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Abstract 

The dominant story in critical sports research is that sport is characterised by heteronor-

mativity and hegemonic masculinity norms. These norms are manifested in sexism, 

homophobia, homonegativity and racism which affect all athletes, regardless of identity. 

Although important, this is a story that risks reinforcing ideas of how all sport “is”. The 

thesis is a response to calls from feminist theorists and sport researchers who argue that 

we need to move away from a logic of negativity built into critical theory and instead 

put our analytical tools to the task of constructing alternative possible scenarios. The 

aim of the thesis is to explore what some major strands within contemporary feminist 

theory can accomplish in relation to dominating stories about gender, sexuality and sci-

entific knowledge production in sport research. More specifically, I explore how the 

concepts of figuration and intra-action can open up for other possible sport (science) 

worlds. 

 

The thesis consists of a frame-story and four articles, which in turn are based on three 

substudies. In the first substudy I interviewed boys and men who engage with horses 

and in horse riding. By engaging in a sport, equestrianism, that in Sweden is dominated 

by girls/women and female coded, they transgress and challenge – glitch – ideas of how 

Real sports boys/men should be, live and act. The interview stories from this study are 

enacted in various ways in article I and IV. In the second substudy I interviewed elite 

athletes with experiences of living non-straight and who in that way glitch heteronorma-

tivity in sports (sometimes also homonormativity). These stories make up the heart of 

the figurations presented in article II. In the third substudy, I explored athletic bodies 

that, due to intersex variations, glitch the idea that the only way of being a body (in 

sport) is to be male or female. This analysis is presented in article III. 

 

The thesis is populated by horseguys who challenge stereotypical masculinity norms, 

sporting contexts that turn heteronormativity up-side-down and inside-out, athletic bod-

ies that implode binary gender and a researcher I glitching a scientific (writing) genre. 

The figurations presented in the thesis open up for queering elsewheres, where engaging 

in sport can serve as a condition of possibility for same-sex attractions/relations and 

non-normative ways of being a boy/man, and where creative writing – in the form of 

fiction, poetry and genre mixing – can be used as a method of inquiry. 
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Through the concept of intra-action, the thesis also makes visible that “matter matters”. 

Firstly, I show how engaging materially with horses allow and encourage boys/men to 

be less constrained by dominant gender norms – in other words, that human-horse rela-

tions are entangled with, and affect, boys’ and men’s doing of gender. Secondly, I make 

visible how athletic bodies “strike back” in relation to ideas of binary gender, glitching 

a dominant medico-scientific story (in sport) telling us that the only way of being a 

body is to be male or female. Thirdly, I enact – in form and content – how the re-

searcher is always already entangled in scientific knowledge production.   
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Prolog 

Den här avhandlingen är en levande karta över en resa som inneburit och innehållit ota-

liga möten. Sedan jag antogs till forskarutbildningen i januari 2014 har forskarkurser, 

empiriskt engagemang, analysarbete, deltagande i seminarier, läsande, skrivande, dis-

kussioner och andra möten inom och utanför den akademiska världen trasslat sig in i 

och ut ur varandra. Ömsesidigt påverkat och påverkats av varandra. Jag har vandrat på 

breda och asfalterade vägar, på smala stigar och i snåriga skogspartier. Ibland har jag 

gått vilse. Men som Rebecka Solnit (2016) skriver: ”det som man inte alls vet vad det är 

kan ofta vara just det man behöver hitta, och för att hitta det behöver man gå vilse”. Det 

har varit en resa där avhandlingsprojektets syfte, teoretiska ramverk, metodologiska in-

gångar och delstudier har förenats, förgrenats och inte minst fördjupats. En pågående 

resa och rörelse av fördjupningar, förskjutningar – och inte sällan förtjusningar – som 

nu finns närvarande i och bakom orden. Mina ord. Men inte bara mina. Liksom Gilles 

Deleuze och Félix Guattari (2015, s.1) tror jag att det är omöjligt att tala i eget namn. 

När mina fingrar rör sig över tangentbordet är det ett myller av röster som talar genom 

mig. Jag är en sammansmältning – ett collage – av tid, plats, minnen, texter, samtal, en 

del av en glittrande intertextuell väv. Ohjälpligt intrasslad i andra och annat. Jag lånar 

och omvandlar. Förhandlar. Bygger vidare. Som Helén Cixous (1991) skriver så ”går 

jag in i förbindelser med mina själsfränder på pappret”. Uttryckt i manifestform blir 

uppmaningen till ett intertextuellt förhållningssätt mer tillspetsad, men andemeningen är 

ändå densamma. Stjäl gärna. Något annat är inte möjligt. Men var öppen med att du gör 

det.  

Nothing is original 
 
STEAL FROM  
ANYWHERE  
THAT RESONATES  
WITH INSPIRATION  
OR FUELS YOUR  
IMAGINATION 
 
Select only things to steal from  
that speak directly to your soul. 
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It is not where you take things from. It is where you take them to.1  

 

Jag väljer 

att stjäla från många olika håll, har inte avgränsat mig till akademiska rum och texter. 

Snarare har jag medvetet rört mig bort från det rent akademiska i riktning mot en plats 

där det ambivalenta är (mer) tillåtet: konst, teater, skönlitteratur, poesi, film. Jag vill 

vara eklektisk – en doktorand som reser mellan världar och suddar ut genregränser. Att 

hämta inspiration från olika rum och traditioner, att läsa texter genom varandra, är galet 

berikande. En konstutställning eller en litterär gestaltning kan dessutom belysa andra 

vinklar av ett fenomen än en artikel skriven på flytande akademiska2, vilket kan öppna 

upp för en mer nyanserad och komplex förståelse. En känslomässig förståelse. 

 

Nina Björk skriver: 

 

Ibland tror jag att förståelse har ett egenvärde. Att det är ett av de tillfällen då vi fram-

härdar i vår mänsklighet. Men om man kan grunda förståelsen i en känsla – eller om 

känslan kan grundas i en förståelse – då är det än mer värdefullt.3 

 

Bengt Bok svarar: 

 

Många gånger kan de journalistiska och konstnärliga uttrycken utmana varandra i den 

dramaturgiska strukturen och ge ämnet en djupare dimension och upplevelse. Att på nå-

got sätt utvidga verkligheten.4 

 

Hanna Hallgren svarar: 

 

Vi utmanar sanningsskapande hierarkier mellan yttranden från skilda samtalsgemen-

skaper, genom att blanda vetenskapliga utsagor med informationstexter, skönlitteratur 

och egna vardagliga påståenden. […] Tillsammans skapar textens utsagor anspråk på att 

utforska och dana queera textögonblick när textens att och hur sammanfaller.5 

 

 
1 Jim Jarmusch, “Golden Rules of Filmmaking”, i: J. Rosefeldt, Manifesto, London: Koenig 

Books, 2016, 2016, s. 52-53 
2 Ungefärlig definition: ett teoretiskt och onödigt tillkrånglat språkbruk (se Roland Paulsen, Vi 

bara lyder, Atlas, 2015, s. 40)   
3 Nina Björk, ”Att skriva fackprosa – en arbetsbeskrivning”, i: B. Borgström et al, Skrivande om 

skrivande, Lund: Studentlitteratur, 2015, s. 246 
4 Bengt Bok, Den Dokumentära Dramaturgin, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2013, s. 34 
5 Hanna Hallgren, En queer introduktion till texten Gränslösa hundar, KVINDER, KON & 

FORSKNING, 2013, nr 1, s. 51   
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Hon Min F skriver till mig: 

 

Jag tror på svaghet inom akademin. 

Den kollektiva svaghetens styrka. 

För att åstadkomma fab forskning. 

(Långt) bortom de uppgjorda normernas och reglernas hägn. 

BLAST 

 

Avhandlingen består av fyra artiklar och den text du nu läser. Kappan. I mitt fall en 

knallrosarosa läderkappa med krånglande dragkedja, glittriga silvernitar och sömmar 

som spruckit och spricker. Här och var väller lager på lager av ljusrosa tyllfoder fram. 

Det finns ett visst glapp mellan artiklar och kappa där kappan tydligare än artiklarna– 

och av anledningar som handlar om modersmålsmöjligheter och min avhandlingsresa – 

lutar sig mot skönlitteratur och andra kulturella uttrycksformer.  

Jag väljer 

att se det glappet som en kreativ öppning. Som en glitchande kreativ öppning. 
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Ingångar 

I det inledande kapitlet presenterar jag ett antal ingångar till avhandlingen. Jag börjar 

med att introducera ett för avhandlingen centralt begrepp – GLITCH – samt att ge detta 

begrepp kropp av idrott(svetenskap) och text. Därefter följer ingångar som kretsar kring 

tidigare idrottsforskning, teoretisk inspiration och kreativt analytiskt skrivande. Ingång-

arna kan ses som olika men sammanlänkade trådar som slingrar sig i rotsystem. I nästa 

kapitel samlar jag ihop ingångstrådarna och fäster dem i en gemensam syftesknut.  

a. Ett begrepp 

Glitch v ~ jiddisch, av glitsh [hal plats], glitshn [att halka eller göra ett litet miss-
tag]. Implicerar en olycka på ett generellt plan, men används främst i betydelsen 
olycka i relation till modern teknik. Också. En konstform. Liksom ett sätt att 
tänka kring det som trasslar och hakar upp sig inom genusteknologier (se Sundén, 
2015). Besläktat med skev/a och queer/a.6  

 
Glitch är det snurrande hjulet på datorskärmen glitch är ett kortvarigt fel i 

programvara eller datorspel glitch är ett tillfälligt och oväntat avbrott glitch är 
ett maskineri som hakar upp sig glitch är förlust av kontroll över digitala teknolo-
gier och därför ofta oönskat och ångestladdat glitch är ögonblick av oro och 
ängslan över trassel och trubbel glitch är det vackra i att trassla och haka upp 
sig glitch är en konstform som vänder avbrottet och trasigheten till en hyllning 
glitch är förstärkning av imperfektioner, defekter och fel glitch är the queer art of 
failure glitch är de binära motsatsparens yttersta gräns glitch orsakas i digitala 
medier av förlorade eller inkorrekta binära koder och genus har allt med binära 
koder att göra glitch bär ett löfte om att det finns något olydigt och okontrollerat 
i själva hjärtat av hur genus fungerar eller inte fungerar glitch är systemkritik 
och glitch är en kritisk ingång till såväl medieindustrier och genussystem som ve-
tenskapliga världar glitch är alternativa berättelser glitch är en påminnelse om 
det samtidigt vackra och plågsamma i att krascha, trassla och haka upp sig glitch 
är mönster och monster glitch uppmanar oss att infiltrera, smutsa ner, ta sönder 
och sätta press på normer och ideal som strukturerar genus och annat i rena och 
klara binära koder glitch är ett verb glitch är en vägvisare till mer levbara ann-
anstans glitch är en figuration; en politisk fiktion7 

  

 
6 Egen definition (baserad på existerande definitioner och användningsområden).  
7 Ibid 
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b. Fyra nyanser av idrottsglitch 

1. 

Det är augusti 2014 och Stockholm Pride pågår. Flyern som delas ut vid ingången 
till Pride House är en inbjudan till kvällens flatgala i Pride Park. Under kvällen 
bjuds det på underhållning av en mängd artister, komiker och andra ”kändisar” i 
flatsammanhang. Inte minst kommer man som besökare att få träffa delar av det 
svenska fotbollslandslaget. Någonting i flyerns utformning får mig att reagera. 
Det verkar så självklart att personer i det svenska damlandslaget i fotboll ska 
agera dragplåster i ett hbtq-sammanhang. För mig är det något nytt. Det krockar 
med de berättelser jag är van vid från idrottsforskning och media. Berättelser där 
hbtq och idrott framställs som en problematisk kombination. Berättelser där 
svenska och internationella fotbollsdrottningar viker ut sig i Slitz och Playboy 
och för att visa att de är helt normala – och attraktiva – tjejer. Berättelser där före-
trädare för damfotbollen med bestämdhet hävdar att det inte finns fler lesbiska 
inom fotbollen än i samhället i stort. Berättelser där det framgår att få elitidrottare 
är öppna med att de lever homo- eller bisexuellt. Under ett av gårdagens semi-
narier i Pride House presenterades RFSL:s8 rapport ”HBTQ och idrott”. Där 
framkommer att det är vanligt att unga homo- och bisexuella personer blir ute-
stängda och trakasserade inom idrotten, vilket leder till att många lever dolt eller 
slutar idrotta. För transpersoner är bilden än mörkare – de utestängs nästan helt 
från idrottens könsuppdelade värld. Flyerns självklarhet och de motsägelsefulla 
berättelserna gör mig nyfiken. Inte minst eftersom jag arbetar med en studie om 
heteronormativitet och gränsöverskridanden inom idrotter. 

 

2. 

Jag har intervjuat 19 killar och män som rider och lever ett liv med hästar. Jag 
är förvånad. Jag hade trott, inte minst utifrån tidigare forskning, att de skulle 
vara mer måna om att betona sin maskulinitet. Att de skulle vara mer tävlingsin-
riktade. Mindre av mjukiskillar.  
 
Mina intervjupersoner säger: Killarna i skolan brukade gnägga när jag gick förbi 
eller fråga vart jag hade ridbyxorna. Och så kallade de mig för saker som ”häst-
pojken”, ”tjejen” och ”ridbögen”.  
Statistik säger: 90 procent av medlemmarna i Svenska Ridsportförbundet är 
flickor och kvinnor. 
Forskare säger: Idrotten skapar en manlighet präglad av aggressivitet, tävling och 
heterosexualitet 
Mina intervjupersoner säger: Man tänker inte på sig själv längre, bara på det man 
gör just då, och samtidigt, instinktivt, på vad hästen gör, på hur man funkar till-
sammans. Man vet inte längre var hästen slutar och man själv börjar. 
Politiker säger: Vi vill satsa på tjejers idrottande (och pratar om ridsport) 
 
Jag tänker. Är ridsport lika med tjejsport? Jag har 19 berättelser i min dator och 
i min kropp. Så många nyanser av Honom. 

 
8 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter  
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Mina intervjupersoner säger: Hästen är ingen fotboll som du sparkar på och sedan 
slänger in i garderoben när du tränat klart.  
Forskare säger: Vi behöver utforska alternativa berättelser. Berättelser som utma-
nar dominerande bilder av män, maskulinitet och idrott. Bilder av Idrottsmannen. 
Han som är hård, macho och tävlingsinriktad. Som inte ”spelar som en kärring”. 
Som inte är någon ”jävla bög”. 
Andrew Sparkes inflikar: “If young men are to embark upon new identity projects 
they need to be equipped with the narrative resources to enable them to re-story 
their lives”.9  
Mina intervjupersoner säger: När man kommer ut i hagen på morgonen och de 
ligger och sover hela bunten, och magen är högsta punkten, då vill du bara gå ut 
och sätta dig vid dem och gosa. Det är skitmysigt. 
 
Jag tänker att jag har en ocean av berättelser. Som stökar, bråkar och stör. Inte 
bara, men också.  

 

3. 

Det är oktober 2016. Jag grottar ner mig i sprintern Dutee Chands ärende i Id-
rottens Skiljedomstol. I ett brev som Dutee Chand skrev till Athletic Federation of 
India (AIF) efter att hon 2014 blev avstängd från att tävla på grund av hype-
randrogenism (= för höga testosteronnivåer i förhållande till den internationella 
friidrottsorganisationen IAAF:s övre gräns för tävlan i klassen kvinnor) argu-
menterar hon för att hon varken har dopat sig eller fuskat. Chand ifrågasätter de 
riktlinjer hon fått från IAAF – riktlinjer som säger att hon, om hon vill fortsätta 
tävla, måste genomgå medicinsk behandling för att sänka de testosteronnivåer 
hennes kropp producerar naturligt.     

“Experts tell me that the basis for this policy is unscientific and that these in-
terventions will harm my health now and into my future. I feel perfectly healthy 
and I have no health complaints, so I do not want to undergo these procedures be-
cause the experts also tell me they are likely to have side effects. I also under-
stand that these interventions will most likely decrease my performance level be-
cause of the serious side effects and because they will interfere with the way my 
body has worked my whole life. Also, I am unable to understand why I am asked 
to fix my body in a certain way simply for participation as a woman. I was born a 
woman, reared up as a woman, I identify as a woman and I believe I should be al-
lowed to compete with other women, many of them whom are either taller than 
me or come from more privileged backgrounds, things that most certainly give 
them an edge over me.” (CAS, 2014, s. 8–9)  

Samtidigt får jag ett mail. Det är från en förbundsrepresentant i Svenska Skrid-
skoförbundet, som deltar i arbetet med att ta fram en genderpolicy för rollerderby 
i Sverige. Hen skriver om ett dilemma som dykt upp.  

”En del av policyn handlar om att uttryckligen visa att vi vill inkludera trans-
personer (både binära och icke binära). Problemet, eller snarare det som blir ett 

 
9 Andrew Sparkes, Ethnographic Fiction and Representing the Absent Other, Sport, Education & 

Society, 2(1), 1997 
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problem, är att en del könsbekräftande behandlingar innebär tillförsel av testoste-
ron, vilket är ett dopingklassat läkemedel – och Svenska Skridskoförbundet har 
förbundit sig att följa de antidopingregler som är framtagna av Riksidrottsförbun-
det (RF) och WADA (World Anti-Doping Agency). Om könsbekräftande be-
handling sker inom sjukvården får en testosteron utskrivet av läkare, men vi vet 
också att det finns åkare som självmedicinerar. En del för att väntetiderna inom 
landstingen upplevs som olidligt långa och en del för att de som icke-binära eller 
genderqueers vill tillföra hormoner för att förändra kroppen till viss del. Roller 
derby som sport anser inte att dessa läkemedel är prestationshöjande i någon av-
görande bemärkelse i just rollerderby och vill välkomna alla kvinnor och trans-
personer (även icke-binära). Vi tycker också att detta ligger i linje med det som 
står i Idrotten Vill, nämligen att alla som vill, oavsett kön, ska kunna vara med i 
föreningsdriven idrottsverksamhet. Har du några tips på hur vi kan tänka eller gå 
vidare här?” 

Innehållet i de två breven är olika, men ändå lika. Båda gestaltar att idrottens bi-
nära könsuppdelning är problematisk. Och båda handlar om hormonnivåer. Om 
testosteron.  

 

4. 

Halvtidsseminarium. Jag är nervös. Svagt illamående. OCH nyfiken. Senaste 
handledningen sitter kvar i kroppen. Tveksamheten. Kring min halvtidstext. Kring 
vad det egentligen är för en text. Som jag kallar kritiskkreativ hybridtext. Som 
spretar, bråkar och stör. Som lämnar ut mig själv. OCH andra. Känslan av att ha 
gått FÖR långt.  
 
A: Fortsätt. Fortsätt med det kritiskkreativa. Fortsätt med blandningen av det aka-
demiska och poetiska. Men ta det vidare. Ta chansen. Laborera och queera mera.  
 
Jag känner mig lättad. Peppad.  
 
B: Du har fått mig att fundera över vad vetenskap är och kan vara. Det är bra. 
Flera av mina kollegor skulle hävda att, nej, det här är inte vetenskap. Och jag 
undrar vad det är för text jag egentligen läst. Är det vetenskap med litterära inslag 
eller litteratur med vetenskapliga inslag? 
 
Jag tänker. Spelar det någon roll? Det viktiga är väl vad texten gör. Och en poe-
tisk sanning kan ge större förståelse än en vetenskaplig. Ibland.  
 
