sig, att han säger till någonting för att förändra det. […] 
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Han visar i alla fall väldigt tydligt att han ändå brydde sig väldigt mycket om det faktum att det råder en 

stark norm och att de få personer som han kände inte riktigt vågade ut och visa sig öppet på tävlingar.  

Personen minns särskilt ett långpass där tränaren berättar om en kille som kom ut som 

homosexuell och hade det ganska tufft att leva ut sin sexuella läggning offentligt i såväl 

tränings- som tävlingssammanhang. Ur ett queerteoretiskt perspektiv representerar detta 

samtal ett queert tillfälle. Tränaren bröt tystnadsnormen kring olika sexuella läggningar. Det 

är sådana moment som erbjuder möjligheten att bryta upp och komma över kategorier av det 

”normala” och det ”onormala” som ur en queerteoretisk synvinkel är målet.  

Vikten av att ha ett samtal lyfter även en annan samtalspartner. Hen upplever att det finns 

”en majoritet av så himla normativa människor” inom orientering och önskar att ”folk hade 

varit medvetna om … den positionen de är i. Alltså medveten om att de lever normativt och 

att förstå det. Typ. Och förstå att så här är det inte för alla”. Hen tycker att folk ska 

”åtminstone vara medveten om att det är så. Att se sin egen position. Men äh… och då 

behöver man väl ha ett samtal kring det”. 

8.1.3 Att agera 

”Så länge vi inte jobbar med sådana grejer, då kommer det vara någon slags osynlig 

utslagning av folk på sikt. Och det är det som är fel.” En samtalspartner engagerar sig allmänt 

mycket i orienteringsidrotten men också jämställdhetsfrågor. Mattis engagemang i utbildning 

om diversitet tar avstamp i denna persons intervju. Det hen observerar inom orienteringen är 

att så fort det lyfts frågor om hbtq tycker alla ”att det är jättebra att inkludera andra men inte 

mycket resurser läggs på att göra det”. Det blir en inkludering på rådande, snarare sagt 

heteronormers villkor, som enligt Ambjörnsson (2016) inte bidrar till att utmana 

heteronormativiteten utan snarare förstärker den. En samtalspartner lägger skulden på 

resursfördelningen. En inkludering som inte sker på de rådande normernas villkor kräver 

energi och resurser och resurserna som finns inom orienteringen används hellre till något 

annat:  
Det [att inkludera personer som är annorlunda än de som redan finns inom orienteringen] kräver 

kanske att vi anpassar oss. Och DET vill ingen göra. För det kräver extra mycket energi och orientering 

är resurskrävande. […] Det är ändå ganska mycket att bara arrangera olika tävlingar, träningar i 

klubben, det är resurskrävande och … ja. Det är ett jobb som fortsätter att kräva mycket jobb. Och att 
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då säga till någon okej du behöver lägga dubbelt så mycket energi på att få med lite gays eller liksom 

rasifierade, […] eller vilken annan liksom inte norminpassande som helst, det kräver resurser. … Jag 

tror att det är det, det handlar om att man inte orkar. Det känns stort och för jobbigt. Så det blir som 

om du bedriver det, då blir det bra men jag har tillräckligt med att lägga denna ungdomsträning. Om vi 

får de här barnen som är våra egna att fortsätta då är vi nöjda. Och ja, jag tror det handlar lite om det. 

Det blir tydligt att personen tycker att det behövs ett agerande, att det tas tag i någon form av 

en handling.  

Personen som sa citatet är övertygad över att utbildning är en av de handlingarna som behövs 

för att förhindra den osynliga utslagningen. Hen önskar att det skulle finnas en obligatorisk 

utbildning för tränare och ledare. Utöver det förespråkar hen att det pratas värderingar med 

ungdomar eftersom hen ser potential i att de säger till varandra om det exempelvis dyker upp 

en homofobisk bemärkning. Personen tycker att det tidigt måste markeras vad som är 

värderingar i exempelvis klubben och för det behövs utbildning. Hens krav på utbildning 

indicerar att det finns en okunnighet kring olika sexuella läggningar och hur det exempelvis 

ska ageras för att skapa en trygg miljö. Okunnighet är ytterligare en strategi som Ambjörnsson 

(2016) nämner i samband med vidmakthållandet av heteronormativiteten. Utbildning är 

således också ett sätt som kan utmana heteronormativiteten. Personens önskemål om 

utbildning kan tydas som önskan efter en utmaning av heteronormativiteten. 

8.2 Liv 

Med ett stort leende i ansiktet går Liv över ett lerigt gärde. Hon har precis kommit i mål och det pirrar i hela 

kroppen. Hon har lyckats med ett av de loppen där hon klarade att hela tiden vara i full koncentration, ett 

tillstånd som ger henne en kick som hon inte eller i väldigt få andra aktiviteter hittar. Det är därför hon älskar 

denna idrott.  