A: Har du stött på några problem med metoden? 
 
Vi pratar om etik. Om etiska dilemman och överväganden. Om att jag behöver 
skriva fram allt jag känntänkt och våndats över. Liksom om sådant jag inte 
sett/sagt/gjort/känntänkt. 
 
B: Du har valt bort frågeställningar så vad vill du ha svar på?  
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Jag tänker: Måste en vilja ha svar av en vetenskaplig text? Kan en vilja ha ett an-
nat slut? Alternativt. Måste en ha frågeställningar för att ställa frågor? Kan inte 
själva skrivandet vara en frågande metod?   
 
B: Vem är mottagaren? Vem skriver du för? Kan du bredda? Öppna upp för fler. 
Hålla mig i handen. 
 
Jag funderar på hur mycket gestaltning vetenskapen tål. Och på hur mycket ve-
tenskap gestaltningen tål. 
 
B: Jag undrar också vad vetenskap är i en postkonstruktionistisk tradition. Var går 
gränsen för vad som är vetenskap och inte? Finns det över huvud taget någon 
gräns? 
 
Jag tänker på ansvar. På att ta ansvar för de världar jag skriver fram. På ansva-
ret att redogöra för den apparat jag ser världen genom. Jag tänker på att veten-
skap inte är institution utan en process utan slut. Och på att en forskare måste gå 
långt utöver osynliga gränser för att avgöra hur långt en kan gå, ingen kan veta 
det i förväg.     
 
C: Jag vill passa på att ställa en fråga till A. Vilka krav du tycker kan ställas på en 
avhandling. Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att den ska räknas som veten-
skap? 
 
A: Metareflektion. Metareflektion över teori, metod och resultat är något jag krä-
ver av en avhandling. Men inte av en roman.  

c. Tre delstudier och ett glitchande kunskapsskapande 

Det här är en avhandling om glitchande idrottare. Om glitch i relation till dominerande 

bilder inom idrottsforskningen. Och om ett glitchande sätt att vetenskapa. Det handlar 

om pojkar och män som överskrider och utmanar föreställningar om hur Riktiga idrotts-

pojkar och idrottsmän ska leva och vara genom att ägna sig åt hästar och ridsport, en i 

Sverige idag kvinnodominerad och kvinnokodad idrott (delstudie 1). Det handlar om 

elitidrottare som inte lever heterosexuellt och som överskrider och utmanar heteronor-

mer inom idrotten – och ibland även homonormer (delstudie 2). Det handlar om idrotts-

kroppar som utmanar föreställningen att det endast finns två kategorier av människor – 

flickor/kvinnor och pojkar/män, inom idrotten (delstudie 3). Men det handlar minst lika 

mycket om att överskrida och utmana normer för vetenskaplig metod och textframställ-

ning. Om att skriva annorlunda för att tänka och vetenskapa annorlunda. Det är en av-

handling som – i innehåll och form – vill brottas och busa med dualismer och sanningar 

och på så sätt öppna upp för andra möjliga (idrotts)världar.  

Jag vill, 
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i släktskap med glitch-konstnärer create and flash breaks and ruptures as critique and as 

a source of new patterns, anti- patterns and new possibilities.  

 

Donna Haraway skriver: 

My hope is that these marked figures might guide us to a more livable 

place, one that in the spirit of science fiction I have called elsewhere.10 

d. Idrottsforskning och frustration 

Hundratusentals barn och ungdomar, ja faktiskt nästan alla unga i Sverige, kommer un-

der sin uppväxt i kontakt med föreningsidrott (Thedin Jakobsson, 2015). Det gör idrotts-

rörelsen till en viktig socialiseringsarena. Idrottskulturer medverkar, som Redelius 

(2002) påpekar, till att barn och ungdomar införlivar och förkroppsligar vissa normer, 

värderingar och livsstilar. Idrott ägnas också stor massmedial uppmärksamhet och eli-

tidrottare blir inte sällan upphöjda till nationella hjältar som förväntas försvara nation-

ens rykte, representera hälsosamma ideal och vara goda förebilder för unga idrottare 

(Eng, 2003, s. 234; Hellström, 2014). Mot denna bakgrund är det givetvis intressant att 

undersöka vilka normer och värderingar som präglar idrottskultur(er). Hur ska en vara 

för att ”passa in” och bli framgångsrik inom idrotter? Är det något särskilt som krävs? 

Det här är också frågor som ett flertal idrottsforskare studerat, både i Sverige och inter-

nationellt (se exempelvis Andreasson, 2006; Caudwell, 1999, 2011b; Connell, 1995; 

Fundberg, 2003; Grahn, 2009; Griffin, 1998; Larsson, 2001; Messner, 1995; Scraton & 

Flintoff, 2002; Svender, 2012). 

 

Om en tittar på vad Riksidrottsförbundet säger i relation till vilka värden som ska prägla 

verksamheten så framhåller de att ”idrotten ska vara öppen för alla och ge alla som del-

tar en trygg och kamratlig gemenskap” (2009). Vidare framgår av idéprogrammet Idrot-

ten vill att:  

Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexu-
ell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i förenings-
driven idrottsverksamhet. (2009, s. 12) 

 

Att leva upp till detta mål verkar vara lättare sagt än gjort. Idrottsrörelsen har från olika 

håll fått kritik för att den bygger på en tvåkönsmodell och inte arbetar tillräckligt med 

hbtq-frågor, traditionella könsnormer och mångfald (se exempelvis Axelsson, 2005; 

 
10 Donna Haraway, The Haraway Reader, New York & London: Routledge, 2004, s. 1 
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Larsson & Johansson, 2012; Piehl, Darj & Hjelte, 2013; Sörberg, 2003, Kalla Fakta 

2018; Träff, 2018; Tännsjö, 2019). En kartläggning gjord av Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor (MUCF) tyder exempelvis på att andelen homo- och bisexuella 

ungdomar som idrottar i en förening är lägre än andelen heterosexuella ungdomar (Zet-

herin, 2010). När Eurogames arrangerades i Stockholm 2015 var en vanlig fråga från 

journalister till deltagare och arrangörer varför ett Eurogames behövs. De allra flesta 

svarade att idrotten är ett område som ”släpar efter” samhället i stort; ett område där det 

ofta är svårt att leva öppet som homo- och bisexuell och där trakasserier och kränk-

ningar på grund av sexuell orientering, kön och könsuttryck är vanliga. Inte sällan hän-

visade de till forskning i sina svar. Som ett svar på den kritik som riktats mot idrottsrö-

relsen har Riksidrottsförbundet och en rad externa aktörer, exempelvis RFSL, Friends, 

Locker Room Talk, de senaste åren initierat flera normkritiska projekt.  

 

Utan tvekan finns en hel del idrottsforskning som visar att idrotter genomsyras av 

heteronormativitet och bidrar till att skapa en manlighet som tar sig uttryck i sexism, ho-

mofobi och främlingsfientlighet – vilket har visat sig få konsekvenser för alla idrottare, 

oavsett kön, könsuttryck och sexuell orientering (se exempelvis Andreasson, 2006; 

Caudwell, 1999, 2011b; Connell, 1995; Fundberg, 2003; Grahn, 2008; Griffin, 1998; 

Larsson, 2001; Messner, 1995; Scraton & Flintoff, 2002; Svender, 2012). Det här är 

forskning som i mina ögon har varit (och är) motiverad och betydelsefull. Det är själv-

klart viktigt att synliggöra och ifrågasätta missförhållanden, begränsande villkor och det 

som ”inte fungerar”. Inte minst eftersom diskriminering ofta är strukturell och medför 

att de som upplever diskriminering osynliggörs medan normpersoner upplever att alla 

kan leva och göra som de vill. Samtidigt är den kritiska (idrotts)forskningens fokus på 

dominerande normer, och på hur dessa begränsar människors (idrotts)liv, problematiskt. 

Risken är att dessa studier skapar en bild av hur ALL idrott är – en bild som i förläng-

ningen riskerar att stelna och frysa fast.  

 

När jag, samtidigt som jag intervjuade ridsportkillar och elitidrottare som inte levde 

heterosexuellt, läste in mig på den idrottsvetenskapliga genusforskningen kände jag mig 

frustrerad. Och deprimerad. Jag undrade var mångfalden av idrottskulturer var. Nyan-

serna. Och stunderna och platserna där något annat hände – där köns- och heteronormer 

utmanades och vändes upp och ned. I jämförelse med mina intervjuer kändes den domi-

nerande forskningsbilden både ensidig och nedslående. Jag saknade studier med fokus 

på att idrotten inte är EN utan många och på att de normer som präglar vissa idrottskul-

turer inte nödvändigtvis behöver prägla andra. Ett fokus på att idrotten också kan vara 

en miljö där traditionella könsmönster och heteronormer överskrids, förhandlas och för-

ändras. Det finns många idrottare som utmanar dominerande föreställningar om hur tje-

jer och killar är – liksom att de är antingen tjejer eller killar – vilka idrotter de ska gilla, 
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hur de ska uppträda samt vilka de ska bli attraherade av. Studier kring dessa gränsöver-

skridanden och queeranden är dock få inom idrottsforskningen. Inte obefintliga, men få.  

 

I en svensk kontext visar exempelvis Larsson (2001), hur friidrottande tjejer och killar 

utmanar stereotypa föreställningar om hur tjejer och killar ”är” och Bäckström (2013) 

samt Rönnbäck (2015) synliggör hur skateboard- respektive baskettjejer förhandlar 

med, och ibland förskjuter, femininitetsnormer. Internationellt finns det ett fåtal studier 

där konstruktionen av kön bland män som ägnar sig åt kvinnligt kodade idrotter som 

cheerleading (Anderson, 2005), dans (Mennesson, 2009) och rytmisk sportgymnastik 

undersöks (Chase et al. 2010). Det finns också en del studier som visar att idrott kan 

vara en frizon för kvinnliga idrottare som lever homo- eller bisexuellt (se exempelvis 

Davies Delano, 2014; Linghede & Redelius, 2009; Mennesson & Clement, 2003; Ravel 

& Rail, 2006; 2008) liksom enstaka studier som visar att det, till följd av ett mer inklu-

derande maskulinitetsideal, har blivit lättare att leva öppet som bög och idrottare (An-

dersson, 2009). För att komplicera min egen framskrivning lite finns det alltså glimtar 

av gränsöverskridanden och queeranden inom idrottsforskningen. Glitchande trådar att 

följa och fläta sig samman med. Men i min läsning av dessa studier slås jag av hur lätt 

fokus hamnar på dominerande maktordningar snarare än på det som glitchar, queerar 

och stör. Det som hamnar i förgrunden är oftast hur idrottare (trots allt) måste förhålla 

sig till begränsande köns- och sexualitetsnormer, inte hur de utmanar och vänder upp 

och ned på dessa. Därför kommer jag nu lämna den historia som handlar om avsakna-

den av alternativa och normbrytande berättelser. Jag vill berätta en annan version. Och 

jag menar, i dialog med mina teoretiska inspirationskällor, att det spelar roll.    

e. Teoretiska diskussioner och inspirationer 

Sasha Roseneil (2011) skriver att om vi tar tanken om performativitet på allvar inom 

kritisk samhällsforskning så kan vi inte lägga allt krut på att avtäcka och problematisera 

dominerande maktordningar. Om våra sätt att berätta och sätta ord på världen samtidigt 

är att formge den måste vi också undersöka och gestalta det som är motsägelsefullt, 

komplicerande och inte passar in i förutbestämda tolkningsramar. Roseneil efterlyser ett 

fokus på alternativa berättelser och fler “readings that mediate between what´s wrong 

with the world and what can be and already is counter normative and just plain ok” 

(2011, s. 129-130).  

Jag lyssnar  
på Wilsons vecka i P1. Roger Wilson har varit på scenkonstbiennal i Malmö och 
intervjuar Linda Forsell, konstnärlig ledare på scenkonstkollektivet Potato-
Potato. 
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Roger: En av de sakerna du tog upp på ditt seminarium var ju att man inte ska re-
producera de problem man är förbannad på. Är det korrekt? 
Linda: Så kan man säga. Det är ju väldigt populärt nu inom scenkonsten att göra 
politisk teater. Även institutionerna har gått in i det. Men jag upplever att man 
ganska ofta fastnar i problemställningen, att man bara reproducerar problem som 
publiken redan känner till. Vi är ju extremt bra i vårt samhälle på att kritisera 
andra, och på att kritisera oss själva, och det är ju jätteviktigt… Men när vi hela 
tiden spelar upp problem, exempelvis mäns övergrepp mot kvinnor[…] så är det 
ett konstnärligt val som får konsekvenser[…].  
Roger: Hur skulle man gestalta det på ett annat sätt då? 
Linda: Bra fråga. Vi inom PotatoPotato försöker prata om utopier och alternativ i 
stället. Vi gör ju teater för att vi är arga på samhället och vill förändra, så det är 
viktigt att definiera vad vi vill kritisera såklart. Men sedan tänker vi: okej, vad 
skulle kunna hända i stället? Och det är ganska revolutionär tanke tycker jag, en 
tanke som vi inte uppmuntras att tänka: hur skulle det kunna vara i stället? Och så 
gestaltar vi det.   
 
Jag antecknar: 
Släktskapsband som knyts. Scenkonst och idrottsforskning. En gemensam proble-
matik. Ett gemensamt förhållningssätt. Ett PotatoPotato-perspektiv.   
(Anteckning maj 2015, Malmö) 

 

I släktskap med Roseneil (och PotatoPotato) skriver Rosi Braidotti (2008) att vi måste 

lämna den negativa logik som präglar kritisk teori; en logik som alltid kommer kräva er-

farenheter av förtryck, trauman eller marginalitet som ett villkor för motstånd, föränd-

ring och mångfaldsarbete. För att tala med Dahl (2012b) verkar vi behöva ladda vissa 

etiketter, exempelvis, hbtq-personer, kvinnor och femininitet, negativt, för att i nästa led 

kunna legitimera jämlikhetsprojekt baserade på en hävdad underordning. Men hur tar vi 

oss då bort från en negativ logik som snarare förstärker än utmanar dominerande makt-

ordningar? Braidottis förslag är att vi ska ägna oss åt en affirmativ politik där “minds 

that believe in the future put the skills and analytical tools of critical theory to the task 

of constructing alternative possible scenarios” (Braidotti, 2011, s. 293). Annorlunda ut-

tryckt handlar det om att synliggöra och gestalta alternativa berättelser.   

 

Även om både Roseneil och Braidotti har varit framträdande och skapat diskussion och 

debatt inom queera och feministiska kulturstudier, har deras tänkande och teoretiserande 

(vad jag vet) ännu inte använts inom ett idrottsvetenskapligt forskningsfält. Men en-

samma om att efterfråga alternativa berättelser och ett fokus på gränsöverskridanden är 

de inte. Liknande efterlysningar har kommit från forskare som studerar köns- och sexu-

alitetsnormer inom idrott (Davidson, 2009; Dowling Naess, 2001; Doyle, 2013; Spar-

kes, 1997; Larsson et al. 2011; Weber 2011).  Pringle argumenterar, i dialog med Fou-

cault, för att “if individuals wish to re-story their lives or re-constitute their subjectivi-

ties, they need to have access to suitable narrative or discursive resources for doing so” 

(2008, p. 220). Dowling menar i ett besläktat resonemang att “‘collective’ stories which 
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challenge the main cultural story about masculinity and sport need to be made available 

to young men because these can legitimate a re-plotting of their self-identity project” 

(2001, s. 139) och Markula (2006) tar hjälp av Deleuze för att skapa flyktlinjer till nya 

världar inom feministisk idrottsforskning. I likhet med Caudwell (2011a) ser jag inte 

kritisk idrottsforskning som en separat ö, utan som sammanflätad med ett mer vidsträckt 

tänkande och teoretiserande. Jag håller därför med henne om att diskussioner och debat-

ter som sker utanför idrottsvetenskapen har mycket att erbjuda kritisk idrottsforskning 

(och vice versa). Och i det här fallet undrar jag vad Braidottis och Roseneils uppmaning 

om att berätta annorlunda – för att också kunna teoretisera och agera på ett kritiskt sätt 

som inte bara upprepar det som redan varit – kan göra i relation till genusvetenskaplig 

idrottsforskning.  

 

I Glitch Studies Manifesto läser jag: 

Find catharsis in disintegration, ruptures and cracks; manipulate, bend 

and break any medium towards the point where it becomes something 

new; create glitch art.11 

 

En annan central diskussion inom genusvetenskaplig och feministisk teoribildning som 

trasslat sig in i avhandlingsprojektet handlar om det materiellas agens, eller kanske sna-

rare om hur mänskliga och ickemänskliga kroppar och andra ting ständigt samskapas 

med varandra. Här är Rosi Braidotti, som jag redan fört en dialog med, och teoretiker 

som Donna Haraway och Karen Barad förgrundsgestalter. Gemensamt för dessa tre, lik-

som för andra teoretiker som brukar sorteras in under paraplybenämningar som posthu-

manistisk feminism eller post-konstruktionism, är att de både omfamnar och överskrider 

det de/konstruktionistiska paradigm – med fokus på kultur, språk och hur kön ”görs” – 

som präglar genusrelaterad idrottsforskning. Som Haraway (1991) uttrycker det slutar 

inte våra och andras kroppar vid huden utan är intrasslade i naturkulturella sammanflät-

ningar där allt som deltar är potentiellt agentiskt. Icke mänskliga kroppar, exempelvis 

andra djur, och det som gömmer sig under huden, exempelvis hormoner, gener, muskler 

och blod, är inte passiva resurser utan deltar aktivt i mänskligt subjektsskapande. De har 

också en förmåga att göra motstånd – att ’slå tillbaka’ i relation till språkligt och kultu-

rellt meningsskapande. För mig, som i utforskandet av glitchande fenomen inom idrot-

ten mötte människa-häst relationer som tillät och uppmuntrade pojkar och män att över-

skrida traditionella könsnormer och idrottskroppar som slog tillbaka mot idrottens bi-

nära könsklassificering, blev de posthumanistiska ansatserna en viktig resekamrat och 

inspiration. Nina Lykke sammanfattar syftet med dessa ansatser så här: 

 
11 Menkman. Rosa, Glitch Studies Manifesto, Hämtad från http://amodern.net/wp-content/uplo-

ads/2016/05/2010_Original_Rosa-Menkman-Glitch-Studies-Manifesto.pdf. 

http://amodern.net/wp-content/uploads/2016/05/2010_Original_Rosa-Menkman-Glitch-Studies-Manifesto.pdf
http://amodern.net/wp-content/uploads/2016/05/2010_Original_Rosa-Menkman-Glitch-Studies-Manifesto.pdf
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The aim of these endeavours is to theorize bodily and transcorporeal materialities 
in ways that neither push feminist thought back into the traps of biological deter-
minism or cultural essentialism, nor make feminist theorizing leave bodily matter 
and biologies “behind” in a critically under-theorized limbo. (Lykke, 2010, 
s.131–132) 

 

Med tanke på hur biologisk essentialism har använts för att legitimera ojämlikhet och 

könsdiskriminering inom idrotten är det inte konstigt att genusforskare ställt sig kritiska 

till biologiska förklaringsmodeller som reducerar kroppar till natur och biologi (Thorpe, 

2014). Men att helt bortse från kroppens materialitet och biologi har, vilket många fe-

ministiska forskare påpekat, oavsiktligt bidragit till att förstärka en uppdelning mellan 

natur och kultur där binärt kön kommit att ses som en (biologisk) självklarhet (Ha-

raway, 1991; Butler, 1993; Grosz, 1994; Lykke, 2010). Doyle (2013) beskriver exem-

pelvis hur majoriteten av studier inom genusrelaterad idrottsforskning handlar om kvin-

nor eller män, alternativt om personer som bråkar med normer för den ena eller den 

andra kategorin men samtidigt är medlemmar i den ena eller den andra kategorin. På så 

sätt förstärker de snarare än utmanar en föreställning om att det enda sättet att vara en 

kropp är att vara man eller kvinna. Först nyligen började det föras en diskussion kring 

hur kroppars kött(sl)ighet kan vävas in i samtalen om kön och kroppar på ett icke-es-

sentialistiskt och icke-deterministiskt sätt inom samhällsvetenskaplig idrottsforskning 

(se till exempel Evans, Davies & Rich, 2009; 2014; Fullagar, 2017; Larsson, 2014; 

Thorpe, 2014; Markula & Kennedy, 2011). En besläktad diskussion handlar om hur vi 

kan idrottsvetenskapa på ett sätt som tar hänsyn till att icke mänskliga andra, exempel-

vis andra djur och teknik, är intrasslade i mänskligt subjektskapande inom idrotten.  

f. Kreativt analytiskt skrivande 

En tredje genusvetenskaplig diskussion som min avhandling hakar i handlar om hur de 

post-perspektiv jag använder kan gestaltas i metodologi och textframställning.  