Vid klubbtälten ser hon hur en tjej, som precis har kommit tillbaka från sitt lopp, blir välkomnad av sin flickvän 

med en puss. ”Vad skönt att det börja synas fler samkönade par i orienteringen” tänker Liv. Hon kommer fram 

till sin egen klubbs tält. De flesta har redan kommit tillbaka och står i smågrupper och diskuterar sina lopp, 

vilka vägval de tog, vilka kontroller de bommade på. Det blir kul att jämföra sträcktiderna, nu när det gick så 

bra! Liv ställer sig bredvid några tjejer som tävlar i samma tävlingsklass som hon. Samtidigt minns hon att hon 
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tidigare inte alltid vågat gå fram till dem, på grund av en rädsla för att inte passa in. De senaste åren har hon 

dock blivit av med känslan av att behöva ha långt hår och pärlörhängen för att kunna vara del av gruppen.  

8.2.1 Orienteringsidrotten – en hjärtefråga 

Någonting som alla mina samtalspartner har gemensamt och jag återberättar genom Liv, är 

en stor kärlek till orienteringsidrotten. Detta anser jag anmärkningsvärt eftersom den stora 

betydelse orientering har för alla fyra samtalspartner tydligt påverkar dem, deras delaktighet 

samt identifikation med orienteringen. Någon berättar om en kick som hen nästan endast 

hittar genom att springa orientering. Följande två citat ger en inblick i vilken relevans 

orienteringsidrotten har i samtalspartnernas liv:  
Även om allt annat suger, så har jag alltid orienteringen. För det känns alltid meningsfullt liksom. Och 

att det är det jag vill göra och det som jag ser fram emot. Jag tror att det skulle vara så mycket tommare, 

eller alltså vad hade jag då fyllt livet med. –  

Men det är ju en idrott som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, och jag har svårt att se att jag skulle 

släppa orienteringen helt och hållet. Det kommer nog aldrig ske. Det blir nog mer livet ut.  

Denna tydliga och starka kärlek till orientering visar på att orienteringen inte är någonting 

som mina samtalspartner driver litegrann i sin fritid utan att det är (eller var) en stor del av 

deras liv.  

8.2.2 Att öka synligheten  

Liv tänker på att hon gillar att flera samkönade par syns inom orienteringen. Ambjörnsson 

(2016) beskriver inkludering på heterosexualitetens villkor som en strategi för att upprätthålla 

heteronormativiteten. Denna inkludering medför ett osynliggörande. Olika studier visar att 

osynligheten är en realitet inom idrott (Anderson, 2002; Darj m.fl., 2013; Fundberg, 2003; 

Linghede, 2014). Då mina samtalspartner tillfrågas om syndigheten av homo- eller 

bisexualitet, är alla överens om att det är någonting som inte syns ofta eller alls i 

orienteringsvardagen. Någon svarar att ”jag som ändå är gay har aldrig tyckt att det har varit 

så många andra homosexuella som har deltagit inom orienteringen. Så att där har jag ju 

stuckit ut litegrann”. Liknande svar kommer av de andra tre samtalspartner. Någon berättar 

att hen aldrig har sett att de homosexuella par som finns i hens klubb är särskilt fysiska på 

tävlingsplatsen. I förhållande till sina egna erfarenheter berättar hen däremot att hen inte 

känner sig osynliggjort utan ”jag känner väl att det är ingenting”. Detta visar på en skillnad till 
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tidigare forskning (se t.ex. Darj m.fl., 2013): ingen av personerna jag intervjuade säger 

någonting om att de känner sig diskriminerad på grund av osynligheten, fastän alla skulle 

välkomna fler (synliga) homo- eller bisexuellt levande personer inom orienteringen: 
Ja alltså det [ökad synlighet av olika sexuella läggningar] skadar ju aldrig så klart. – 

Jag önskat att det hade funnits fler. –  

Mer flator? Absolut! (Skrattar) Nej men det behövs ju mer öppenhet. –  

Ja! Absolut! Och det är ju svårt att veta vad det är men det är ju någon slags, jag trivs ju jättebra i 

orienteringen men hade det funnits [fler queera föräldrar] så hade det liksom, … det hade varit grädda 

på moset. 

Det blir tydligt att även om mina samtalspartner inte känner sig diskriminerade, bidrar homo- 

och bisexualitetens osynlighet till att heterosexualitet anses vara det vanliga och med det en 

upprätthållning av heteronormativiteten.  

Att göra homo- och bisexualiteten synliga är ett sätt att utmana heteronormativiteten och 

komma över att heterosexualiteten anses som det mest naturliga. Att homosexualitet inte 

anses lika naturligt som heterosexualitet inom orienteringen visar en samtalspartners 

upplevelse. Hen berättar att hen och hens partner får många fler blickar när de håller handen 

på tävlingsplatsen än när de går hand i hand på stan. Orsaken till det ser hen i ovanan: ”Jag 

är helt övertygad om att det beror på ovanan egentligen och ingenting annat.” En annan 

samtalspartner bekräftar det som uttrycks i citatet. Hen säger att hen skulle tänka på att folk 

tittade om hen hade pussats med sin flickvän på tävlingsplatsen: ”det känns verkligen att folk 

skulle tänka att det är lite exotiskt”. Själv har hen aldrig sett samkönade par pussas på en 

tävlingsplats. Att den första samtalspartnern gör sin sexuella läggning synlig genom att hålla 

sin partner i handen på en så stark heteronormativ plats som tävlingsplatsen, leder till att hen 

utmanar heteronormativiteten genom att öka synligheten av samkönade par (Ambjörnsson, 

2016). 

Liv ser en ökning i synlighet av homo- och bisexuellt levande människor och upplever det som 

positivt. I likhet med Liv ser två samtalspartner en ökning av synligheten som ett steg i rätt 

riktning. En tycker att det är bra med alla som är synliga, eftersom ”ju mer man ser desto 

enklare är det väl att själv vara det”. Den andra tror att särskilt en landslagslöpare som lever 

öppet homo- eller bisexuellt skulle kunna påverka mycket: 
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Det hade ju varit jättestor skillnad såklart om bara någon i landslaget hade varit öppet. Det tror jag 

hade hjälpt jättemycket. Men det är ju ingenting man bara kan göra. Men jag tror man kan göra 

åtgärder i tidig ålder som på sikt kan resultera i att någon som är homosexuell till exempel och kanske 

tidigare hade övervägt att sluta orientera väljer att stanna kvar och satsa och bli en förebild för många 

andra yngre. 

Hen hoppas också på att genom sin egen synlighet kunna hjälpa någon: 
Men jag hoppas ju bara att genom att synas och genom att vara den jag är i alla fall kunna bidra till [att 

öka synligheten]. Och andra människor som inte känner samma sak [inte känner sig lika trygga i sig 

själva] kanske vågar lite mer, kanske känna att det är okej att vara den man är. 

Intervjupersonens antagande att förebilder har stor betydelse stödjas av Darj m.fl. (2013) 

studie, som i likhet med personen som citeras lyfter bristen på förebilder. Om förbildens fördel 

berättar en annan person i sin intervju. Under hens gymnasietid gick en tjej som var öppen 

med sin lesbiska läggning på samma skola. Hen minns att det inte hade ”varit lika enkelt för 

mig utan att ha haft [henne]”. Denna erfarenhet kan anknytas till Ahmeds (2006) linjemetafor 

på två sätt. För det första kan en bara orientera sig efter det som finns i närheten. För det 

andra blir en linje tydligare ju fler människor som går den. Båda aspekter visar på att det 

underlättar om det finns någon i närheten som går samma linje eller har liknande 

erfarenheter. 

8.2.3 Långt hår och pärlörhängen 

När Liv ser tjejgruppen som tävlar i samma klass som hon, kommer Liv ihåg att hon tidigare 

hade en känsla av att inte passa in i gruppen. Hon funderade på att skaffa sig långt hår, att 

förändra sitt genusuttryck, för att passa in. Två personers svar på frågan om de någon gång 

kände att de inte passar in – eller med Butlers (2007) ord att vara obegripliga – handlar om 

situationer där det snarare var genusuttrycket än den sexuella läggningen som skavde. En av 

de två kunde trösta sig över att inte blivit uttagen till tävlingar genom att tänka på vad skönt 

det är att slippa gå på bankett som alltid ägde rum efter dessa tävlingar. Detta eftersom 

banketten innebär väldigt manligt respektive kvinnligt kodade kostymer som personen hade 

vägrat att klä sig i. För den andra personen är situationen lite annorlunda. Även om hon 

aldrig har anpassat sig så mycket att hon skulle – i hennes ord – skaffa ”långt hår och 

pärlörhängen” gör hon ett medvetet klädval i samband med orienteringsfest. Hon känner att 
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”det finns en så extrem stark norm av hur man som tjej ska se ut”. Vikten av att passa in i 

denna norm för att vara begriplig för andra visar Butler (2007) i sin teori om den 

heterosexuella matrisen. Den heterosexuella matrisen visar på den starka sammanvävningen 

av kön, genusuttryck och sexuell läggning, som även ligger i grunden av heteronormativiteten. 