 

Elisabeth Adams St. Pierre skriver: 

Particular onto-epistomological arrangements enable particular method-

ologies or no methodology at all.12 

 

Att tänka, teoretisera och skriva i dialog med teoretiker som Braidotti, Haraway och Ba-

rad får metodologiska konsekvenser. Det är en uppmaning jag tar på allvar.    

Jag vill,  

 
12 Elisabeth Adams St Pierre, Writing post Qualitative Inquiry, Qualitative Inquiry, 2017, s. 1 
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i Haraways och Braidottis kritiskkreativa anda sudda ut gränsen mellan litterära och 

traditionellt vetenskapliga uttrycksformer. Jag använder kreativt analytiskt skrivande 

som undersökande metod, som ett sätt att utforska, analysera och (re)presentera glit-

chande figurationer inom idrotter vilket också, och för att tala med Barad, synliggör 

intra-aktionen mellan mig, forskaren, och det som utforskas. Intervjupersonernas utsa-

gor omvandlas till korta litterära berättelser och dialoger och 

jag låter  

poesi, autoetnografi och dialog samspela med teori och akademiska i såväl artiklar som 

kappa. Olika skrivsätt och (vetenskapliga) berättarstilar får samverka utan att överord-

nas eller egentligen ens ordnas enligt någon särskild princip – möjligen är principen mö-

tet mellan dem.   

 

Lika mycket som ett jag i den här avhandlingen undersöker tre glitchande idrottsfeno-

men utforskar jag således en glitchande idrottsvetenskaplig metodologi. De tre delstudi-

erna flätas samman i och genom en röd tråd av kritiskkreativt analytiskt skrivande. Att 

använda kreativt analytiskt skrivande är att glitcha, eller queera, den vetenskapliga 

(skriv)genren, att öppna upp för andra möjliga (skriv)världar. Det är att göra teori och 

metod, genom att skriva kreativt. Förutom att litterära berättelser, poesi och dialog kan 

’bjuda in’ och engagera läsaren på ett annat sätt än traditionell vetenskaplig textfram-

ställning menar jag att de gränsöverskridanden som är den här avhandlingens fokus ge-

staltas bäst genom ett glitchande akademiskt skrivande. Form är inte ’bara’ form, form 

skapar mening, och i släktskap med Maria Margareta Österholm (2014, s. 297) vill jag 

”skriva om det som skevar på skeviska”.  

 

Hanna Hallgren inflikar: 

Att forma texten till en händelse innebär inte minst att arbeta med en text 

som (själv)reflexivt gestaltar vad den berättar.13 

g. Ett tillägg 

Jag tänker 

att en (normal)vetenskaplig, logiskt argumenterande form har en plats och ett värde. Det 

är en form som ibland är både lämplig och önskvärd. Det är också en form som jag an-

vänder i mitt eget akademiska skrivande och en form som – i likhet med skönlitteratur 

och konst – har öppnat världar för mig. Jag har gått igång på vetenskapliga texter. 4sure. 

 
13 Hallgren, 2013, s. 52  
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Men jag menar också och samtidigt att ett litterärt skrivande kan tillföra saker. Öppna 

upp för delvis andra dimensioner.   

Jag tänker  

att det har att göra med att vetenskapliga texter ofta är tesdrivande. Strävar efter att räta 

ut frågetecken och täppa till varje lucka i resonemanget. Litterära texter är mer prö-

vande, undersökande och sinnliga till sin karaktär. Tillåter utvikningar och bejakar 

känslor och osäkerheter. Litar på att det finns en välvilligt inställd läsare som kan känna 

och associera vidare.  

Jag menar 

inte att en måste använda skönlitterära medel för att skriva känslomässigt engagerade 

texter. Men det hjälper. Oftast.     

Jag vill  

i den här avhandlingen skissera en väv som undviker samförståndskrävande antingen-

eller-resonemang och öppnar upp för ett mer multipelt resonerande.  

Jag tänker 

att jag vill bejaka gränsöverskridande rörelser – mellan genrer och kön och sexualitet li-

kaväl som mellan andra artskiljande kategorier – men utan att plädera för gränslöshet. 

Jag känntänker 

starkt att jag, i likhet med Braidottis nomadiska subjekt, vill tänka och röra mig igenom 

och tvärs över etablerade kategorier och erfarenheter: ”blurring boundaries without bur-

ning bridges”14.      

  

 
14 Rosi Braidotti, Nomadic subjects. Embodiment and sexual difference in contemporary feminist 

theory, New York: Columbia University Press, 2011, s. 26 
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Syfte och disposition 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka vad några idag centrala 

strömningar inom feministisk teori kan göra i relation till dominerande berättelser om 

kön, sexualitet och vetenskapande inom ett idrottsvetenskapligt forskningsfält. Mer spe-

cifikt undersöker jag hur queerteori och posthumanistisk feministisk teori – och fram-

förallt begreppen figuration och intra-aktion – kan användas för att öppna upp för andra 

möjliga idrotts(vetenskapliga) världar. Teoretiska världar. Metodologiska världar. Em-

piriska världar. Intrasslade i ömsesidig omfamning.  

 

Teoretiskt, 

har avhandlingen två ärenden. För det första och framförallt utforskar jag hur vi kan 

lämna den negativa logik som präglar genusrelaterad idrottsforskning och i stället skapa 

analyser som öppnar upp för andra och mer levbara världar. Detta ärende ligger som en 

grundpuls i såväl artiklar som kappa. För det andra undersöker jag hur det materiella, 

exempelvis andra djur och kroppars kött(sl)ighet kan återföras till ett idrottsvetenskap-

ligt samtal om kön/genus och kroppar på ett icke-essentialistiskt och icke-determinist-

iskt sätt. Detta utforskande sker huvudsakligen i artikel III och IV. 

  

Metodologiskt, 

bidrar avhandlingen till att utforska kreativt analytiskt skrivande som undersökande me-

tod, som ett sätt att (idrotts)vetenskapa. Att skriva annorlunda – i bemärkelsen litterärt, 

poetiskt och genreöverskridande – för att tänka och vetenskapa annorlunda ligger som 

en andra grundpuls i såväl artiklar som kappa, och i kappan utgör det mitt huvudärende. 

Där lutar jag mig också tydligare än i artiklarna – och av anledningar som har med mo-

dersmålsmöjligheter och min avhandlingsresa att göra – mot skönlitteratur och andra 

kulturella uttrycksformer. Mitt annorlunda skrivande är ett sätt att göra teori. Det är ett 

sätt att (själv)reflexivt gestalta de teoretiska begrepp jag arbetar med i metodologi och 

textframställning.  

 

Jag undersöker de teoretiska och metodologiska möjligheterna med begreppen figurat-

ion och intra-aktion genom att göra tre nedslag bland glitchande idrottare. Idrottare som 

har det gemensamt att de inte kan eller vill hålla sig inom Riktighetens ramar. I den me-

ningen utforskar jag även vilka  
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empiriska  

idrottsvärldar begreppen kan öppna upp för. I avhandlingens första delstudie intervjuar 

jag pojkar och män som genom att ägna sig åt hästar och ridsport, en i Sverige idag 

kvinnodominerad och kvinnokodad idrott, överskrider och utmanar föreställningar om 

hur Riktiga idrottspojkar och idrottsmän ska leva och vara. Intervjuberättelserna från 

denna studie gestaltas på olika sätt i artikel I och IV. I avhandlingens andra delstudie in-

tervjuar jag elitidrottare som inte lever heterosexuellt och som överskrider och utmanar 

heteronormer inom idrotten – ibland även homonormer. Dessa berättelser ligger som en 

bottenplatta i de figurationer som skrivs fram i artikel II. I den tredje delstudien utfors-

kar jag, genom att ta avstamp i ett specifikt idrottsfall, idrottskroppar som utmanar före-

ställningen att det endast finns två kategorier av människor – flickor/kvinnor och poj-

kar/män, inom idrotten. Den analysen presenteras i artikel III.  

 

De idrottare och idrottsfenomen jag skriver om i avhandlingen glitchar i relation till do-

minerande köns- och sexualitetsnormer inom idrotten och deras berättelser ömsom skri-

ker och ömsom viskar om glitchande stunder, platser och händelser. Men jag anlägger 

också en glitchande blick på dem, ett välvilligt läsande där jag främst intresserar mig för 

vad deras berättelser säger om gränsöverskridanden och möjliga annanstans, och jag 

skriver om dem på glitchande sätt. Glitchandet kommer alltså in från flera håll i avhand-

lingen, slingrar sig i rotsystem. Mitt mångfacetterade fokus på glitchande idrotts(veten-

skapliga) fenomen motiveras av att dessa inte bara synliggör dominerande normer, utan 

också – och framförallt – gestaltar alternativa berättelser. De visar att det skulle kunna 

vara annorlunda. Jag vill visserligen bråka och busa med sanningar. Men jag vill inte 

slåss, skrika och slita sönder. Inte ensidigt kritisera och dekgonstruera.  

Jag vill 

visa på alternativ. Berättelser, grepp och former som kan öppna upp för andra id-

rotts(vetenskapliga) världar. 

Disposition 

Avhandlingen består av fyra artiklar och den text du nu läser. Kappan. Den knallrosa-

rosa läderkappan med krånglande dragkedja, glittriga silvernitar och sömmar som 

spruckit och spricker. Artiklarna, vilka jag snart kommer presentera kortfattat (men som 

också skymtar fram här och var i kappans sömmar och foder), bidrar till den collagebe-

rättelse som avhandlingen utgör. En collageberättelse om glitch i Idrottslandet. De kan 

läsas oberoende av varandra och i vilken ordning som helst, men gärna i och genom 

varandra. Kappatextens inneformshåll består av metareflektioner och metadiffraktioner 

över avhandlingsprocessen – över de otaliga möten som format min avhandling. Möten 
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med glitchande idrottare. Möten med teorier och begrepp. Möten med tidigare forsk-

ning. Möten med handledare, kollegor och läsare. Möten i och utanför den akademiska 

världen. Möten som innefattar mig.  

 

Som Donna Haraway påpekar ramlar en färdig artikel/avhandling med rubrik, teorier 

och metod inte bara ner från himlen i ett ”gudstrick” från ovan (1991). Den kommer nå-

gonstans ifrån. Efter presentationen av artiklarna inleder jag därför med ett kapitel där 

jag positionerar mig själv i relation till avhandlingen. Kapitlet är mitt sätt att synliggöra 

det varifrån, eller det hurifrån, som min situerade blick – min känntänkande kropp – 

bottnar i. I det nästföljande kapitlet beskriver och gestaltar jag den teoretiska apparat jag 

ser världen igenom, det vill säga de teorier och begrepp som har varit mest centrala för 

avhandlingen. Teorier och begrepp som på olika sätt format och omformat min blick på 

avhandlingens empiriska material och min metodologi. Därefter presenterar jag min 

produktionsberättelse, en metodologisk berättelse om avhandlingsprocessen. Kapitlet 

handlar om metodologi, tillvägagångssätt och kunskapsskapande, och inte minst om 

min egen intrassling i den kunskap som produceras. Produktionsberättelsen följs av ett 

kapitel om etik – om att ta (etiskt) ansvar för de världar och verkligheter som jag skriver 

fram. I det avslutande kapitlet återknyter jag till syftet och diskuterar – men utan att 

sätta slutgiltig punkt – vilka teoretiska, metodologiska (och i viss mån empiriska) id-

rott(svetenskapliga) världar begreppen figuration och intra-aktivitet har öppnat upp för.  
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En glimt av artiklarna 

I det här kapitlet vill jag ge en glimt av, eller en inblick i, avhandlingens fyra artiklar. 

Min förhoppning är att dessa glimtar, tillsammans med de artikeldiskussioner som pop-

par upp i övriga kapitel, ska väcka en nyfikenhet och ett intresse att förena, förgrena och 

fördjupa kappans teoretiska och metodologiska fokus med de glitchande röster som be-

folkar artiklarna.      

(Re)presenting equestrian histories – storytelling as a 
method of inquiry15   

Responding to calls about the need to “give voice” to groups previously marginal-
ized in research and to challenge meta-narratives about men in sports this paper 
explores the use of a narrative approach to illuminate men’s experiences—and the 
doing of gender—within equestrian sports, a sport dominated by women in Swe-
den. Adopting the position of a storyteller three literary short stories were con-
structed from interviews with men active in equestrianism. (Re)presenting re-
search findings in this way evoke a lot of questions in academic circles. We have 
often been asked how the stories were constructed and how one judges whether 
they are representative and trustworthy. These are legitimate questions, no doubt. 
But questions that are of importance to all qualitative research. It is as if the writ-
ing of stories is some kind of mysterious abracadabra activity and not a deliberate 
and theoretically informed creative process. While reading critique of narrative 
ways to (re)present research findings, where some researchers suggest that narra-
tive inquiry is a retreat from the difficult academic work of generating new and 
important ideas, our assumption is that it stems from this misunderstanding about 
story writing. And maybe the construction of stories has not been given enough 
attention in narrative research. The purpose of this article is therefore to illustrate 
the difficult but inspiring activity of transforming 19 interviews into literary 
short-stories and to highlight methodological concerns relating to presenting these 
stories. We also demonstrate that creative analytical writing is not just a way of 
presenting research findings but also a method of inquiry. 

 

 
15 Eva Linghede, Håkan Larsson & Karin Redelius, Representing equestrian histories – storytell-

ing as a method of inquiry, Sport Education and Society, 21(1), 2016, s 82-95. 
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Artikeln består av tre delar. I den första delen, en text i två lager, introducerar vi (det vill 

säga jag, Håkan Larsson och Karin Redelius) narrativ metodologi. Här flätas tradition-

ellt akademiskt skrivande samman med poetisk prosa. Den andra delen av artikeln är 

skriven som en autoetnografisk berättelse om konstruerandet av tre litterära ”short-sto-

ries”. Artikelns sista del består av en konstruerad dialog som gestaltar de metodologiska 

frågor och diskussioner som väckts när berättelserna har presenterats i akademiska sam-

manhang. Att skriva från en position där ”att skriva är att göra” innebär att form omöjli-

gen kan skiljas från innehåll. Form är aldrig ”bara form”, form skapar mening. I artikeln 

vill vi göra metodologi, genom att skriva kreativt. Vi vill visa snarare än berätta hur 

narrativa tillvägagångssätt kan förkroppsliga och gestalta kunskap på ett sätt som för-

hoppningsvis genljuder hos läsaren, inte bara som information, utan också som känslor 

och begär.  

Figuring More Livable Elsewheres: Queering Acts, 
Moments and Spaces in Sport (Studies)16   

Inspired by calls for an emphasis on the “potentiality of the present” in feminist 
and queer (sport) studies, this paper explores queering acts, moments and spaces 
in stories of athletes living non-straight. To do this, we use Haraway’s and 
Braidotti’s notion of figuration and creative analytical writing. With one foot 
rooted in what is, our three figurations of the queering athlete take us into and be-
yond heteronormativity to what can be(come). Two figurations enact how sex 
segregation and gender norms in sports can serve as conditions of possibilities 
that open up for other-worlds-in-the-making and the third works sexuality against 
identity and queers the hetero-homo binary. They are figurations – in form and 
content – of a ‘science of the possibility of science’. 

 

I artikeln använder jag och Håkan Larsson Haraways och Braidottis figurationsbegrepp 

för att undersöka queerande handlingar, stunder och platser i berättelser från elitidrottare 

med erfarenheter av att leva homo- eller bisexuellt. De tre figurationer som gestaltas i 

artikeln förkroppsligar, utforskar och överdriver medvetet queera sprickor och läckage i 

idrottarnas berättelser. Med en fot i det som är, tar de oss igenom och förbi traditionella 

köns- och heteronormer till det som kan bli. De två första – sportbögen och sportflatan – 

illustrerar hur idrottens könsuppdelning och könsnormer kan fungera som möjlighets-

villkor och öppna upp för andra-världar-i-vardande. Den tredje – en sexualitet som inte 

är en – glitchar föreställningen att idrottande (människor) är antingen hetero, homo eller 

bi.      

 
16 Eva Linghede & Håkan Larsson, Figuring More Livable Elsewheres: Queering Acts, Moments, 

and Spaces in Sport (Studies). Journal of Sport and Social Issues, 41(4), 2017, s. 290-306. 
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The promise of glitching bodies in sport: a posthumanist 

exploration of an intersex phenomenon17   

Responding to calls for research enacting how non-binary bodies challenge the 
dualistic gendered ontologies that have structured the performative practices of 
sport in highly exclusive ways this paper explores the promise of an intersex phe-
nomenon; hyperandrogenism in women’s sport. It is a travelogue into a messy, 
glitching phenomenon that breaks, crashes and confuses the conventions of pre-
programmed and binary gender patterns. Situated in posthuman feminist theory 
the paper is partly a theoretical and methodological exploration and partly an ana-
lytic endeavor. The phenomenon of hyperandrogenism is explored and untangled 
by engaging in a diffractive analysis where I ‘plug in’ the concepts of intra-activ-
ity and glitch. I also discuss how glitching bodies, a feminist posthumanist under-
standing of gender and diffraction as a methodological practice can contribute to 
the field of gender and queer sport studies. 

 

I artikeln utforskar jag, med hjälp av Barads begrepp intra-aktivitet och begreppet 

glitch, intersexfenomenet hyperandrogenism. Jag argumenterar för att intra-aktivitet är 

ett begrepp som hjälper oss att tänka kön bortom dualismer som man-kvinna, natur-kul-

tur och materiellt-diskursivt och att det i sin tur öppnar upp för alternativa sätt att tänka, 

leva och vara (könade) kroppar inom idrott(sforskning). Artikeln är ett bidrag till en re-

lativt ny diskussion inom genusrelaterad idrottsforskning – en diskussion som kretsar 

kring hur kroppars kött(sl)ighet kan vävas in i samtalen om kroppar på ett icke-essenti-

alistiskt sätt (se till exempel Evans, Davies & Rich 2009; 2014; Fullagar 2017; Larsson 

2014; Thorpe 2014; Markula & Kennedy 2011).  