Enligt Butler (2007) är personer som inte passar in i den heterosexuella matrisen obegripliga 

och obegriplighet är en strategi som vidmakthåller heteronormativiteten (Ambjörnsson, 2016). 

Önskan om långt hår och pärlörhängen men aktivt avstå och glädjen över att slippa klä sig i 

kläder en aldrig skulle ha på sig, är exempel på hur samtalspartnerna utmanar 

heteronormativiteten och inte underordnar sig den heterosexuella matrisen. 

I samtal kring att inte passa in nämndes genusuttrycket två gånger. Däremot nämndes 

ingenting om den sexuella läggningen i aspekt att inte passa in. Att detta var fallet skulle 

kunna förklaras utifrån att genusuttrycket alltid syns, medan den sexuella läggningen snarare 

visas utåt genom handlingar. Som tidigare nämnts menar den heterosexuella matrisen på att 

endast personer med ett stabilt kön, som motsvarar ett stabilt genusuttryck och begär en 

person av motsatt kön som i sin tur motsvarar ett stabilt genusuttryck, är begripliga (Butler, 

2007). Detta implicerar att så länge det inte syns eller finns någon kännedom om en avvikelse 

av den heterosexuella matrisen, är även en person som inte fyller upp dessa kriterier begriplig. 

Mot bakgrund av det tolkar jag att en synlig avvikelse tidigare kan ge en känsla om att inte 

passa in. 

8.3 Mia  

Som varje tisdag kväll sitter Mia vid ett bord i klubbstugan och äter den välförtjänta soppan efter ett tufft 

intervallpass. Rummet är fullt, det pratas ivrigt, någon skrattar högt.  

Mias tankar svävar i väg från samtalet som förs av personerna vid hennes bord till hur mycket hon trivs i 

klubben. Det händer ofta sedan hon har bytt klubb. Hon är glad över hennes beslut. Även om hon upplever 

orienteringen övervägande som en väldigt inkluderande idrott, kände hon sig ibland ensam i den gamla klubben. 

Även om de gamla klubbmedlemmarna förstod problematiken i att skriva mammas och pappas telefonnummer 

på formuläret som ska fyllas i när ett barn lämnas i barnpassningen, var det alltid hon som påpekade det.  

Mia känner att hon inte bara har fler gemensamma intressen med de nya klubbkamraterna utan även fler delade 

erfarenheter. Hon är inte längre den enda queera föräldern. Men också personerna som inte delar queera 
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erfarenheter med henne ger Mia känslan att inte alla personer förväntas vara likadana. Den nya klubben känns 

som en frizon, där hon kan vara exakt som hon är. Även om hon egentligen inte bryr sig särskilt mycket om vad 

andra tänker är det ändå skönt att inte behöver tänka på hur hon ska presentera och förhålla sig.  

8.3.1 Från mamma och pappas telefonnummer till homoerotiska bilder 

Tanken om barnpassning tar avstamp i en persons intervju. Hen berättar att det hände på O-

Ringen, ”värdens största orienteringstävling”. När en lämnar sitt barn i barnpassningen ska 

det fyllas i ett kontaktformulär som frågar efter mammas och pappas telefonnummer. 

Samtalspartnern uppmärksammar tydligheten av en avsaknad av perspektiv: på O-Ringen 

finns det ”ganska många personer som skulle kunna ha ganska många olika anhöriga som 

skulle kunna lämna in sitt barn i barnpassningen”. Detta är ett tydligt tecken på det 

grundläggande antagandet att alla barn har en heterosexuell kärnfamilj. Sådana antaganden 

ligger i grunden för heteronormativiteten (Kulick, 2004).  

Samma person berättar om en annan situation, som hen också förknippar med en brist på 

perspektiv. Efter att ha köpt en glass med namnet Golden Gaytime tyckte några killar att det 

skulle vara roligt att ta kort där de är ”lite avklädda och slickar på glassen lite homoerotiskt”. 

Ledaren som var på plats ställde upp som fotograf, i stället för att uppmärksamma killarna att 

detta är förnedrande. Killarnas beteende var – om än omedvetet – ett förlöjligande av manlig 

homosexualitet, ytterligare en strategi för att upprätthålla heteronormativiteten (Ambjörnsson, 

2016). Att ledaren till och med blev del av situationen kan bottna sig i en avsaknad av 

perspektiv eller okunnighet om att detta beteende kan upplevas som kränkande. Som redan 

nämnd i samband med figurationen av Matti är även okunnighet en strategi som 

vidmakthåller heteronormativiteten (Ambjörnsson, 2016). 

8.3.2 Klubbens betydelse 

En sak som lyfts i flera intervjuer är vikten av en klubb där en känner sig välkommen, trygg 

och där det finns folk en kan relatera till. En samtalspartner berättar att hen antagligen hade 

slutat springa orientering om hen inte hade bytt klubb: ”För att jag kände att här är det ju 

ingen som är som jag. Och då är det inte så himla kul att träna med de heller, kanske.” Detta 

visar tydligt vad Ahmed (2006) menar med närhetens vikt för att kunna orientera sig efter 

någonting. Finns det inget i närheten som kan relateras till, är det svårare att orientera sig. 
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Viktigt att anmärka här är att personens känsla att ingen är som hen beror inte på hens 

sexuella läggning (”som tonåring [när hen bytte klubb] så var jag ju bara en straight person 

liksom eller i alla fall utifrån eller jag visste inget annat”). Ahmeds teori begränsas inte på 

sexuell läggning.  

I personens nya klubb finns många homosexuellt levande män. På frågan om det är en slump 

svarar hen:  
Det kanske inte är en slump, alltså att det kanske är, alltså jag tänker att vår klubb är ju inte så 

familjeklubb officiell eller en del av hela konceptet är att inte vara en familjeklubb […]. Och att det då 

folk söker sig till vår klubb om de inte har en familj, om de i stort sett bor i [stad] och det kanske också 

är liksom de demografiska faktorerna kanske också gör att det är större sannolikhet att det är homo- 

eller bisexuella som har hittat hit.  

Analyseras utsagan att det finns flera homosexuella personer i samma klubb utifrån Ahmeds 

(2006) linjemetafor kan det finnas två anledningar till det. Å ena sidan erbjuder att vara i 

samma klubb som andra homosexuellt levande personer närheten som enligt Ahmed behövs 

för att kunna orientera sig efter någonting. Å andra sidan har den homosexuella linjen 

reproducerats flera gånger och i och med det underlättar att följa samma linje.  

Ytterligare en samtalspartner känner att hens klubb är väldigt inkluderande. Hen leder det 

tillbaka till en queer person som har varit medlem i många år. Denna klubbmedlem ”har satt 

sin prägel på klubben” genom att vara drivande och att lyfta frågor bland annat kring 

diversitet och hbtq. Samtalspartnern känner att även om hen fick komma ut som homosexuell 

i klubben har det aldrig varit några konstigheter – att behöva komma ut ser hen som en vanlig 

sak: ”det är klart man får komma ut i nya sammanhang hela tiden”. Faktumet att hen känner 

att en behöver komma ut i nya sammanhang vittnar om att grundantagandet att alla personer 

är heterosexuella – och med det heteronormativiteten – fortfarande är förhärskande 

(Ambjörnsson, 2016). 

8.3.3 En viss frizon, ensamhet och starka personligheter 

I likhet med figurationen Mia berättar samtliga samtalspartner att de i stort sett inte bryr sig så 

mycket om vad andra tänker och att de kan vara så som de är i orienteringssammanhang, 

även om det för några kan uppstå situationer där de känner sig lite ensamma. Således är 
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orientering för alla fyra en viss frizon i olika utsträckning. Ett flertal tidigare studier (Darj m.fl., 

2013; Eng, 2008; Griffin, 1998; Hellborg, 2011; Linghede, 2014) rapporterar om att idrott 

kan vara en frizon för framför allt lesbiska idrottare. Alla personer jag intervjuat känner igen 

detta och bekräftar, att de känner sig fria i orienteringssammanhang. Det är anmärkningsvärt 

att – till skillnad från tidigare forskning, där oftast kvinnor upplever idrott som frizon – endast 

den manliga samtalspartnern upplever orientering utesluten som en frizon. Han 

uppmärksammar dock att han tror att orienteringen skulle kunna upplevas som inskränkande: 
Det kan upplevas som väldigt normbundet. Jag tror det beror mycket på hur man är som person själv. I 

vilket läge man känner att man befinner sig i. Jag själv upplever ju att jag har känt mig väldigt fri och 

väldigt ja men inkluderad och jag kan liksom inte komma på någon gång där orientering inte har varit 

inbjudande, att orienteringen någon gång inte har fått mig att må bra som person. 

Två samtalspartner svarar först att de uppfattar att de kan vara som de är inom 

orienteringssammanhang. Under intervjuns gång kommer dock båda till slutsatsen, att de är 

ännu friare i sitt umgänge utanför orienteringen. En person upplever att hen är mer medveten 

om sitt uttryck och hur hen kan uppfattas av andra inom orienteringen än vad hen är utanför. 