Becoming horseboy(s) – human-horse relations and 
intersectionality in equiscapes18  

Leisure studies have given scant regard to human-animal relations and intersec-
tionality. In this paper, I respond to calls for research analysing leisure as a com-
plex, multispecies phenomenon by exploring human-horse relations and intersec-
tionality in boy’s/men’s equestrian stories through the concept of intra-activity 
and creative analytical writing. Thinking and writing through intra-activity brings 
insights into the co-constitution of humans and horses, as well as the entangle-
ment of other power relations and social categories. The paper illustrates that be-
coming horseboy(s) is a process of material-discursive intra-activity where 
boys/men, by transcending the human-animal divide simultaneously transcend the 

 
17 Eva Linghede, The promise of glitching bodies in sport: a posthumanist exploration of an inter-

sex phenomenon, Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 10(5), 2018, s. 570-584. 
18 Eva Linghede, Becoming horseboy(s) – human-horse relations and intersectionality in Equi-

scapes, Leisure Studies, 38(3), 2019, s. 408-421. 
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female-male/ masculine-feminine divide. Thus, engaging materially with horses 
can allow and encourage boys/ men to be less constrained by dominant gender 
discourses. The paper also illustrates the importance of studying gender, not as a 
separate or primary category of privilege or inequality, but as one that is entan-
gled with race, class, sexuality, age and other animals. I finally argue that bring-
ing horses, as well as discourses, into discussions of the enactment of gender in 
leisure landscapes offers a productive site for elaborating the much-debated ques-
tion, posed by feminist posthumanists, of the agency of matter. 

 

I artikeln utforskar jag, genom att tänka och skriva med intra-aktivitet, hur människor 

och hästar (och andra sociala kategorier) samskapas med och ömsesidigt transformerar 

varandra. Artikeln visar hur intra-aktionen med hästar tillåter och uppmuntrar pojkar 

och män att utmana traditionella könsnormer. Den gestaltar också vikten av att inte ana-

lysera kön som en separat kategori, utan som en kategori som intra-agerar med exem-

pelvis etnicitet, klass, sexualitet, ålder och icke-mänskliga andra. Jag argumenterar slut-

ligen för att eftersom djur är svårare att avfärda som agenter i egen rätt än icke-levande 

materia och det som gömmer sig under huden, kan de erbjuda en produktiv ingång till 

diskussioner om det materiellas agens inom genusrelaterad idrottsforskning.  
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Situering 

Att tillägna sig världen är en förutsättning för att kunna skapa världen. Jag upptar värl-

den i mig, samtidigt med att jag befinner mig i världen, och jag frambringar en värld, 

samtidigt med att jag befinner mig mitt i världen. 

 

Pia Tafdrup 

 

Alla blickar kommer någonstans ifrån och varifrån de kommer spelar roll (Haraway, 

2004). I den här avhandlingen är det min(a) blick(ar) det handlar om. Även om jag för-

söker ha ett fågelperspektiv ibland så är jag en fågel, har en blick från någonstans, en si-

tuerad kunskap förankrad i tårar och i skratt. Att se sig själv som mitt i och (med)skap-

are av den värld som undersöks medför också ett ansvar att försöka redogöra för sin lo-

kalisering – för det varifrån eller det hurifrån den egna känntänkande forskarkroppen 

bottnar i. Som Åsberg, Hultman & Lee skriver kan kunskap aldrig vara neutral, men den 

kan likväl vara värdefull som perspektiverad kunskap (2012, s. 49).  

 

Jag är inte EN – snarare ett rörligt collage – en nomadisk doktorand i pågående förvand-

ling – men min blick är styrd av mina teoretiska och metodologiska ingångar. Jag kom-

mer redogöra för dessa om en liten stund. Men det finns också en annan del i mitt jag. 

En del som handlar om ett obstruerande i relation till Sanningen och dogmatiska Lag-

böcker. En vilja att nyansera, bredda, tänja och visa på fler former som inte bottnar i te-

ori, men förmodligen har styrt mitt val av teori.  

Jag är sju år och vägrar niga för den 90-åriga grannen. Mormor som propsar. 
Jag som vägrar.  
 
Jag är nio år och vägrar ha på mig finkläder på min morbrors bröllop. Utmatt-
ningen efter flera timmars skrik, bråk, gråt. Triumfen i att stå i kyrkan med rosa 
mjukisdress.  
 
Jag är 19 år och går med regnbågsfärgat nyckelband.  STOLTHET OCH PRO-
TEST.  
 
Jag är 23 år och arg. Arg på heteronormativ kurslitteratur. Arg på heteronorma-
tiva kursare. Arg på lärare som slätar över mossiga och stereotypa påståenden. 
Arg. 
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Jag är 28 år och ser Damkronorna vinna OS-silver. Kommentatorn på TV säger: 
”det här betyder SÅ mycket för tjejerna, att de får komma hem och visa upp me-
daljerna för sina pojkvänner.”  
 
Jag är 32 år och BVC- sköterskan ber mitt barn rita sin mamma och sin pappa på 
4-årskontrollen. Ilskan som blossar upp. TACK FÖR ATT DU BERÄTTAR FÖR 
MITT BARN HUR EN NORMAL FAMILJ SER UT. 
 
Jag är 34 år och håller en man i handen. Känner mig som en förrädare. Mot mig 
själv. Mot något som kanske är homonormer. Benämningar som blir till fängel-
ser. Oavsett.         
 
Jag är 36 år och går igång på teoretiker som ifrågasätter normer för vetenskap-
lig metod och textframställning. Sjukt jävla mycket.  
 
Jag är 37 år och den andra mamman säger till barnet, nu 8 år: ”jag tycker inte 
du ska springa som en häst i skolan hela tiden, du kommer nog bli retad då”.  Ils-
kan och tårarna och viljan att kasta sig upp på barrikaderna. Kämpa för alla 
barns rätt att få vara häst. (Och så barnet. Som fortsätter ändå. Som bjuder in 
andra mamman till skolan för att hon ska få se att hon inte blir retad). 
 
Jag är nästan framme vid här och nu. Läser Aase Bergs Hackers för min lekkom-
pis i bus och allvar. Hon säger: ”den där tonaliteten du har just nu, jag tycker du 
ska använda den på din disputation, det kommer bli galet bra!”. Det är en kom-
plimang. 4sure. Och jag fattar, känner att hon har rätt. Men ändå. Oviljan att bli 
infackad, att behöva vara på ETT ENDA SÄTT.       

 

Braidotti (2011) skriver: maybe all nomads have a minority vocation? Jag tror att hon 

har rätt. Och liksom för Kate Zambreno (2016, s. 140) verkar mina kritik-handlingar 

komma ur känslorna, ur ett argt beskyddande av rätten att vara annorlunda, eljest – och 

inte minst mångfaceterad. Ibland förvånar det mig, den där ilskan och behovet av att re-

voltera, gå på tvärs. I vanliga fall saknar jag naturlig talang för aggressivitet. Men det är 

något med benämningarna, kategorierna, tvånget. NORMERNA. Som Zambreno skri-

ver: ”så snart som man har fått en benämning är det nästan omöjligt att kämpa sig ur 

dessa kategoriers förtryck – det är bestämt, det är bestämt till ett pris, och det är ett dag-

ligt pris, och det sitter på ens huvud”. På det svarar Aase Berg (2015) att vi med intelli-

gens och ursinne kan komma hur långt som helst: 

Det finns förstås en risk 
Den som strider för länge  
med drakar 
blir drake själv 
 
och avgrunden 
stirrar tillbaka 
 



 

 40 

Men:  
Om jag tar på mig 
en drake 
med fem klor: 
 
kan jag outsmarta 
Kejsaren 
 
(Aase Berg)   

 

En drake med fem klor. MIN drakoutfit. Hur ser den ut? Jag talar och läser med veten-

skapande tricksters som Judith Butler, Donna Haraway, Rosi Braidotti och Karen Ba-

rad. Följer trådar, trassel och sprickor, hittar kopplingar och släktskap i en rufsig och 

glitchande teoretisk och metodologisk väv. Förvandlar och förhandlar. Adderar till col-

laget. Till det som är jag. Flätar, klipper, klistrar och syr. Samskapar min egen drak-

kostym. Den är lekfull. Skev. Men också allvarlig.  

 

Kurslitteraturen i Intersektionella utmaningar frågar: 

Varför nämner du inte din vithet? 

 

Ja, varför gör jag inte det? Jag skriver att jag är en oupplöslig del av den värld jag försö-

ker förstå och att det därför är viktigt att redogöra var min blick kommer ifrån, men 

nämner inte min vithet. En vithet som är intrasslad i alla de upplevelser jag skriver om. I 

känslan av att vilja revoltera och gå på tvärs mot normerna, benämningarna, tvånget. De 

små burarna av mening. En vithet som (utan att jag helt kan redogöra för hur) påverkar 

vilka teoretiker och författare jag refererar till. Är det till exempel en slump att alla de 

jag lutar mig mot i stycket ovan är vita? En vithet som påverkat avhandlingsprojektet i 

stort (vilka kategorier som står i fokus, val av teoretiska perspektiv, vilka frågor jag stäl-

ler, vilken information jag får tillgång till, intra-aktionen med intervjupersoner, vilka 

läsningar jag gör osv) lika mycket som mina erfarenheter av att till exempel växa upp 

som tjej eller leva med kvinnor. Inte heller nämner jag min medelklassbakgrund eller 

min nuvarande position som akademiker, kategorier som också är intrasslade i mitt jag-

collage. Som Ahmed skriver: “how we inhabit a given category depends on how we in-

habit others” (2006, s. 136). Att få syn på sina priviligierade positioner är dock svårt ef-

tersom de gör att en kan sträcka ut sig i de flesta rum utan att stöta på motstånd. När en 

som jag bebor kategorier som ”vit” och ”medelklass” finns det en risk att en inte ägnar 

tillräcklig uppmärksamhet åt frågor som rör ras/etnicitet och klass (e.g. Spivak 1981; 

Mohanty 1988; Harding 1998) – men det medför också ett ansvar att göra just detta 

(Lorde 1984).  
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Samtidigt tänker jag att det jag vill gestalta är mina erfarenheter av att befinna mig i mi-

noritetspositioner – och den ilska och den drivkraft detta gett upphov till. En ilska och 

drivkraft som kan användas för att förstå Andras erfarenheter av normer och förtryck, av 

kategoriers och benämningars tvång.  

Jag tänker  

på Madina Tlostanova som under en föreläsning sade att hon är av uppfattningen att en 

intersektionell analys bör ta avstamp i affekt, i det personliga19. Moraga skriver i samma 

anda: “without an emotional, heartfelt grappling with the source of our own oppression, 

without naming the enemy within ourselves and outside of us, no authentic, non-hierar-

chical connection among oppressed groups can take place” (1981, s. 24).  

 

Stina Oscarsson tillägger: 

Jag känner inte dig och vet ingenting av vad du har gått igenom i ditt liv. 

Och lika lite vet du om mig. Och lika lite kan vi veta om någon annan här 

inne. Men just därför att vi inte vet någonting om varandra vet vi också 

allt. För det som gör oss till människor är att vi har förmågan att sätta oss 

in hur en annan människa har det […]. Och när du menar att jag inte har 

rätt att uttala mig i frågan för att jag på grund av fel hudfärg eller kön inte 

skulle kunna förstå det utanförskap du talar om slår du samtidigt undan 

grunden för all konst och all religion.20 

 

Jag tänker därför att det jag inledningsvis skriver om min situering är relevant och bety-

delsefullt, men att jag dessutom behöver diskutera, och ta ansvar för, de privilegierade 

aspekterna av mitt intersektionella collage – samt vilka konsekvenser dessa kan tänkas 

få. Samtidigt känner jag en ödmjukhet inför att det alltid kommer finnas blinda fläckar, 

sådant jag inte får syn på, men som andra kan uppmärksamma och bygga vidare på. Min 

avhandling kan ses som ett bidrag till kunskapsproduktionen om hur queerteoretisk och 

posthumanistisk feministisk teoribildning kan användas för att öppna upp för andra möj-

liga idrotts(vetenskapliga) världar, men det är inte den definitiva eller slutgiltiga berät-

telsen. 

 

Granskaren frågar: 

Positionering finns ju, men på vilket sätt kan du knytas till idrott? 

 

Jag tänker 

 
19 Tlostanova, Madina, föreläsning Stockholms Universitet, 2017 
20 Stina Oscarsson. Inte en berättelse, Falun: Atlas, 2016, s. 18 
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på när idrott började för mig. På vad idrott är och kan vara.  

Jag tänker 

att jag fick rörelsen och den fysiska aktiviteten med modersmjölken. Typ. På ett sätt 

som jag inte fick musiken, teatern, konsten och filmen. Kanske fick jag hjälp att hitta till 

litteraturen, till böckerna. Jag minns inte riktigt, men jag tror det. Eller så hittade jag dit 

på egen hand. Till passionen och världarna, min ingång till så mycket annat. 

Jag tänker på skolidrotten. På att ämnet idrott och hälsa alltid har känts lätt och rätt. För-

utom möjligtvis på orienteringslektionerna. 

Jag tänker på ableism och normer kopplade till funktionalitet. På att jag befinner mig i 

stormens öga. En lugn och förrädiskt behaglig plats. 

Jag tänker på alla år i stallet. Med hästarna och ridningen och tjejerna. Jag tänker på 

känslan av att flyga över hinder. På pannkakorna med blåbärssylt i Klubbis och på stall-

backen. Jag tänker på gemenskap, konkurrens och hierarkier. På rädsla, skratt och tårar. 

Jag tänker på knoppade manar, ett konstant mockande och sopande och Amorinas 

varma mule mot min axel. Jag tänker på stallet som min plats, mitt sammanhang och 

mitt liv. Varje dag, ett hyfsat långt tag. 

Jag tänker 

på alla idrotter jag testat men aldrig fastnat för. Fotboll, simhopp, bordtennis, dans, in-

nebandy, friidrott med flera.  

Jag tänker 

på mina vänner på högstadiet. Friluftsnördarna. Som också var pluggisar. Jag tänker på 

vandringar på Sörmlandsleden, paddlingsturer i Kallfjärden och cykling på Gotland. Jag 

tänker på tält, vindskydd, stormkök och hallonkräm med klumpar. På trygghet, skratt 

och intim vänskap.  

Jag tänker 

på de år när träningen blev ett sätt att hantera och kontrollera känslor. Ett sätt att döva 

och dämpa. 

Jag tänker 

på aerobicsåren. På hur en förälskelse fick mig att erövra rytmen, takten och koordinat-

ionen. Glädjen i det. 

Jag tänker 

på GIH. På att plugga till hälsopedagog. Jag tänker på Sanningar och på att vilja mer 

och annat. 

Jag tänker 

på rörelseglädje, rörelsebehov och rörelseförmåga. På att fysisk aktivitet är min basmat. 

Grönsaker, gröt och knäckebröd. Nödvändigt, nyttigt och njutbart. Men inte tillräckligt. 

I längden till och med tomt och tråkigt. Jag tänker att litteratur, konst, teater och film är 

rosa bubbel, pärlsockersprätt och glitterströssel med chilistänk. 

Jag tänker 
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på den första frågan jag fick av min F: ”Hur mycket idrott och hur mycket kultur är du 

på en skala från 1–10?” På hur jag kände att vågskålen tippat över, men att det inte hel-

ler är en fråga om antingen eller.   

Jag tänker 

att jag vill blanda grönsaker, glitterströssel, gröt, pärlsockersprätt, knäckebröd, rosa 

bubbel och chilistänk. Huller om buller, överallt.  

Jag tänker 

att idrott är ett kulturellt fenomen som påverkar många människor (och andra). I den 

meningen är det ett intressant fenomen att undersöka.          
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Teoretisk karta 

När jag analyserar och diskuterar glitchande idrotts(vetenskapliga)fenomen i den här av-

handlingen är det med utgångspunkt i mina möten med teori(er). Möten som både for-

mat och omformat den avhandling du nu läser. Från början var syftet med avhandlingen 

att undersöka subjektskapande hos flickor och kvinnor, pojkar och män (notera mitt bi-

nära könsgörande) som utmanar eller queerar traditionella könsmönster och heteronor-

mer inom idrotter, men mina möten med glitchande idrottare och posthumanistiska teo-

retiker ledde till förhandlingar och förvandlingar av detta syfte. Det är inte möjligt att 

beskriva min teoretiska resa i detalj, hur varenda stopp, omväg, återvändsgränd har for-

mat, förenat, förgrenat och inte minst fördjupat mitt tänkande och skrivande. I det här 

kapitlet diskuterar jag de teorier och begrepp som jag upplever har varit viktigast för av-

handlingsprojektet. De har på olika sätt format och omformat min blick på avhandling-

ens empiriska material (inte minst på vad som är ett empiriskt material) och min meto-

dologi.  

Queerteori, 

var den teoribildning jag hade med mig in i avhandlingsprojektet. Det var min start-

punkt. Från queerteorin har jag sedan vandrat och virvlat vidare tillsammans med teo-

retiker som både omfamnar och överskrider queerteoretiska tankegångar. Men inspirat-

ionen från queerteori finns med som en bottenplatta. Tveklöst. För att tala med Am-

björnsson (2006), Kulick (2005) och Rosenberg (2011), är queerteori ett analytiskt per-

spektiv som används för att belysa de processer som medverkar till att 

heterosexualiteten framstår som allomfattande, naturlig och enhetlig. Det queerteore-

tiska perspektivet används också för att synliggöra stunder, platser och tolkningar där 

heteronormativiteten utmanas och ”något annat” händer – queera ögonblick eller queera 

läckage. Och det är här, i sprickorna, i det som skevar och bråkar och glitchar och inte 

håller sig innanför ramarna, som tyngdpunkten ligger i mitt avhandlingsprojekt. Från ett 

queerteoretiskt perspektiv kan ett synliggörande av de här alternativa livsformerna, figu-

rationer i Braidottis (2011) och Haraways (2004) mening, destabilisera systemet och 

öppna upp för andra, och i tid och rum mindre begränsande, sätt att leva och vara. Enligt 

Kulick (2005, s. 20) har queerteorin på så sätt en potential att överraska, att få oss att 
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häpna, och att hjälpa oss att tänka det som ännu inte tänkts. Och som Haraway skriver: 

”my hope is that these marked figures might take us to a more liveable place, one that in 

the spirit of science fiction I have called elsewhere” (2004, s. 1).  

Performativitet 

Från ett queerteoretiskt perspektiv ses kön och sexualitet som konstruktioner. Kön och 

sexualitet är inte, de skapas, eller görs. Begreppen ses som verb, inte som substantiv. 

Människor känner sig som kvinnor och män, heterosexuella och homosexuella för att de 

återupprepade gånger agerar i enlighet med dominerande föreställningar – inte för att 

kön och sexualitet är givna urkällor (Kulick, 2003, s. 33). Med tiden kommer dessa åter-

upprepningar att ”stelna och te sig som substans, en naturlig form av varande” (Butler, 

2007, s. 89).  

Sara Ahmed säger: 

So we walk on the path as it is before us, but it is only before us as an ef-

fect of being walked upon. A paradox of the footprints emerges. Lines 

are both created by being followed and are followed by being created.21 

 

Människors uttryck (språkliga och andra) betraktas alltså som performativa snarare än 

expressiva: de formar identiteter snarare än uttrycker dem. Genusnormer gällande utse-

enden, rörelsemönster och intressen materialiserar i människors kroppar och alstrar över 

tid de kroppsliga stilar som vi kallar kön (Butler, 2007, s. 219–220). I dessa processer 

blir aspekter som praktik, normsystem, begär, kroppar, ting och rum betydelsebärande 

och sammanflätade (Göransson, 2012, s. 14). Enligt Butler är det omöjligt att dra en 

skiljelinje mellan kön och genus. En sådan gränsdragning ger nämligen en bild av att 

kön skulle vara något autentiskt och oföränderligt och för Butler finns det inte någon ge-

nuint kvinnlig eller manlig essens, som skulle framträda om genus skalades av. Snarare 

menar hon att förhållandet är det omvända.  