Det är dock inget stort problem: ”Det är inte så att jag mår dåligt av att vara inom 

orienteringsvärlden. Men jag är ju ännu mer fri i mitt vanliga umgänge.” Den andra 

personens funderingar kring orientering som frizon slutar i att hen kanske upplever sig själv 

inte som mindre öppen, däremot väljer hen inte att ta upp att hen lever i ett samkönat 

förhållande i samma utsträckning som på jobbet. Detta för att hen spenderar mer tid på 

jobbet än på orienteringen och i orienteringssammanhang snarare vill fokusera på att 

orientera.  

Den fjärde samtalspartnern upplever orienteringen såväl som en frizon som begränsande. 

Känslan av orientering som en frizon kom dock inte från ingenstans, hen fick göra någonting 

för det: ”För mig är det verkligen frizon för jag skaffade mig kompisar på ett sätt som jag inte 

hade innan jag orienterade och som jag är väldigt nära vänner med.” Mer inskränkande 

upplever hen orienteringen i de situationer när det märks att det är en: 
väldigt heterosexuell och genusnormativ grupp. När man då är en person som inte är heterosexuell eller 

genusnormativ, […] då kan sådana saker komma upp. Då kan man känna sig ensam även om man vet 

att … jag har vänner som är med mig. 
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Även om ensamheten inte upplevs som ett stort problem, saknar hen ibland personer med 

samma erfarenheter som hen har. Hen vet att hens vänner backar hen, men ingen av de 

heterosexuella vännerna vet hur det känns ”på riktigt”. Samtalspartnern jämför känslan av att 

vara i en queer grupp med att som vegetarian komma till Indien, där köttnormen inte är 

förhärskande. ”Det blir som en lättnad som händer i hela kroppen. Att man inte behöver 

förklara sig, man behöver inte fundera över … hur man presenterar sig.” Återigen kan detta 

förstås utifrån Ahmeds (2006) teori om närhetens vikt när en ska orientera sig efter någonting. 

Det är inte bara denna samtalspartner som kan känna sig ensam i vissa sammanhang. I likhet 

med den första personen ser även den andra orsaken till att hen ibland får lust att anpassa sig i 

en känsla av att vara ensam: ”Och den [lusten att anpassa sig] skulle jag väl inte känna om jag 

inte kände mig typ ensam ibland.” Det blir tydligt att det finns vissa situationer i 

orienteringssammanhang som skaver.  

Som redan nämnts är ensamheten inget stort bekymmer hos samtalspartnerna. En orsak till 

det leder jag tillbaka till att alla fyra personer är starka personligheter och berättar att de inte 

bryr sig mycket om vad andra tänker. Någon resonerar: 
Jag kände mig väldigt trygg i att jag är den jag är och jag vågar vara den jag är utan att känna något 

obehag, någon rädsla för vad andra tycker. […] Det har präglat mig sedan jag var liten. Och jag tror att 

jag fann någon styrka i sammanhanget. […] och jag är väldigt tacksam över att jag har den styrkan. 

Den lämnar ju ändå, den har ändå bidragit till att jag har hållit mig kvar inom idrotten. 

Genom att personen säger att hens styrka – att inte vara rädd för vad andra tycker och känna 

trygghet i sig själv – har bidragit till att hen är kvar inom idrotten tyder på personens 

osäkerhet om någon som avviker från normen och inte har samma styrka skulle fortsätta röra 

sig i orienteringssammanhang. Ställs Ahmeds (2006) linjemetafor på sin spets, stödjer den 

samtalspartners gissning: En linje respektive stig som inte har gåtts ofta är inte lika tydligt och 

lätt att gå som om den hade följts av många människor. Det medför att mer energi och styrka 

krävs för att gå en ny linje eller en som inte många har valt innan. Detta kan överföras till 

idrotten orientering på två sätt: Å ena sidan i samband med vägval. Ett vägval som inkluderar 

en stig – alltså en linje där många har gått – är fysiskt mindre krävande än att springa rakt 

genom skogen. Å andra sidan i samband med starttiden. Startar en sent på en tävling kan det 

medföra en fördel eftersom det syns spår i skogen av löparna som redan har sprungit samma 

vägval. Mina samtalspartners upplevelse av den låga synligheten av homo- och bisexualitet – 
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och diversitet i allmänhet – indicerar att det (öppna och synliga) homo- och bisexuella 

vägvalet inte har sprungits mycket inom orienteringen än. Därför krävs det i dagsläget starka 

ben för att kunna genomföra detta vägval på ett bra sätt. Avslutningsvis visar 

intervjumaterialet och analysen att det inte upplevs som att – bildligt talat – heterosexuella 

orienterare medvetna lägger stenar i det homo- eller bisexuella vägvalet, men att 

samtalspartnerna i stort skulle välkomna ett aktivt agerande för att underlätta detta vägval. 
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9 Slutsats 
I denna uppsats har jag redogjort hur orienterare som lever öppet homo- eller bisexuellt 

upplever, påverkas av och utmanar heteronormativiteten inom idrotten orientering samt vilka 

förändringar det krävs för att gestalta orientering som en idrott för alla. Resultaten 

sammanfattar jag i denna slutsats relaterad till mina frågeställningar för att få en tydlig 

överblick. Jag avslutar min uppsats med att reflektera över mitt syfte samt vilka nya frågor som 

skulle kunna vara av intresse i vidare forskning. 

9.1 Frågeställningar  

9.1.1 Upplevelser av heteronormativiteten 

Orienteringsidrotten och orienterarna upplevs i det stora som en relativt homogen grupp, en 

värld för sig, där kärnfamiljer, hög utbildningsnivå och vithet är förhärskande. Diversitet är 

bortsett från olika åldrar i stor mån avsaknad. Icke desto mindre upplever flera av mina 

samtalspartner orienteringen som öppen och inkluderande. 

Medan några samtalspartner berättar om explicita situationer där heteronormativiteten 

framträder väldigt tydligt, beskriver alla samtalspartner situationer, känslor och tankesätt som 

implicit bekräftar att en viss sorts heterosexualitet är det mest eftersträvansvärda sätt att leva 

på. Strategier för upprätthållningen av heteronormativiteten som mina samtalspartner implicit 

och explicit vittnar och nämner i intervjuerna är tystnad, osynlighet, förlöjligande, okunnighet 

och inkludering på heterosexualitetens villkor.  

Den mest explicita strategin är tystnaden kring olika sexuella läggningar. Den upplevs dock 

inte endast som negativ. Mina samtalspartner har – i alla fall i dagsläget – inget behov av ett 

personligt samtal om sin sexuella läggning. Det blir dock tydligt att det ska finnas ett naturligt, 

vardagligt samtal om olika sexuella läggningar.  

Till övervägande del berättar mina samtalspartner att de inte upplever att 

heteronormativiteten påverkar dem negativ. Alla personer jag intervjuade upplever 

orienteringen i alla fall till viss del som en frizon, där de kan vara som de är. När 

heteronormativiteten påverkar mina samtalspartner negativt, handlar det snarare om 
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genusuttrycket än om den sexuella läggningen eller att de ibland gärna skulle vilja ha fler som 

delar samma erfarenheter.  

I samband med den negativa påverkan vill jag påpeka att alla mina samtalspartner är trygga i 

sig själva och orienteringsidrotten har stor betydelse i deras liv. Samtidigt som de berättar om 

negativ påverkan i liten utsträckning ser de en viss risk i att det finns homo- och bisexuellt 

levande personer som antagligen blir negativt påverkade. Här är det viktigt att komma ihåg 

att denna uppsats endast berättar ur ett visst perspektiv och inte kan generaliseras för hela 

orienteringsidrotten.  

9.1.2 Utmaning av heteronormativiteten 

Omfattningen av hur mycket mina samtalspartner utmanar heteronormativiteten är olika 

stor. Att alla av dem lever öppet homo- eller bisexuellt är den första utmaningen av 

heteronormativiteten. I olika utsträckningar visar de sig med sina partner i 

orienteringssammanhang. Genom att synas motverkas osynligheten av olika sexuella 

läggningar och genom det utmanas heteronormativiteten. Ett annat exempel på hur de 

arbetar mot de rådande normerna är att de två samtalspartner som pratade om genusuttryck 

inte anpassar sitt utseende för att passa in i normen. Dessutom är det framför allt en 

samtalspartner som har lyft frågor kring hbtq inom orientering. Dessa aktiva handlingar är en 

tydlig utmaning av heteronormativiteten. 

9.1.3 Förändringar 

I likhet med min användning av figurationer som metod vill jag med min sista frågeställning 

rikta blicken åt en önskvärd framtid. Mitt material visar tydligt att det ska göras någonting om 

orientering ska inkludera fler personer som avviker från de rådande normerna. Det räcker inte 

till att endast ha självbilden av att vara inkluderande och gilla idén att arbeta för mer 

diversitet. Handlingar måste ske. En viktig del av detta arbete är i samtalspartnernas åsikt 

utbildning för att öka medvetenhet om rådande normer och sin egen position, kunskap om 

hbtq-frågor och diversitet i allmänheten samt hur en pratar om vilka värdegrunder en grupp 

vill ha. Några samtalspartner tror även att en ökad synlighet skulle medföra att fler kan känna 

sig trygga som skulle kunna leda till att fler vågar öppna sig. Sista förslaget som mina 

samtalspartner framförde för en mer inkluderande orientering är att det börjar pratas helt 
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naturligt om homo- och bisexualitet, att exempelvis även tjejer frågas efter hur flickvännen 

mår och inte endast pojkvännen.  