 

Jag antecknar: 

Normer som FÖRKROPPSLIGAS. Blir kött. 

 

Normer kring kön och sexualitet är tätt sammanflätade. Butler (2007) använder sig av 

begreppet heterosexuell matris för att visa hur föreställningar om manligt och kvinnligt 

i själva verket bygger på – och förutsätter – ett antagande om heterosexualitet. Enligt 

Butler är uppdelningen i två olika och motsatta kön bara logisk utifrån tanken att det 

 
21 Sara Ahmed, Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others, Durham: Duke University 

Press, 2006, s. 16 



 

 46 

heterosexuella begäret ska binda könen samman. Att vara heterosexuell, att attraheras 

av det motsatta, kräver ju att detta motsatta laddas med en ”annorlundahet”. Utan en ob-

ligatorisk heterosexualitet skulle det inte finnas ett behov av att definiera könen som 

olika och motsatta – för att de i föreningen ska komplettera varandra. Och utan en snäv 

och hierarkisk uppdelning mellan könen blir inte en normativ heterosexualitet logisk. 

Normer och föreställningar om hur kvinnor och män är handlar därför inte om vilka 

kvinnor och män som helst. De handlar i stor utsträckning om heterosexuella kvinnor 

och män. Tjejers och killars och kvinnors och mäns agerande förstås och tolkas därför i 

förhållande till normer och föreställningar som förutsätter heterosexualitet.  

 

I Monika Fagerholms Diva säger Frances: 

Det är inte vad det handlar om, jag är inte per definition min sexualitet, 

som är per definition vild och obegränsad. Jag ÄR ingen sexuell inrikt-

ning, världen kan vara RÖD och GUL och GRÖN och BLÅ säger min 

väninna Frances. Det finns miljoner sätt att vara, tusen outforskade, och 

man kan vara ett sådant, hur man vill.22 

 

Eftersom normer är föränderliga, beroende av tid och plats och då flera (och ibland mot-

stridiga) normer existerar samtidigt, kan emellertid köns- och sexualitetsgörandet se ut 

på olika sätt. Kvinnor och män ses därför inte som enhetliga, och motsatta, grupper. 

Snarare finns det flera möjliga sätt att vara kvinna och man beroende på hur man förhål-

ler sig till, eller positionerar sig i förhållande till, rådande köns- och sexualitetsnormer. 

Då vissa normer är mer dominerande än andra i samhället, och inom idrotter, kommer 

vissa sätt att göra kön och sexualitet att värderas högre än andra. Men eftersom nor-

merna bygger på att vi återupprepade gånger beter oss i enlighet med dem står de på 

skakig grund. Vi kan medvetet eller omedvetet ”misslyckas” med ett perfekt återuppre-

pande. Enligt Butler är det här vi hittar de kryphål och subversiva upprepningar som kan 

destabilisera systemet. Genom att felcitera eller överdriva diskurser – en slags systema-

tisk olydnad – kan vi blottlägga det som vanligtvis är dolt och därigenom visa hur det 

som uppfattas som självklart egentligen är en konstruktion. I förlängningen har sådana 

subversiva handlingar en potential att förskjuta innebörder och öppna upp för andra 

möjliga världar.  

 

Som Roseneil (2011) skriver gäller detta inte bara könsgörande utan även kritiskt sam-

hällsvetenskapande. Om vi tar tanken om performativitet på allvar kan vi som forskare 

 
22 Monika Fagerholm, Diva, Stockholm: Bonnier, 1998, s. 84–85 



 

 47 

inte bara återupprepa problem som vi redan känner till. Vi måste också utforska och ge-

stalta alternativa berättelser; pågående processer och nya sätt att leva och vara som hål-

ler på att ta form. Detta gäller såväl vetenskapliga texters innehåll som deras formut-

tryck.  

 

Hanna Hallgren skriver: 

Skrivande som performativt gestaltar tänkande kan störa det redan kända 

och verkliga och kommer att handla om simulering och subversiv repetit-

ion; vilket öppnar möjligheter att skapa annorlunda kunskap på an-

norlunda sätt.23 

 

Att knyta sitt studerande av queera ämnen till en performativ – i betydelsen självreflexiv 

– stilistik är än så länge ovanligt bland forskare i Norden. Hallgren (2013) menar att 

denna underbetoning av stilens betydelse kan förstås och jämföras med skönlitteraturens 

vilja att teoretisera texters uttryckssida eller annorlunda uttryckt: formens betydelse för 

texten. Men samtidigt håller något på att ske. Det pågår, i alla fall på vissa akademiska 

håll, arbeten med att skapa samtalsrum där även texters formuttryck behandlas som me-

ningsbärande (Hallgren, 2013). Rum där det utforskas hur queerteorins performativitets-

begrepp kan användas metodologiskt i skrivsammanhang. Rum där det pratas och skrivs 

om det som skevar på skeviska. 

Att figurera annorlunda   

Via queerteorin upptäckte jag de feministiska figurationerna. De blev min bro över till 

ett posthumanistiskt feministiskt teorilandskap. Figurationsbegreppet presenterar jag 

därför nu. Här. I gränslandet mellan två olika, men besläktade, teoribildningar.    

Figuration är ett sätt att teoretisera som vi kan använda oss av i de stunder då det 
förefaller som om den mer ‘normala’ retoriken för kritisk analys bara tycks upp-
repa och upprätthålla en ordning och hålla oss fängslade i berättelser om fast-
ställda sjukdomar. (Haraway, 2004, s. 47) 

 

Att figurera är ett kritisktkreativt teoretiserande och berättande som inte bara slår fast 

det som redan är utan också öppnar upp för andra möjliga världar (Haraway, 2004; 

Braidotti, 2011). Enligt Braidotti (1994, s. 1) är en figuration en alternativ subjektivitet 

som formuleras i en figurativt gestaltad form och som visar en väg ut ur stereotypa 

(köns)normer. Det är en formation, en levande karta och ett sätt att tänka och skriva 

 
23 Hallgren, 2013, s. 56 
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subjekt annorlunda (Braidotti, 2011, s. 10). I Braidottis filosofi är subjekt – i bemärkel-

sen enheter av huvud, känsla och kropp – alltid i rörelse, förändring, i färd med att bli 

till. Ordet figuration avslöjar ett släktskap med literära troper – figurer – vilka har sina 

rötter i vår förmåga att skapa, föreställa oss och tänka nytt (Lee, 2014, s. 17). Braidotti 

(2011) betonar att just fantasin och kreativiteten, alltså konsten att föreställa sig, är av-

görande för att vi ska kunna skapa andra, mer levbara, världar.   

The imagination is not utopian, but rather transformative and inspirational. It ex-
presses an active commitment to the construction of social horizons of hope. 
Hope is a vote of confidence in the future. This brings me back to the emphasis I 
want to place on issues of figuration; political fictions may be more effective, 
here and now, than theoretical systems. (Braidotti, 2011, s. 14)  

 

Att tänka med och genom figurationer innebär, i min läsning av Braidotti, en ovilja att 

skilja förnuft och logik från fantasi och kreativitet. Vår fantasi är redan ohjälpligt 

intrasslad i våra materiella och situerade villkor. En figuration är därför ’mer än en me-

tafor’. Det är en sammanflätning av teori, fantasi, begär, materialitet och levd erfaren-

het. En figuration är både en kartbild av situerade sociala positioner – ett materiellt nu – 

och en politisk fiktion som erbjuder alternativa berättelser (Braidotti, 2011, s. 4). Den är 

BådeOch. Samtidigt. Medan den materiella och förkroppsligade dimensionen situerar 

figurationen i tid och rum, i det som är, kan den kreativa och fantasifulla dimensionen 

få figurationen att gestalta och visa oss det som kan bli, det som är i konstant förvand-

ling. Figurationer är uttryck i förändring som kan säga något annat, annorlunda och que-

ert. Haraway (2004) och Braidotti (2011) menar, i släktskap med Roseneil (2011), att 

om vi vill öppna upp för fler sätt att leva och vara kan ett kreativt gestaltande av 

sprickor, läckage och politiska fiktioner vara mer effektivt än att använda teoretiska sy-

stem som bara slår fast vad som är fel med världen. I stället för att ta avstamp i en 

(omöjlig) norm vill de utforska och utveckla nya figurer, inspirerande livsformer i på-

gående förvandling som kan säga och skapa något annorlunda, något glitchande och 

queert; ett mer levbart annanstans.  

 

Jag lyssnar på Emil Jensen på ETC:s 1: a majfirande på Södra Teatern i Stockholm. 

Jag antecknar: 

Fantasi är trolleri 

 

I artikeln Figuring More Livable Elsewheres: Queering Acts, Moments and Spaces in 

Sport (Studies) använder jag och Håkan Larsson Haraways och Braidottis figurationsbe-

grepp för att undersöka queerande handlingar, stunder och platser i berättelser från eli-

tidrottare med erfarenheter av att leva homo- eller bisexuellt. De tre figurationer som 

gestaltas i artikeln förkroppsligar, utforskar och överdriver medvetet queera sprickor 
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och läckage i idrottarnas berättelser. De två första – sportbögen och sportflatan – illu-

strerar hur idrottens könsuppdelning och könsnormer kan fungera som möjlighetsvillkor 

och öppnar upp för andra-världar-i-vardande. Den tredje – en sexualitet som inte är en – 

queerar föreställningen att idrottande (människor) är antingen hetero, homo eller bi.   

    

På samma sätt kan avhandlingen i sin helhet ses som en figuration. En glitchande figu-

ration där jag, i och genom artiklarna, utforskar olika, men besläktade, figurationer av 

glitchande idrottare. Figurationer som inte är en utan många. Mina figurationer är situe-

rade i berättelser från pojkar och män som ägnar sig åt hästar och ridsport och elitidrot-

tare med erfarenheter av att leva homo- eller bisexuellt samt i en läsning av ett intersex-

fenomen inom idrotten (i det som är) och gestaltar samtidigt möjliga queera annanstans 

inom svensk idrott(sforskning), det som kan bli. De är glitchande figurationer, tricksters 

som kämpar i skärningspunkten mellan det som har varit och det som ännu inte är; grän-

söverskridare som lekfullt och smärtsamt rör sig mellan världar, stör och spränger den 

naturliga och sociala ordningen och sedan bygger upp den på nya sätt.   

 

Jag läser vidare i Diva. Divas mamma säger: 

Konsten är att bygga världar, att tänka sig. Det som är så fantastiskt är att 

det man tänker kan bli sant om man lyckas med att förmedla det.24 

 

I likhet med Haraway (2004) ser jag mina glitchande figurationer som en slags queer fa-

milj som samlar upp och förkroppsligar möjligheter och faror och förhoppningsvis kan 

ta oss någon annan stans. Mina figurationer är också en helt oupplöslig del av hon som 

tänker och skriver dem – hon som är jag. Och jag närmar mig mina glitchande figurat-

ioner genom att läsa och lyssna välvilligt, reparativt. Jag fokuserar på hur idrott kan vara 

en miljö där traditionella normer kring kön och sexualitet (och vetenskap) överskrids, 

förhandlas och förändras. Jag letar upp, gestaltar och figurerar idrottare och fenomen 

som utmanar dominerande föreställningar om hur tjejer och killar är – liksom att de är 

antingen tjejer eller killar – vilka idrotter de ska gilla, hur de ska uppträda och vara samt 

vilka de ska attraheras av. 

 

Omöjligheten att skilja förnuft från fantasi, kritik från kreativitet och forskarsubjekt från 

forskarobjekt öppnar också upp för ett kritisktkreativt sätt att skriva och vetenskapa. 

Braidotti (2011) förespråkar ett metodologiskt bricolage där teori medvetet blandas med 

ett litterärt, eller poetiskt, skrivande. Hon skriver att hon strävar efter att fiktionalisera 

sina teorier och teoretisera sina fiktioner för att undvika “the pull towards cut-and-dried, 

ugly academic language and the categorical division between logos-intensive discourses 

 
24 Fagerholm, 1998, s. 86-87 
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in science and pathos intensive ones in literature” (Braidotti, s. 66–67). Braidotti’s krea-

tiva analytiska skrivande bottnar i ett antagande om närhet snarare än distans och är be-

släktat med Hèlène Cixous écritûre féminine, med Laurel Richardssons skrivande som 

undersökande metod och med den berättelsetradition som varit framträdande bland fe-

ministiska och postkoloniala teoretiker som Audre Lorde, bell hooks and Cherrie Mo-

raga. De teoretiserar alla genom (autobiografiska) berättelser och poetiskt skrivande ef-

tersom berättelser i sin situerade och förkroppsligade form, kan få oss att leva oss in i 

andra(s) världar på ett sätt som traditionellt vetenskapande har mindre möjligheter att 

göra (Dahl, 2012a, s. 152). Haraway (2004, s. 1) skriver att berättelser kan vara mer ge-

nerösa och tillåtande än ideologier och att det är ett av hennes största hopp. Jag tror att 

hon har rätt. Berättelser och poetiskt skrivande ger fler möjligheter till (partiell) identifi-

kation och gör det mindre möjligt för läsaren att inta en distanserad position. Genom att 

använda mig av kreativt, i bemärkelsen litterärt, skrivande vill jag skapa en passionerad 

mötesplats för mig och de glitchande idrottare jag mött under arbetet med avhandlingen, 

en plats där de och jag ömsesidigt får röst och kropp. 

 

Posthumanistisk feministisk teoribildning   

 

Posthumanistisk feministisk teori, dit Haraways och Braidottis teoretiserande brukar rä-

knas, är inte EN utan många. Gemensamt för ansatser som återfinns under paraplybe-

nämningen posthumanistisk feministisk teori (ibland även kallad post-konstruktionism 

eller relationell materialism) är att de skriver under på att språk, diskurs och kultur har 

stor betydelse för hur människor ser på världen och sig själva, men samtidigt ställer sig 

kritiska till att naturen och det materiella ofta kommit att beskrivas som en passiv resurs 

inom socialkonstruktionistisk forskning (Åsberg, Hultman & Lee, 2012, s. 30–31). Lik-

som inom en queerteoretisk tradition ifrågasätts idén om det mänskliga subjektet som 

något i grunden fritt, autonomt, rationellt och enhetligt – en idé som sedan upplysnings-

tiden har varit en extremt kraftfull tankefigur – men här sker det även utifrån ett erkän-

nande av det icke-mänskligas roll.  

 

Att tänka med posthumanistiskt feministiska ansatser innebär att gå bortom studiet av 

enbart mänskliga relationer, att ta den fysiska omgivningen på allvar. Med utgångspunkt 

i hur människor är intimt sammanflätade med andra djur, med miljö och maskiner, blir 

det tydligt hur kategorin människa inte är någon enhetlig och avgränsad kategori. Ur 

posthumanististiska perspektiv är det alltid mer som pågår än det vi känner till och har 

ord för. Som Haraway (1991) skriver avgränsas inte våra kroppar av huden, ett högst 
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genomsläppligt organ, utan vi blir till i samspel med otaliga icke-mänskliga andra som 

finns både inom oss och runtomkring oss. För att tala med Fullagar (2017) är vi vand-

rande naturkulturer med mer micro-organismer än mänskliga celler i våra kroppar. Post-

humanistisk teoribildning ifrågasätter att människan i någon mening skulle ha företräde 

genom att fokusera på relationella aspekter i hur kroppar och subjekt tar form. Icke-

mänskliga kroppar som andra djur och det som rör sig under den mänskliga huden, ex-

empelvis hormoner, gener, muskler och blod, förstås som en aktiv, och ibland olydigt, 

kraft – en sorts agens. Naturen och det materiella är visserligen genomsyrade av kultur 

och språk, men de har samtidigt förmågan att ”slå tillbaka” i relation till kulturellt me-

ningsskapande (Lykke 2010; Sundén 2015).  

 

Barad, Haraway och Braidotti, de teoretiker jag i huvudsak för en dialog med, både om-

famnar och överskrider det de/konstruktionistiskta paradigm – med ett fokus på kultur, 

språk och hur kön ”görs” – som dominerat inom genusvetenskaplig forskning. De kan 

ses som representanter för ansatser som enligt Lykke försöker ”theorize bodily and 

transcorporeal materialities in ways that neither push feminist thought back into the 

traps of biological determinism or cultural essentialism, nor make feminist theorizing 

leave bodily matter and biologies ‘behind’ in a critically under-theorized limbo” (2010, 

s.131-132). 

 

Med tanke på hur biologisk essentialism har använts för att legitimera social olikhet, 

förtryck, exploatering och maktskillnader mellan kvinnor och män (och andra sociala 

kategorier) är det inte konstigt att genusforskare ställt sig kritiska till biologiska förkla-

ringsmodeller och ett reducerande av kroppar till natur och biologi (Thorpe, 2014). Men 

att helt bortse från biologi och materialitet (genom att sätta biologiska aspekter av kön 

inom forskningsmässig parentes), har oavsiktligt bidragit till att upprätthålla en diko-

tomi mellan natur-kultur och kön-genus. Inte minst har en binär könsförståelse kommit 

att ses som en biologisk självklarhet (Haraway, 1991; Butler 1993; Grosz, 1994; Lykke 

2010). För Haraway och Barad, vilka själva har en naturvetenskaplig bakgrund, är detta 

att förlora för mycket. De efterfrågar ett teoretiserande där kroppars bångstyriga biolo-

gier och insidor återförs till diskussionen om kön och kroppar, men på ett icke-essential-

istiskt och icke-deterministiskt sätt.  

 

En besläktad diskussion, inom posthumanistisk feministisk teoribildning handlar om hur 

andra djur och teknik är intrasslade i mänskligt subjektskapande. Här argumenterar Ha-

raway, tillsammans med forskare inom människa-djurstudier och feministiska teknikstu-

dier, för att vi inte kan fortsätta studera mänsklig socialitet, exempelvis konstruktionen 

av kön, utan att utforska hur mänskliga och icke mänskliga liv är sammanflätade och 

konstituerar varandra (Haraway 1991; 2008). För mig, som i utforskandet av glitchande 
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fenomen inom idrotten mötte idrottskroppar som ”slog tillbaka” i relation till idrottens 

binära könsklassificering och människa-häst relationer som tillät och uppmuntrade poj-

kar och män att överskrida traditionella könsnormer blev Haraway och Barad viktiga di-

alog- och sparringpartners. 

 

En tredje, och för min avhandling relevant, diskussion bland posthumanistiska genus-

teoretiker handlar om hur vi kan utforska nya sätt att vetenskapa – metodologier som tar 

forskarens sammanflätning med det som studeras på allvar. Här har såväl Haraway och 

Barad som Braidotti varit framträdande i diskussionen. En gemensam nämnare i deras 

teoretiserande är en vägran att skapa och reproducera motsatser som natur och kultur, 

diskurs och materialitet, forskare och studieobjekt, fakta och fiktion, att ta dem för givna 

eller att hierarkisera dem. Att tänka och göra skillnad på nya, icke-hierarkiska sätt – att 

figurera annorlunda – blir därför centralt.   

Intra-aktivitet 

Den feministiska fysikern och filosofen Karen Barad bygger vidare på Butlers tankar 

om performativitet och materialisering. Men där Butler fokuserar på mänskliga kroppar 

– eller närmare bestämt på konturerna av mänskliga kroppar – samt på hur dessa materi-

aliserar och blir till genom upprepade citeringar (Butler, 1993) riktar Barad (liksom Ha-

raway) blicken mot hur såväl mänskliga som icke-mänskliga kroppar materialiserar. Ba-

rad (2003) kritiserar Butlers teori för att vara antropocentrisk och menar att hon, trots att 

ambitionen är den motsatta, återinskriver materia som en passiv resurs, en produkt av 

diskursiva praktiker (d v s återupprepade handlingar i enlighet med dominerande före-

ställningar) i stället för att visa hur det materiella är en aktiv agent i materialiseringspro-

cesser. Barad använder begreppet materiell-diskursiv intra-aktivitet för att visa hur dis-

kurser, mänskliga och icke mänskliga kroppar, natur, kultur och teknologier är samman-

flätade och påverkar varandra i ett ständigt pågående flöde (Göransson, 2012, s.30). Be-

greppet intra-aktivitet används i stället för det vanligare interaktivitet för att markera att 

det inte rör sig om ett samspel mellan tydligt avgränsade enheter, utan om enheter som 

hela tiden inbegrips i och ömsesidigt transformerar varandra (Barad, 2003, s. 815). Här 

finns ett tydligt släktskap med Haraways (2004) naturkulturer och materiella semiotik; 

begrepp som används för att gestalta detta ömsesidiga samskapande.  

väggarna dörrarna låsen 
det uråldriga hantverket 
 
all den tid som gått åt 
all skicklighet som lagts ned 
 
på att skydda oss från varandra 
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(Bruno K. Öjer)  

 

Elisabeth Grosz (1994, s. 191) menar att förhållandet mellan de diskursiva och materi-

ella aspekterna av kroppen kan jämföras med förhållandet mellan skrivredskap och 

material i ett grafiskt blad. I det grafiska bladet har vi att göra med en modell där 

materialets specifika egenskaper spelar lika stor roll som det som etsas in. Det är en ana-

logi som gestaltar Barads ord om att alla gedigna teorier om hur kroppar materialiserar 

behöver ta hänsyn till hur kroppens materialitet – exempelvis dess anatomi och fysio-

logi – och andra materiella krafter aktivt påverkar materialiseringsprocesser (2003). Ge-

nom att ta både ”how bodies matter” och ”how matter comes to matter” på allvar pres-

sar Barad in Butlers tankar om performativitet längre in i kroppen, in genom celler, kro-

mosomer och gener och tillbaka igen. Även om Butler ägnar sig år kött(sl)iga kroppar 

och argumenterar för att det materiella alltid redan är diskursivt tycker jag att hennes 

diskussioner om kroppars agens kan dras längre. Här hjälper Barads teoretiserande mig 

att tänka (könade) kroppar på ett mer komplext och icke-binärt sätt. För Barad är 

mänskliga kroppar varken något förexisterande eller en slutprodukt, ”humans are neit-

her pure cause nor pure effect but part of the world in its open-ended becoming” (2003, 

s. 821). Med andra ord, precis som det materiella alltid redan är diskursivt är det diskur-

siva alltid redan materiellt.   

 

Beatriz Preciado skriver (utifrån en kropp som formas och förändras av testosteron): 

Kön är något som ständigt rör sig mellan fantasi, föreställningar, begär 

och konkret kroppslig fakticitet.25 

 

Barads poäng är inte bara att det finns viktiga materiella faktorer, exempelvis andra 

djur, bakterier och hormoner, utöver de diskursiva. Snarare är det materiella oundvikligt 

intrasslat i det diskursiva. Materiella fenomen och diskursiva praktiker verkar aktivt och 

ömsesidigt transformerande på varandra i ständigt pågående processer (Barad, 2003). 

Haraway tillämpar samma tänkande på människa-djur relationer när hon konstaterar att: 

“The partners do not precede their relating; all that is, is the fruit of becoming with: 

those are the mantras of companion beings” (2008, s. 17). När det gäller människa-häst 

relationer förändras såväl människa som häst av det ömsesidiga samspelet. Att till ex-

empel utforska hur kön konstrueras i pojkars och mäns berättelser om ridsport utan att 

utforska hur hästarna intra-agerar i könsgörandet är därför, för att tala med Barad, ”to 

cheat the horses out of the fullness of their capacity” (2003, s. 810). 

 
25 Beatriz Preciado, Testo Junkie. Sex, drugs, and biopolitics in the pharmacopornographic era, 

New York: Feminist Press, 2013.  
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Intra-aktivitet är ett begrepp jag tänker med och genom i två av avhandlingens artiklar. I 

The promise of glitching bodies in sport: a posthumanist exploration of an intersex 

phenomenon utforskar jag fenomenet hyperandrogenism som materiell-diskursiv intra-

aktivitet. Jag argumenterar för att intra-aktivitet är ett begrepp som hjälper oss att tänka 

kön bortom dualismer som man-kvinna, natur-kultur och materiellt-diskursivt och att 

det i sin tur öppnar upp för alternativa sätt att tänka, leva och vara (könade) kroppar 

inom idrott(sforskning). Artikeln är ett bidrag till en relativt ny diskussion inom genus-

relaterad idrottsforskning – en diskussion som kretsar kring hur kroppars kött(sl)iga in-

sidor kan vävas in i samtalen om kroppar på ett icke-essentialistiskt sätt (se till exempel 

Evans, Davies & Rich 2009; 2014; Fullagar 2017; Larsson 2014; Thorpe 2014; Markula 

& Kennedy 2011).  

 

I Becoming horseboy(s) – human-horse relations and intersectionality in equiscapes ut-

forskar jag, genom att tänka och skriva med intra-aktivitet, hur människor och hästar 

(och andra sociala kategorier) samskapas med och ömsesidigt transformerar varandra. 

Artikeln visar hur intra-aktionen med hästar tillåter och uppmuntrar pojkar och män att 

utmana traditionella könsnormer. Den gestaltar också vikten av att inte analysera kön 

som en separat kategori, utan som en kategori som intra-agerar med exempelvis etnici-

tet, klass, sexualitet, ålder och icke-mänskliga andra. Jag argumenterar slutligen för att 

djur är svårare att avfärda som agenter i egen rätt än icke-levande materia och det som 

gömmer sig under huden, och att de därför kan erbjuda en produktiv ingång till diskuss-

ioner om det materiellas agens inom genusrelaterad idrottsforskning.  

 

Det finns ytterligare en aspekt av intra-aktivitet som genomsyrar avhandlingen i sin hel-

het; intra-aktionen mellan forskare och studieobjekt. Här finns ett starkt släktskap mel-

lan Barads begrepp intra-aktion och Haraways och Braidottis figurationsbegrepp. Barad, 

Haraway och Braidotti betonar samstämmigt att vi som forskare alltid är en del av det vi 

undersöker och skriver. Det är omöjligt att vara en yttre observatör av världen. Inte hel-

ler går det att säga att en bara befinner sig på en viss plats och tid i världen; snarare är 

en mitt i och en del av världen i dess pågående tillblivande. Från en sådan utgångspunkt 

kan frågor om ontologi (verklighet) inte särskiljas från frågor om epistemologi (kun-

skap). Enligt Barad är det därför mer konstruktivt att tala i termer av onto-epistemologi.   

The separation of epistemology from ontology is a reverberation of a metaphysics 
that assumes an inherent difference between human and nonhuman, subject and 
object, mind and body, matter and discourse. Onto-epistem-ology – the study of 
practices of knowing in being – is probably a better way to think about the kind of 
understandings that are to come to terms with how specific intra-actions matter. 
(Barad, 2003, s. 829)  
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Att ta denna intra-aktion på allvar får konsekvenser för hur en som forskare kan veten-

skapa. Det uppmanar till ett utforskande av alternativa metodologier – metodologier 

som tar forskarens sammanflätning med det som studeras på allvar.  

 

Som Elisabeth Adams St. Pierre skriver: 

Particular onto-epistomological arrangements enable particular method-

ologies or no methodology at all.26 

 

De posthumanistiskt feministiska ingångar jag använder har bidragit till metodologiskt 

uppfinnande, nytänkande och revideringar av kvalitativa forskningspraktiker. För att 

tala med Giardina (2017, s. 265) kännetecknas post-kvalitativa praktiker av en vändning 

mot att tänka oss själva som sammanflätade och undersökande filosofer snarare än 

”forskare som använder statiska och färdigpaketerade metoder för att samla in data”. 

Annorlunda uttryckt handlar det om att tänka och skriva med teori – om att göra teori 

metodologiskt.  

Intersektionalitet  

It is not always a matter of the actual bodies in the room, but of a life dedicated to a 

growing awareness of who and what is missing in that room: and responding to that ab-

sence. What ideas never surface because we imagine we already have all the answers? 

 

* 

So often the women seem to feel no loss, no lack, no absence when women of color are 

not involved: therefore, there is little desire to change the situation. This has hurt me 

deeply. 

 

Cherríe Moraga 

 

Jag tar avstamp i några meningar av Cherríe Moraga. Meningar som fastnat. Kanske för 

att jag skäms över att jag, som Moraga påpekar, har känt no loss, no lack, no absence. 

Men också för att de formulerar något som blivit mer och mer uppenbart för mig under 

tiden jag arbetat med mitt avhandlingsprojekt: min okänslighet för att normer kring kön 

och sexualitet inte bara är intrasslade i varandra, utan även i andra maktordningar (samt 

 
26 St. Pierre, 2017, s. 1 
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bristen på reflektion kring detta). Vid mitt halvtidsseminarium efterfrågades en inter-

sektionell situering i kappan samt en diskussion kring hur jag förhåller mig till intersekt-

ionalitet. Och en av reviewarna till artikeln Figuring More Livable Elsewheres: Que-

ering Acts, Moments and Spaces in Sport (Studies) uttryckte sig såhär:  

Your stories presume that people have boyfriends/husbands or girlfriend/wives in 
two-person units where everyone has a stable (presumably cis)gender that fits 
into male or female. They also do not take into account that people not only come 
from positions marked and affected by gender and sexuality, but also by race, 
class, ethnicity and other matters.  

 

De här synpunkterna kan för det första ses som ett uttryck för det genomslag intersekt-

ionalitetsbegreppet har fått inom feministisk forskning. Som Davis påpekar är det nu-

mera snarare regel än undantag att feministiska tidskrifter refuserar artiklar där det inte 

tas tillräcklig hänsyn till hur ras, klass och heteronormativitet interagerar med genus och 

”any scholar who neglects difference runs the risk of having her work viewed as the-

oretically misguided, politically irrelevant, or simply fantastical” (2008, s. 68). Men för 

det andra, och oberoende av begreppets genomslagskraft, så har de kommentarer jag fått 

öppnat upp för en analytisk flerkänslighet; ett sätt att tänka som har resulterat i ett ut-

forskande av hur olika kategorier och maktordningar är intrasslade i varandra i mitt em-

piriska material samt av hur min egen intersektionella lokalisering påverkar den kun-

skap som produceras i avhandlingen.   

 

Sara Ahmed säger: 

Given that relationships of power ‘intersect’, how we inhabit a given cat-

egory depends on how we inhabit others.27 

 

Intersektionalitet har under de senaste decennierna kommit att bli ett av de mest inflytel-

serika och använda begreppen inom genusvetenskaplig forskning och feministisk teori-

bildning (Cho et al., 2013; Collins & Bilge, 2016; Davis, 2008). Min förståelse av inter-

sektionalitet är att det är ett nyckelbegrepp för ansatser som, för att tala med Lykke, 

”kritiskt undersöker hur multipla sociokulturella hierarkier och maktordningar interage-

rar och skapar inklusion/exklusion runt diskursivt och institutionellt konstruerade kate-

gorier som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, ålder/generation, nationalitet, osv” 

(2005, s. 8). Denna vida definition, kan sedan knytas till lokala geopolitiska kontexter 

(Tlostanova, 2015). För mig kan intersektionalitet bäst beskrivas som en analytisk fler-

 
27 Ahmed, 2006, s. 136 
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känslighet, som ett sätt att tänka kring och genomföra analyser där hänsyn tas till mul-

tipla kategorier och maktordningar. Jag delar således Cho et als (2013) uppfattning att 

det viktiga inte är vad intersektionalitet är utan vad intersektionalitet gör. 

What makes an analysis intersectional is not its use of the term “intersectional-
ity”, nor its being situated in a familiar genealogy, nor its drawing on lists of 
standard citations. Rather what makes an analysis intersectional – whatever terms 
it deploys, whatever its iteration, whatever its field or discipline – is its adoption 
of an intersectional way of thinking about the problem of sameness and difference 
and its relation to power. (Cho et al., 2013, s. 795) 

 

En av de saker som har diskuterats inom intersektionalitetsforskning är huruvida den 

metafor som begreppet bygger på verkligen är användbar. Bilden av en intersektion, el-

ler korsning, antyder nämligen att även om olika vägar korsar varandra vid specifika 

punkter, så existerar de i övrigt oberoende av varandra (Berggren, 2014, s. 42). Som 

flera har påpekat är detta en problematisk bild om en utgår från att intersektionaliteter 

mellan exempelvis genus, sexualitet, ras/etnicitet, klass, ålder och funktionalitet handlar 

om ömsesidiga processer där olika fenomen interagerar med varandra. Lykke (2005) fö-

reslår därför att termen ”interagera” byts ut mot Barads term ”intra-agera”.  Som jag be-

skrev i avsnittet om intra-aktivitet är interaktion något som pågår mellan avgränsade en-

heter som krockar med varandra, men utan att några ömsesidiga transformationer sätts 

igång medan intra-aktion har att göra med en växelverkan mellan icke avgränsade feno-

men som genomtränger varandra och som transformerar varandra under samspelet (Ba-

rad, 2003). Jag håller med Lykke (2005) om att Barads begrepp intra-aktivitet passar bra 

om en utgår från att sociala kategorier och särskiljande maktordningar är ömsesidigt 

sammanflätade och hopsnärjda i varandra i konstant föränderliga konfigurationer under 

ständig omförhandling. 

 

Jag noterar: 

Intersektionalitet som intra-sektionalitet 

 

En annan diskussion som har förts inom det intersektionella fältet hänger samman med 

att intersektionalitetsbegreppet har sitt ursprung i olika ras-kritiska förhållningssätt till 

genus, exempelvis Black Feminism i USA, postkolonial feminism och teoretisering 

kring genus och rasifiering i Europa (Collins & Bilge, 2016; Crenshaw, 1991; Lewis, 

2013; Tlostanova, 2015). Detta har gett upphov till en debatt kring huruvida ras/etnicitet 

och genus är kategorier som alltid bör finnas med i intersektionella analyser eller om det 

går lika bra att analysera hur genus och andra kategorier är intrasslade i, och ömsesidigt 

konstruerar, varandra.  
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Oavsett hur en förhåller sig till diskussionerna ovan (och till andra diskussioner inom 

fältet) råder det dock enighet kring att multipla kategorier och maktordningar påverkar 

varandra. Detta leder till dilemmat att en å ena sidan inte kan exkludera någon dimens-

ion utan att (i alla fall delvis) landa i den reduktionism intersektionalitet vill utmana (de 

los Reyes & Mulinari 2005, s. 99). Å andra sidan är det omöjligt att i varje enskild stu-

die täcka alla dimensioner lika väl (Butler 1993, s. 18ff). Val och prioriteringar måste 

alltid göras – och för dessa måste en ta ansvar (Lykke 2003, s. 53).  

 

De kategorier som framförallt står i fokus för min avhandling är kön och sexualitet (ja, 

och så normer kring vetenskaplig metod och textframställning då). Detta är visserligen 

en begränsning, både när det gäller de kategorier som har exkluderats och när det gäller 

de som har inkluderats, eftersom de huvudsakligen analyseras när de inte explicit intra-

agerar med exempelvis ålder, ras/etnicitet och klass. Men det innebär samtidigt en möj-

lighet till reflektion, liksom till omläsningar och fortsatta analyser – något som jag 

också tagit fasta på i såväl artiklar som kappa. I artikeln Becoming horseboys – human-

horse relations and intersectionality in equiscapes gör jag exempelvis en intersektionell 

vidareläsning av mina intervjuer med pojkar och män som ägnar sig åt hästar och 

ridsport. Förutom att väva in kategorier som ålder, klass och ras/etnicitet i analysen vä-

ver jag in häst-människa-relationen; en relation som också är intrasslad i, och påverkar 

hur kön och sexualitet görs, i killarnas och männens berättelser. Här blir Barads begrepp 

intra-aktivitet centralt, eftersom det kan användas både för att analysera hur diskursivt 

konstruerade kategorier och maktordningar är intrasslade i varandra (intersektionalitet) 

och för hur materiella och diskursiva aspekter av fenomen är ömsesidigt samskapande 

(materiell-diskursiv intra-aktivitet).    

Jag vill 

att ett intersektionellt tänkande ska genomsyra alla delar av avhandlingen, inte vara ett 

separat och pliktskyldigt avsnitt som enbart avhandlas här. För mig är det ett sätt att ta 

ansvar för vad jag har blick (och kropp) att se och förstå och inte minst vad jag får till-

gång till, utifrån vem jag är och lever som. Min ambition är att genomgående visa hur 

snarare än beskriva att en intersektionell analys är viktig för mitt avhandlingsprojekt.  
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Produktionsberättelse 

So what about data? If being is always already entangled, then something called data 

cannot be separate from me “out there” for “me” to collect, and, with that astonish-

ment, the entire structure of conventional qualitative inquiry falls apart – its methods, 

its process, its research designs and of course, its ground, data. 

 

Elisabeth Adams St. Pierre 

 

Det här kapitlet är en berättelse om min avhandlingsprocess. Det handlar om metodo-

logi, tillvägagångssätt och kunskapsskapande, men också – och samtidigt – om min 

egen resa genom arbetet med avhandlingen. Jag är, liksom alla doktorander, oundvikli-

gen en del av den kunskap som produceras – av de glitchande figurationer jag skriver 

fram – och mina möten med intervjupersoner, fenomen, teori, medierapportering, aka-

demiska kontexter och människor och materialiteter utanför den akademiska världen har 

bidragit till att forma och omforma varje steg i processen. Det är dessa intra-aktioner, 

detta ömsesidiga tillblivande, som jag vill illustrera i det här kapitlet. Jag vill göra meto-

dologi genom att tänka med teori. I det här fallet med begreppen figuration och intra-

aktion. Jag låter därför min presentation av det material jag engagerat mig i och de ana-

lysmetoder jag använt varvas med egna och vardagliga instick, teoretiska reflektioner 

och röster från litterära och poetiska samtalsgemenskaper. För mig kan det empiriska 

materialet, totalt 32 intervjuer och ett glitchande intersex-fenomen, och mina analyser 

inte separeras från min intersektionella lokalisering och den teoretiska apparat jag ser 

världen igenom. Samtidigt som jag redogör för hur jag gick tillväga när jag samlade in, 

skapade och analyserade material försöker jag således gestalta hur jag själv – och en rad 

olika maktrelationer – varit intrasslade i den processen.  

Forskargruppen sade: Vad är problemet? 
Naturvetaren sade: Här sysslar vi med objektiv vetenskap 
Donna H sade: All kunskap kommer någonstans ifrån och varifrån den kommer 
spelar roll. 
Dottern sade: Varför är du student när du går en forskarutbildning? 
Handledaren sade: Vad vill du kunna diskutera med din avhandling när den är 
klar? 
Flickvännen sade: PLANKTRÄFF  
Forskargruppen sade: Du förför oss med dina texter 
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Högskolan sade: Vi är stolta och mycket glada över att vi från och med nu räknas 
som en RIKTIG högskola, inte en konstnärlig. 
 