9.2 Syfte och vidare forskning 

Syftet av detta arbete är att öka kunskap om hur öppet bi- och homosexuellt levande 

orienterare upplever och utmanar heteronormativiteten. Dessutom syftar studien till att skaffa 

kännedom om vilka möjligheter personer som lever öppet homo- och bisexuellt ser för att 

motverka heteronormativiteten. Intervjuerna som fördes ger svar på forskningsfrågorna och 

genom det uppfylls studiens syfte.  

Uppsatsen visar på olika ställen att ytterligare kännedom behövs för att uppnå RF:s policys 

och stadgar för att möjliggöra allas delaktighet inom orientering. Som tidigare nämnts är en 

möjlighet till vidare forskning en undersökning med fokus på hur delaktigheten av rasifierade 

personer eller personer från socioekonomisk utsatta områden kunde ökas. Svenska 

Orienteringsförbundet har redan påbörjat ett projekt som sätter detta som mål (Nilsson, 

2021). Avslutningsvis ska det påpekas att upplevelser av orienterare som lever homo- eller 

bisexuellt men väljer att inte vara öppna inom orienteringen eller som har slutat springa 

orientering på grund av den sexuella läggningen ska belysas. Detta för att öka kunskapen och 

öppna upp för möjligheten till allas delaktighet. 
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11 Bilaga 1 
1. Hur gammal var du när du började springa orientering? Hur kom det att du började? 

2. Har dina orienteringsvanor förändrats sedan du började? Hur och varför (roll, aktivitet 

osv.)? 

3. Varför springer du orientering? Vad gillar du med orientering? 

4. Hur har orienteringen påverkat dig (fysiskt, mentalt och identitet)? 

5. Vilka normer råder bland orienterarna? 

6. Vilka normer råder bland orienterarna i förhållande till sexuell läggning? 

7. Kommer du ihåg situationer som visade vilka uppfattningar orienterare har angående 

sexuell läggning? Kan du berätta om en? 

8. Minns du en situation där du kände att du på något vis har behövt anpassa dig/vara 

någonting som du inte är inom orienteringssammanhang? Vill du berätta den för mig? 

9. Kan du berätta någonting om språket som används inom orientering? 

10. Om du skulle kunna förändra orienteringsmiljön och orienterares tankesätt/beteende 

exakt så som du ville, vad skulle du förändra då? 

11. Riksidrottsförbundet publicerade en omfattande forskning om hbtq-ungdomar och idrott. 

Det visade sig att hbtq-personer blir osynliggjorda inom idrott. Är det någonting som du 

känner igen? Kan du berätta hur du upplever det inom orientering? Pratas om 

homosexualitet/olika sexuella läggningar inom orienteringen? (Ledare? Förebilder?)  

12. I början av september hölls ett öppet samtal om hbtq frågor inom orientering i samband 

med Pride Ulricehamn. Under samtalet lyftes att många orienterare ser sig själva som 

upplysta, öppna och inkluderande. Vad känner du kring det? Kan du berätta om en 

situation? 

13. En annan sak som lyftes under samtalet var att orienterarna i det stora är en hyfsat 

homogen grupp och att därför många ungdomar som bryter mot normer slutar att springa 

orientering. Upplever du samma sak? Kan du berätta lite om det? 

14. En annan forskning kring sexuella läggningar och gränsöverskridande inom idrott visar på 

att idrotten kan båda upplevas som frizon för personer som inte lever heterosexuellt men 

även som att normer kring kön och sexualitet är snäva och begränsande. Hur upplever du 

det inom orientering? 

15. Är det någonting du vill tilläga, som vi inte har pratat om än? / Är det någonting som du 

har sagt som du vill att jag uppmärksammar särskild i mitt arbete? 



 

 

12 Baksida 
Matti får Silvastipendiet Care More för att genom sitt inkluderingsprojekt ha skapat en klubb 

präglad av diversitet. Liv lägger märke till att fler samkönade par syns i 

orienteringssammanhang. Mia upplever sin klubb som en frizon, där hon kan vara exakt som 

hon är. 

Är det så orienteringsvärlden uppfattas av homo- och bisexuellt levande personer? Eller lever 

Matti, Liv och Mia i en önskvärd framtid?  

Denna studie undersöker hur heteronormativiteten upplevs och utmanas av bi- och 

homosexuellt levande orienterare samt hur heteronormativiteten skulle kunna motverkas 

inom idrotten orientering.  