Jag tänkte: Vad är en RIKTIG högskola? Och. Vad skulle de på Konstfack tycka 
om ett sådant statement?  
 
Naturvetaren sade: If you do not have any data you are just an ordinary person 
with a view 
Handledaren sade: Du är SÅ duktig, det här kommer inte bli några problem för 
dig 
Den kända genusforskaren sade:  ingenting (men stirrade besvärat ner i golvet 
under min presentation) 
 
Jag kände mig skitdum. Skammen som införlivas. Pådyvlas. 
 
Dottern sade: Varför får inte barn bestämma var stora möbler ska stå? 
Diskutanten sade: Har GIH skuggdoktorander? 
Forskargruppen sade: Du behöver hålla oss i handen. 
Flickvännen sade: Gå BAAM med dem bara. Gå BAAM! 
Opponenten sade: Varför finns det inga referenser till min forskning? 
 
Jag tänkte: Shit! Alla dessa oskrivna regler. Lagböcker att förhålla sig till.  
 
Forskargruppen sade: Vi vill prata om syftet. 
Den kända genusforskaren sade: Har du läst någon queerteori? 
Pixarfilmen sade: Vi kan inte fastna i det abstrakta tänkandet, det är farligt. Allt 
dekonstrueras och tillslut finns ingenting kvar. Vi måste ut!    
 
Jag skrattade (högt). 
 
Dottern sade: Min mamma jobbar med forskning 
Donna H sade: Vi behöver nya sätt att teoretisera som inte bara slår fast det som 
redan är utan som öppnar upp för andra-världar-i-vardande. 
Susanne Osten sade: Meningen med livet är att vara besvärlig. 
Flickvännen sade: BLAST! 

 

För tydlighets skull börjar jag min berättelse med de två delstudier som bygger på inter-

vjuer med glitchande idrottare. Nu är jag inte alltid ett fan av tydlighet, och min avhand-

lingsprocess har, precis som de flesta andras, varit mer rör(l)ig än linjär och välstruktu-

rerad. Jag har vandrat fram och tillbaka, huller om buller och gjort otaliga avstickare 

som i sin tur skjutit iväg mig i ytterligare nya riktningar. Ibland har jag blivit hejdad och 

behövt motivera mig. Inför mig själv och inför andra. Ibland har konsekvensen blivit att 

jag tagit andra vägar, ibland att jag har fortsatt framåt. Eftersom jag inte vill desorien-

tera läsaren helt och hållet väljer jag dock att presentera de två intervjustudierna och den 

tredje delstudien – en undersökning av ett fenomen – för sig. Jag genomförde också de 

två intervjustudierna tidigt under min doktorandtid, och egentligen utan att fundera på 

huruvida intervjuer är en lämplig metod utifrån en posthumanistisk onto-epistemologi. 
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Att reflektera över hur en kan tänka, göra och analysera intervjuer i dialog med Barad, 

Haraway och Braidotti är något jag fått göra under resans gång. Den tredje delstudien, 

där jag analyserar ett intersex-fenomen inom idrotten, kan däremot ses som en konse-

kevens, eller gestaltning, av att jag under doktorandtidens gång läst, skrivit och levt med 

feministisk posthumanistisk teoribildning. 

 

Elisabeth Adams St. Pierre skriver: 

 

The long preparation for post qualitative inquiry is reading, thinking, 

writing, and living with theory in experimentation in contact with the 

real.28 

Intervjustudierna 

Det första nedslaget bland glitchande idrottare var de intervjuer jag gjorde med 19 poj-

kar och män som ägnade sig åt hästar och ridsport, en idrott som i Sverige idag domine-

ras stort av flickor och kvinnor och uppfattas som kvinnligt kodad. Genom sitt engage-

mang i ridsportverksamheter utmanade de traditionella könsnormer och föreställningar 

om Riktiga (idrotts)killar – hur de ska leva, vara och idrotta. Vid intervjuerna användes 

en intervjuguide som kretsade kring fyra huvudteman, ”vägen in i ridsporten”, ”den 

egna berättelsen”, ”bemötande från andra” samt ”om killar, tjejer och jämställdhet”. 

Intervjuguidens teman konstruerades utifrån tidigare forskning (och forskningsglapp) 

liksom utifrån det teoretiska ramverket. 

 

I den andra delstudien intervjuade jag 13 elitidrottare som, genom sina erfarenheter av 

att inte leva heterosexuellt, överskred och utmanade heteronormer – ibland även homo-

normer – inom idrotten. Intervjuerna kretsade kring teman som “den egna idrottshisto-

rien”, “öppen eller dold inom idrotten”, “heteronormativitet”, “bemötande från och 

erfarenheter av idrottskamrater/tränare/förbund” och ”media”. Även här skapades in-

tervjuguiden i nära dialog med tidigare forskning (och forskningsglapp) och de teore-

tiska utgångspunkterna. 

 

Men hur kom jag i kontakt med intervjupersonerna i de två delstudierna? Vilka ”är” de? 

Varför valde jag att göra just intervjuer? Hur genomförde jag dessa? Och hur ser jag på 

intervjuer som ett sätt att producera kunskap? Det är frågor jag kommer ägna mig åt nu. 

 
28 St Pierre, 2017, s.2 



 

 62 

Jag kommer också beskriva hur – och med vilken inspiration, jag analyserat intervjube-

rättelserna.    

 

Bengt Bok skriver: 

För varje varför du ställer till den intervjuade: ställ ett varför till dig själv. 

Varför gör jag intervjun? Varför ämnet? Varför har jag valt den här per-

sonen? Platsen? Vad är jag ute efter?29 

Intervjupersonerna i ridsportstudien 

När jag började fundera på hur jag skulle gå tillväga för att komma i kontakt med 

ridsportande pojkar och män som kunde tänka sig att delta i en studie om ”killar och 

ridsport” var min utgångspunkt att jag ville ha spret avseende ålder, gren, nivå 

(bredd/tävling) och geografisk hemvist. Jag antog nämligen att pojkarnas och männens 

erfarenheter kunde skilja sig åt beroende på dessa faktorer. Av Svenska Ridsportförbun-

det fick jag en lista på ett trettiotal personer som var aktiva inom verksamheter knutna 

till förbundet. Utifrån denna lista gjordes ett urval för att få en spridning när det gällde 

faktorerna jag nämnde ovan. Tio av intervjupersonerna valdes ut på detta sätt och tillfrå-

gades via telefon och/eller mail om att delta i studien. En person av de jag kontaktade 

tackade nej till att delta i studien på grund av tidsbrist. För att även få med andra perso-

ner än de som ridsportförbundet hade identifierat gick jag igenom listor med landslags-

ryttare (A- och B- trupper på senior och juniornivå) samt medlemslistor i lokala ung-

domssektioner. Dessa medlemslistor hittades genom en sökning på internet. Också här 

gjordes ett urval för att få en spridning gällande ålder, gren, nivå och geografisk hem-

vist, innan kontakt togs via telefon eller mail. Tre personer av dem jag kontaktade i 

denna vända tackade nej till att delta. Två på grund av tidsbrist och en med moti-

veringen att han inte var intresserad. 

Varför är det så få som har en mailadress? Jag tycker inte om att ringa. Jag kän-
ner mig som att jag stör, tränger mig på. Speciellt när jag kontaktar dem som täv-
lar på hög nivå. Varför skulle de vilja prata med mig? Kanske tackar de ja bara 
för att de inte kan säga nej. Tänker jag. Vilket givetvis är förminskande. Men jag 
fortsätter ringa. Igen och igen. (Anteckning, 2012) 

 

De 19 pojkar och män som jag till slut intervjuade var mellan 13 och 55 år. Ungefär 

hälften var ”stallkillar” som gillade ridning och hästar och hälften var aktiva på täv-

lingsnivå. Bland tävlingsryttarna fanns grenarna hoppning, dressyr, fälttävlan, körning, 

 
29 Bengt Bok, I möte med den andre, tankar kring intervjuer, 2008, s. 52 
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distans och gymkhana representerade, det vill säga sex av ridsportförbundets åtta gre-

nar. Alla intervjupersoner utom en var vita. Ingen uttrycklig fråga ställdes gällande om 

och hur de definierade sin sexuella orientering (eller sitt kön), men ett flertal ”kom ut” 

som heterosexuella (och som cis-personer) under intervjuerna. En av männen levde öp-

pet som bög. Under intervjuerna framkom också att det fanns skillnader i klasstillhörig-

het och i efterhand önskar jag att jag initialt hade ställt fler frågor kring pojkarnas och 

männens klassbakgrund. 

 

Tanken med att beskriva vilka intervjupersonerna ”är” i termer av kön, ålder, sexualitet, 

ras/etnicitet osv är att läsaren ska få en bättre förståelse för studien och den kunskap 

som produceras. Samtidigt riskerar en rutinmässig beskrivning av de sociala kategorier 

deltagarna i en studie tillhör ge bild av att vi vet mer om dem än vi faktiskt gör. För att 

tala med Irni (2010, s. 113ff) säger en uppradning av sociala kategorier inte nödvändigt-

vis något om hur dessa kategorier/skillnader levs och upplevs. Det riskerar också att 

osynliggöra det subjektsskapande som sker under själva forskningsprocessen – i mitt 

fall under intervjuerna och i analysarbetet. När jag beskriver deltagarna i de två intervju-

studierna tänker jag således att det är en viktig brasklapp att ha med sig. 

      

Lika mycket som jag valde ut vilka jag skulle kontakta, valde pojkarna och männen 

mig. De valde själva att delta i studien. Därför blir det också intressant att diskutera 

vilka motiv de hade för att delta. Min farhåga om att de tackade ja för att de inte kunde 

säga nej verkade i efterhand ogrundad. De allra flesta verkade, men av olika anled-

ningar, tycka att killar och ridsport var ett viktigt ämne, och ville mer än gärna dela med 

sig av sina berättelser, erfarenheter och åsikter. Några för att de tyckte att pojkar och 

män sällan kommer till tals när ridsportverksamheter är på agendan, några för att de 

hade tankar om hur en skulle kunna locka fler killar till verksamheten, några för att de 

ville markera att det INTE är viktigt med fler killar (utan viktigt med en bra verksam-

het), några för att de var kritiska mot Svenska Ridsportförbundets jämställdhetsarbete 

och några för att de bara ville dela med sig av sina berättelser. Flera av intervjuerna blev 

långa, pratiga och personliga. Efter att ha läst några av de transkriberade intervjuerna, 

uttryckte mina handledare förvåning över hur mycket intervjupersonerna pratade, re-

flekterade och själva analyserade. Ytterligare ett skäl till att delta som dök upp under 

några av intervjuerna var en vilja att bidra till forskning generellt, oavsett ämne. Någon 

sade till och med att det kändes lite coolt att vara med i en forskningsstudie.  

 

Det fanns också intervjupersoner som var väldigt fåordiga. Min känsla är att det berodde 

på att de upplevde själva intervjusituationen, och den maktrelation som finns inbyggt i 

denna, som obehaglig. Det är, som Oakley (1981) påpekar, forskaren som formar inter-

vjun och väljer vilka frågor som ska ställas. Dessutom behöver den som blir intervjuad 
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ofta lämna ifrån sig mer information än hen får tillbaka. Men deras fåordighet kan också 

ha berott på att intra-aktionen mellan oss hakade upp sig av andra anledningar, eller på 

att jag inte hittade frågor och ingångar som passade just dem.  

Intervjupersonerna i hb-studien 

Den andra delstudien i avhandlingsprojektet bygger på intervjuer med 13 elitidrottare 

med erfarenheter av att leva homo- eller bisexuellt inom tävlingsidrotten. Elitidrottare 

definierades som personer med erfarenhet av tävling på landslagsnivå eller i internation-

ella mästerskap. Tanken med att fokusera på elitidrottare var inte bara att få kunskap om 

villkoren för just elitidrottare. Valet handlade lika mycket om att jag antog att elitidrot-

tare, genom sin långa och breda erfarenhet av tävlingsidrott, kunde berätta om många 

aspekter av idrottskultur(er). Jag kom i kontakt med intervjupersonerna genom att via 

telefon eller mail tillfråga elitidrottare som antingen hade kommit ut offentligt eller hade 

föreslagits av kontakter på Gymnastik- och idrottshögskolan och Riksidrottsförbundet – 

och som accepterade att delta utifrån dessa förutsättningar. Några intervjupersoner 

hjälpte mig sedan att komma i kontakt med andra elitidrottare jag kunde tillfråga.  

 

I den initiala kontakten beskrev jag att syftet med studien var att undersöka homo- och 

bisexuella idrottares erfarenheter av tävlingsidrott; en rubricering som några intervju-

personer senare skulle hjälpa mig att ifrågasätta. Men mer om det snart. Ambitionen var 

att intervjua både kvinnor och män, aktiva i såväl individuella idrotter som i lagidrotter 

och i både manligt och kvinnligt kodade idrotter. Jag antog nämligen att deras upplevel-

ser och erfarenheter skulle skilja sig åt. På grund av svårigheter att hitta elitidrottande 

män som levde homo- eller bisexuellt, intervjuade jag till slut nio kvinnor och fyra män. 

Jag fick inte heller kontakt med någon man med erfarenheter av såväl lagsport på elit-

nivå som av att leva icke heterosexuellt, vilket givetvis säger en hel del i sig självt. Av 

de intervjuade kvinnorna hade fem erfarenheter av individuella idrotter och fyra av la-

gidrotter. De idrotter som finns representerade i studien är fotboll, friidrott, dans, box-

ning, tennis, ridsport, ishockey, innebandy, golf och kampsport. När jag skriver att jag 

intervjuade nio kvinnor och fyra män baserar jag detta på de kategorier intervjuperso-

nerna tävlat i (och idrottens könsklassificering är som bekant binär) snarare än på självi-

dentifikation. Ingen uttrycklig fråga ställdes gällande om och hur intervjupersonerna 

identifierade sig könsmässigt, men däremot framkom det under intervjuerna att de flesta 

levde som cis-personer. Det var först när en av granskarna till artikeln Figuring more 

livable elsewheres – Queering Acts Moments and Spaces in Sport (Studies) påpekade att 

vi (jag och Håkan Larsson) verkade utgå från ett antagande om att alla människor har ett 

stabilt och binärt kön som jag började fundera över mitt eget binära könsgörande i inter-

vjustudierna. Detta blev än mer tydligt när jag började utforska kroppar som slår tillbaka 
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i relation till idrottens binära könsklassificering. Alla intervjupersoner motiverade sitt 

deltagande med att de ville bidra till att öka kunskapen om hbtq-frågor inom idrotten – 

och i förlängningen göra det lättare för idrottare som lever homo- eller bisexuellt att 

leva öppet. Samtliga var vita.  

 

Erik Lundin sjunger: 

Tror du att det bara blev så? Va?! Ha!30 

Intervjuer som metod? 

Jag valde att göra intervjuer eftersom jag var nyfiken på pojkars och mäns berättelser 

om att överskrida och utmana föreställningar om hur Riktiga idrottspojkar och idrotts-

män ska leva och vara, liksom på berättelser om hur det är att överskrida och utmana 

heteronormer inom idrotten. I likhet med Pringle (2008, p. 220) menar jag att “if indi-

viduals wish to re-story their lives or re-constitute their subjectivities, they need to have 

access to suitable narrative or discursive resources for doing so”. Intervjuer är en metod 

som erbjuder möjligheter till berättande – ett berättande som ger uttryck för såväl domi-

nerande normer som ett glitchande av dessa normer. I den meningen ser jag intervjuer 

som en (av flera) användbara metoder. Eftersom jag, i Haraway och Braidottis anda, 

ville utforska hur vi kan lämna den negativa logik som präglar genusrelaterad idrotts-

forskning och i stället berätta och teoretisera på ett sätt som öppnar upp för andra möj-

liga världar, fokuserade på det som skevade, bråkade och störde i intervjupersonernas 

berättelser – på stunder och platser där normer vändes upp och ned och något annat 

hände. För att tala med Roseneil ville jag göra läsningar som “mediate between what´s 

wrong with the world and what can be and already is counter normative and just plain 

ok” (2011, s. 129-130). När jag skriver ”intervjupersonernas berättelser”, menar jag inte 

heller att de enbart är deras berättelser. De är också mina berättelser. Jag ser intervju-

erna som ett samskapande mellan mig och de jag intervjuat – som en intra-aktion, en ge-

mensam kunskapsproduktion. 

  

Intervjuer är inte det enda sättet att utforska hur normer kring kön och sexualitet iscen-

sätts och utmanas inom idrotten. Jag hade exempelvis kunnat göra en etnografisk studie 

och ägnat mig åt deltagande engagemang bland pojkar och män som rider liksom bland 

elitidrottare som inte lever heterosexuellt. Med tanke på att ett av avhandlingens delsyf-

ten är att undersöka hur icke-mänskliga kroppar, i mitt fall hästar, och människors 

kött(sl)iga insidor aktivt deltar i mänskligt subjektskapande, hade ett sådant upplägg 

förmodligen kunnat ge fler och mer kroppsliga sensationer att väva in i analysen. Valet 

 
30 Lundin, Erik. Suedi, 2015 
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av intervjuer kan av den anledningen ses som problematiskt, eftersom det är en metod 

som prioriterar språk framför andra artikulationer. Samtidigt är språk inte frikopplat från 

det materiella, för att tala med Barad är språket alltid redan materiell-diskursivt, och det 

är så jag läser intervjupersonernas berättelser.  

 

Det största problemet med ett etnografiskt upplägg hade i mina ögon varit svårigheterna 

att genomföra det praktiskt. Eftersom så få pojkar och män ägnar sig åt ridsport och et-

nografiska studier är tidskrävande skulle det ha krävts enormt mycket tid och logistik 

för att följa flera pojkar/män under en längre tid. Samma sak om jag hade velat följa 

tävlingsidrottare som inte lever heterosexuellt (i alla fall om en inte vill fokusera på ett 

enskilt lag/en kontext). Initialt planerade jag även för en etnografiskt inspirerad tredje 

delstudie, där jag skulle undersöka hur köns- och sexualitetsnormer formar och formas i 

idrottsliga rum som betecknas HBTQ. Men då visste jag inte att mitt möte med glit-

chande metodologi och textframställning skulle skjuta iväg mig i andra avhandlingsrikt-

ningar.     

Handledaren frågar: Har du läst något om narrativ metod? 
 
Nyfikenheten som väcks. Lockelsen. En referens som leder till nästa som leder till 
ytterligare andra. Fladdret i mitt bröst. Jag läser berättelser, dikter och draman 
från idrottens värld. Varvat med metodologiska diskussioner. Vill inte kan inte 
sluta. Det självklara som inte är så självklart. Aldrig är. No writing is ever inno-
cent.31 

 

När det gäller den metodologiska delen av syftet, att utforska skrivande som undersö-

kande metod, ser jag intervjuer som en av flera lämpliga metoder. Här handlar det mer 

om hur en gör och analysera intervjuer i dialog med de teorier som används. Samman-

fattningsvis väljer jag att lämna frågan om vad som hade varit den bästa metoden obe-

svarad, men konstaterar samtidigt att intervjuer har varit ett lämpligt tillvägagångssätt. 

Feministiskt posthumanistiskt intervjuande 

Fortfarande lika nervös. Trots att jag gjort 16 intervjuer. Det känns som evig-
heter till klockan 11. Att koncentrera sig på annat jobb är omöjligt. Jag läser ige-
nom intervjuguiden några gånger, men tänker sedan att det kommer göra mig för 
”styrd” och ”oflexibel” att läsa den fler gånger. Jag försöker tänka på hur full 
av energi jag brukar känna mig efter en intervju. På den ödmjukhet jag brukar 
känna inför alla berättelser, alla förtroenden jag fått. Men här och nu är tvivlet 

 
31 Laurel Richardson & Elisabeth Adams St. Pierre, “Writing. A method if inquiry”, i: Norman 

Denzin & Yvonna Lincoln (red), The Sage Handbook of Qualitative Research, third edition, 

2005, s. 960 
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större. Tvivlet kring min förmåga att ställa bra, relevanta och tillräckligt öppna 
frågor. Och rätt följdfrågor. (Anteckning, ridsportstudien)  

 

Jag tror att en del av den nervositet jag kände inför varje intervju bottnar i det som 

Sandberg (2011, s. 89) beskriver som ett positivistiskt spöke – ett spöke som viskar att 

en intervjuare ska vara ”neutral” och använda ”rätt” intervjutekniker för att på så sätt få 

fram autentiska och ”sanna” utsagor. Denna spökröst har väldigt lite gemensamt med 

hur jag, i dialag med Barad, Haraway och Braidotti, ser på intervjuer, liksom på annan 

forskning, men det betyder förstås inte att jag är immun mot dess röst. När en skriver 

från en position där forskare oundvikligen är intrasslade i den värld de undersöker blir 

det i stället intressant att utforska metodologier som tar denna intrassling på allvar.  

 

De intervjuer som utgör en stor del av materialet i de två första delstudierna, kan i 

många avseenden ses som traditionella kvalitativa djupintervjuer (Kvale & Brinkman, 

2014). De genomfördes ansikte mot ansikte med personer jag inte kände sedan tidigare 

och spelades in som ljudfiler. Intervjuerna var mellan 45 minuter och två timmar långa, 

ägde rum på platser som intervjupersonerna själva valde, och skrevs därefter ut i sin hel-

het. Intervjuerna var halvstrukturerade och kretsade kring några övergripande teman, 

men utifrån dessa teman hade intervjupersonerna relativt stort utrymme att styra samta-

lets innehåll. För att följa intervjupersonerna i så stor utsträckning som möjligt diskute-

rades inte intervjuguidens teman i samma ordning i varje intervju och de teman som dis-

kuterades mest varierade från intervju till intervju. 

  

När jag skriver feministiskt posthumanistiskt intervjuande syftar jag därför inte på en 

särskild sorts intervju eller ett särskilt sätt att ställa frågor. För mig handlar det snarare 

om ett sätt att tänka kring den kunskap som samskapas i och genom intervjuer. I detta 

samskapande blir intervjupersonernas utsagor artikulationer av materiell-diskursiva vill-

kor, praktiker och möjligheter, liksom av intra-aktioner med mig under intervjuerna – 

inte representationer av essentiella och enhetliga subjekt och erfarenheter.  

I min kropp. Idrottarnas alla berättelser. Deras erfarenheter, tankar och känslor. 
Våra möten. Alla förtroenden jag fått. Mina känslor. Ilska. Frustration. Glädje.  
Sorg. Förvåning. Jag läser intervjuutsagorna och känner igen vad som sagts. 
Men min kropp vet också hur det har sagts. Jag vill ge kött och blod till de ut-
skrivna intervjucitaten. Gestalta och förmedla levda erfarenheter i analysen. Be-
röra. Som deras berättelser har berört mig. (Anteckning, ridsportstudien) 
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Intervjuer som en plats för köns- och sexualitetsgörande (bland 

annat) 

Ibland känns det som att jag med mina frågor ”tvingar” intervjupersonerna att 
göra skillnad på tjejer och killar – där de kanske inte såg någon skillnad från 
början – då känns det som att jag skapar skillnader. (Anteckning, ridsportstu-
dien) 

* 
Det är svårt att prata om bögar och ridsportens bögstämpel utan att det känns 
som att vi hamnar hos ”de andra”. Jag avskyr det. Vill inte att de ska uppfatta 
det som att jag tar deras heterosexualitet för given. (Anteckning, ridsportstudien) 

 

Även om intervjuerna i många avseenden är en gemensam konstruktion strukturerades 

de i slutändan av mina frågor, av hur jag tolkade vad som sades och vilka följdfrågor jag 

ställde. Jag brottades ofta med tankar på hur jag skapade mitt material genom att få in-

tervjupersonerna att prata om kön och sexualitet. Samtidigt pratade de om kön och sexu-

alitet även när jag ställde frågor om annat, så det var inte enbart mina frågor som bidrog 

till köns- och sexualitetsgörandet i de intervjuberättelser som producerades. För att ge-

stalta och ta ansvar för hur jag, med mina frågor, intra-agerade med intervjupersonerna i 

ridsportstudien, presenterar jag i artikeln Becoming horseboy(s) – human-horse relat-

ions and intersectionality in equiscapes analysen i dialogform. Där kan läsaren följa så-

väl mina frågor som en del av mina tankar. Jag försöker också att genomgående vara 

tydlig med vad och hur jag har gjort – samt med att jag ser intervjuerna som ett sams-

kapande – för att det ska bli så transparant som möjligt.  

 

Ibland gjorde intervjupersonerna motstånd mot mina frågor (eller snarare mot de normer 

som låg inbäddade i dem) – och i den mån jag uppmärksammade dessa motståndshand-

lingar har jag försökt ge dem stort utrymme i analysen.      

Jäkligt spännande intervju. Jag hade ägnat morgonen åt att fundera på, samt haft 
lite magont över, syftet med studien och frågorna i intervjuguiden. Det var något 
som skavde. Något med benämningarna. I relation till de teorier jag utgår från. 
Sedan träffade jag A. Som initialt verkade ganska motsträvig. Tills hon fick ur sig 
att hon hade tvekat kring att delta i studien eftersom hon kände att jag fackade in 
henne i en kategori hon inte kände sig hemma i. Det öppnade upp för ett annat 
samtal. Ett samtal som flöt, virvlade och sprätte. A berättade att hon definierade 
sig som varken eller, eller både och. Hon hade svårt att känna sig hemma i någon 
”etikett” och upplevde sig som begränsad i alla. Bisexuell möjligtvis, men ändå 
inte, hon var ju attraherad av en person i taget (och den personen hade oftast ett 
kön). När hon ”kom ut” (med att hon gillade tjejer) upplevde hon att det blev ett 
enormt fokus på ”jaha, du ÄR homosexuell”. I sin egen värld hade hon inte ute-
slutit att bli attraherad av män igen, men det verkade alla andra göra. Exempel-
vis jag, när jag inledningsvis beskrev syftet med studien. Nu, när hon levde med 
en man igen, blev folk förvirrade, de visste inte var de skulle placera henne. Det 
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visste hon i och för sig inte själv heller. Hon frågade mig om en inte bara kunde 
få vara individsexuell.  
 
Efter den inledningen blev det uppenbart hur problematiska många frågor var.  
Frågan ”Hur definierar du din sexuella läggning?” förutsätter exempelvis ATT 
personen definierar sin sexuella läggning och dessutom att den sexuella lägg-
ningen skulle vara en fast och stabil del av identiteten. Frågan ”Känner du andra 
idrottare som definierar sig som homo- eller bisexuella som lever öppet?” signa-
lerar att jag tar för givet att den jag intervjuar definierar sig som homo- eller bi-
sexuell. Och frågan ”När känner du att din sexuella läggning blir särskilt synlig 
inom idrotten?” implicerar dels att personen HAR en sexuell läggning, att det är 
något essentiellt, dels att den skulle vara EN. Osv. Osv. Jag kände mig ställd och 
träffad flera gånger under intervjun. Men på ett bra sätt. Helt plötsligt var det 
uppenbart vad som hade skavt i mig under flera veckor. (Anteckning, hb-studien) 

 

A var inte ensam om att utmana föreställningar om att människor är entydigt homo- el-

ler bisexuella, att lagd läggning ligger, men hon var den som gjorde motstånd mest ex-

plicit. Även andra beskrev erfarenheter som var för komplexa och flytande för att 

pressas in i fasta kategorier, små burar av mening. Intervjupersonernas erfarenheter och 

reaktioner på mina frågor fick mig att uppmärksamma att studiens ursprungliga titel, 

syfte, frågeställningar och intervjuguide signalerade ett förgivettagande om att homo- 

och bisexualitet skulle vara fasta och stabila delar av identiteter. Detta trots att min teo-

retiska utgångspunkt var att sexualitet, liksom kön, är något som görs– inte något man 

är eller har. I Figuring more livable elsewheres: Queering Acts Moments and Spaces in 

Sport (Studies) gör vi en stor (och självkritisk) poäng av intervjupersonernas motstånd 

genom att skriva fram figurationen ”A sexuality which is not one”. Jag försöker också, 

genom att använda formuleringen att leva som bög, flata, bi, icke-heterosexuell (i stället 

för att prata om att personer är det ena eller det tredje), skriva på ett sätt som i Butlers 

och Braidottis anda ”work sexuality against identity” (Butler, 1993b, s. 318; Braidotti, 

2011, s. 292). Vidare har jag valt att använda engelskans sexuell orientering i stället för 

sexuell läggning eftersom det, som Göransson (2012, s. 42) påpekar, på ett bättre sätt 

förmedlar att det handlar om aktivitet: att sexualitet är något som skapas eller görs ge-

nom människors handlingar, inte något som är. 

 

I efterhand har jag funderat mycket kring om jag skulle ha snappat upp och gjort en så 

stor poäng av intervjupersonernas motstånd om det inte hade legat så nära mina egna 

funderingar kring hur hbtq-rörelsens fokus på sexuella identiteter (även om det varit en 

viktig strategi i rättighetsarbetet) riskerar att bli inlåsande. Funderingar som i sin tur 

bottnade i egna erfarenheter av att känna mig inlåst. Det är tveksamt. Kanske hade jag 

inte ”hört” deras invändningar. Kanske hade jag hört, men ändå inte följt upp just de trå-

darna. För mig är det här ett exempel som illustrerar hur den kunskapsproduktion som 

sker i och genom intervjuer är ett ömsesidigt samskapande, en intra-aktion, där intervju-

arens tänkkännande kropp har betydelse.   
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Köns- och sexualitetsgörandet i intervjuerna hade således inte bara med de frågor som 

ställdes att göra. Jag påverkade även intervjuerna – och i förlängningen den kunskap 

som producerades – genom min intersektionella lokalisering. Även om jag aldrig kan ge 

ett slutgiltigt svar på hur alla aspekter av mitt jag-collage påverkade kunskapsprodukt-

ionen tror jag att det finns skillnader och likheter mellan mig och intervjupersonerna 

som spelade roll. Exempelvis spelade det roll att jag lever och kodas som kvinna. Inte 

alltid, men ibland. Andra gånger spelade min vithet, min medelklassbakgrund, att jag 

lever i en samkönad relation (vilket jag i den andra delstudien var öppen med), att jag är 

forskare eller vissa personlighetsdrag större roll.  

Usch! Det här kändes inte som en givande intervju. Jag nådde inte fram där jag 
ville nå fram (fast möjligtvis var det så att jag inte fick de svar jag ”ville” ha – 
och K ville prata om andra saker). Men det är något med vissa män, macho-män, 
som jag har svårt att hantera. Kan inte riktigt sätta fingret på VAD, men det har 
något med det självklara – lite nedlåtande och arroganta – förhållningssättet att 
göra. Det som finns där i och bakom orden. Även när orden i sig är sympatiska. 
Jag förvandlas till Flickan som de ska förklara saker för. K kändes smått ointres-
serad under intervjun – förutom när han styrde in samtalet på sådant han själv 
brann för. Han lyssnade inte riktigt på mina frågor och svarade i telefon (och 
började prata) mitt under intervjun. Och att han, när jag mötte upp honom utan-
för stallet, bad mig vänta en stund eftersom han skulle ”ge order till sina tjejer” 
hjälpte inte direkt. Kanske var jag också påverkad av att det var en landslagsryt-
tare jag intervjuade. Eller är det bara det att jag vant mig vid väldigt ödmjuka, 
mjuka och reflekterande pojkar och män och blir stressad när jag möter en annan 
sort? (Anteckning, ridsportstudien) 

 

Ovanstående anteckning är ett av många och ofta komplexa exempel på hur kön gjordes 

under intervjuerna. Den gestaltar hur obekväm, och förminskad, jag kände mig när jag 

intervjuade män som jag uppfattade som macho-aktiga – något som kan ses som en 

iscensättning av en könsmaktsordning. Alternativt av mina föreställningar om en sådan 

ordning (och dess konsekvenser). Att jag uppfattade pojkarna och männen jag intervju-

ade som macho-aktiga hörde dock till ovanligheten. I båda delstudierna upplevde jag 

majoriteten av pojkar och män som mjuka, ödmjuka, reflekterande pratiga (även när det 

gällde känsliga och intima saker). Kan detta ha berott på att de antingen hade levt i en 

kontext befolkad av flickor/kvinnor och hästar eller hade erfarenheter av att bryta mot 

heteronormen – erfarenheter som kan öppna upp för andra och mindre normativa sätt att 

vara man? Eller handlade det snarare om hur de uppfattade mig? Dels som kvinna, dels 

som individ. Kanske tyckte de att det var lättare att diskutera känslor och rädslor och 

frågor relaterade till sexuell orientering med en kvinna då kvinnor oftare än män (och 

generellt sett) konnoteras med känslor. Kanske bidrog också kombinationen av genus-

forskande kvinna som intervjuar män i Sverige, en relativt jämställdhetsmedveten kon-

text, till att pojkarna och männen besvarade mina frågor och lyfte saker på ett sätt som 
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gav uttryck för icke-misogyna attityder och ett avståndstagande från vissa former av 

maskulinitet. Som Sandberg (2011, s. 96ff) utrycker det är det troligt att de flesta 

svenska män vill associeras med jämställdhet och kvinnovänliga diskurser i mötet med 

en (kvinnlig) genusforskare. Eller så uppfattade pojkarna och männen helt enkelt mig 

som en nyfiken och inkännande individ och forskare som var intresserad av deras erfa-

renheter och tankar. I sådana fall kan delar av resonemanget ovan läsas som ett uttryck 

för mina egna (och andras) föreställningar om hur pojkar och män ”är”.  

   

Lika obekväm som jag kände mig när jag intervjuade män som jag uppfattade som 

macho-aktiga kände jag mig när jag intervjuade några av dem som tävlade/hade tävlat 

på högsta elitnivå. Här handlade maktrelationerna inte (främst) om kön, utan om annat. 

Om andra föreställningar.  

Jag går in genom entrén till en centralt belägen kontorsbyggnad. Det är avskalat, 
ljust och ytorna är stora och öppna. 11-åringen skulle säga modernt. Vilket för 
henne är lika med bra. Jag tänker mer att det är flashigt. Tar hissen upp till tolfte 
våningen där Y tydligen jobbar. Pratar med receptionisten och blir ombedd att 
vänta i soffgruppen intill. Den är ljusgrå. Jag får förse mig med kaffe eller ny-
pressad juice om jag vill. Jag känner mig liten. Nedklädd. Och irriterad på att jag 
känner så. (Anteckning hb-studien) 
 

Under vissa intervjuer var det i stället intervjupersonerna som verkade känna sig obe-

kväma. Som jag redan varit inne på tror jag att detta till stor del berodde på den maktre-

lation som finns inbyggd i själva intervjusituationen. Men även faktorer som ålder (att 

jag var äldre) och utbildningsnivå (att jag var forskare) kan ha spelat in. Förmodligen 

hade de en rad föreställningar om mig som trasslade in sig intervjusamtalen. 

 

Sammanfattningsvis utspelade sig intervjuerna i en komplex väv av maktrelationer och 

föreställningar, där min intersektionella lokalisering spelade roll. Med det menar jag 

inte att den har bidragit till att producera bättre eller sämre kunskap, snarare en viss kun-

skap. Hade jag varit någon annan hade intervjuerna, liksom hela forskningsprocessen, 

tveklöst tagit andra vägar, men vilka kan en förstås bara spekulera om. Genom att ge-

stalta och reflektera över några av mina möten med intervjupersonerna vill jag bidra till 

att ge läsaren en bild av de intra-aktioner som intervjuerna varit. En bild som jag tänker 

är bra att ha med sig i läsningen av såväl artiklar som kappa.  

röster från idrotten 
glitchande 

kroppar 
av kött och ord 
en säng full av böcker 

fragment  
skärvor 



 

 72 

 
att föra samman  
till en koncentration, 
komposition 
ett annorlunda berättande 

ologiskt 
med struktur och mening 

Analysmetoder 

Jag menar, i släktskap med Jackson och Mazzei (2012) och St. Pierre (2013; 2017), att 

analys innebär att ”tänka med teori”. Att tänka med teori innebär att det är teorin som 

”driver metoderna och formar hur data och transkriptioner produceras, hur en intra-age-

rar med data och hur en skriver fram sin forskning” (Kuby et al. 2016, s. 142). I den här 

avhandlingen har jag tänkt, teoretiserat och skrivit med Braidotti, Haraway och Barad. 

Och det har fått metodologiska konsekvenser.   

Jag har,  

i Haraways och Braidottis kritiskkreativa anda suddat ut gränsen mellan litterära och 

traditionellt vetenskapliga uttrycksformer. Jag har använt kreativt analytiskt skrivande 

som undersökande metod, som ett sätt utforska, analysera och (re)presentera glitchande 

figurationer inom idrotter vilket också, och för att tala med Barad, synliggör intra-akt-

ionen mellan mig, forskaren, och det som utforskas. Intervjupersonernas utsagor har 

omvandlats till korta litterära berättelser och dialoger och 

jag har låtit 

poesi, autoetnografi och dialog samspela med teori och akademiska i såväl artiklar som 

kappa. Olika skrivsätt och (vetenskapliga) berättarstilar har fått samverka utan att över-

ordnas eller egentligen ens ordnas enligt någon särskild princip – möjligen har principen 

varit mötet mellan dem.  

  

Genom att använda kreativt analytiskt skrivande ansluter jag mig till en växande skara 

samhälls- och idrottsvetenskapliga forskare som utforskar konstnärliga uttrycksformer 

för att sensitivt (re)presentera empiriskt material som redan är känslomässigt, fängs-

lande och motsägelsefullt samt för att väcka empatisk förståelse för annanhet (se exem-

pelvis Barker-Ruchti, 2008; Carless, 2012: Dowling et al, 2012; Pringle, 2008; Sparkes, 

1997; Sparkes et al, 2003; Stride, 2014). För Richardsson (2005) är de kreativa skrivfor-

merna extra värdefulla eftersom de ”bjuder in” och kan beröra människor på ett annat 

sätt än traditionell vetenskaplig textframställning. Det är ett skrivande från och genom 

kroppen. Ett skrivande som tar hänsyn till känslomässiga och kroppsliga sätt att få kun-

skap om världen och som sjunger om det som Lykke kallar poetisk sanning (2009, s. 

190–191). Genom att visa fram det redan sedda på nya sätt kan det få en att säga AHA! 

Och känna AHA!      
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Jag läser med och om Bengt Bok. Om hur han arbetar med dokumentär dramaturgi. 

Jag antecknar: 

Troligen handlar berättandet inte om att förstå utan om att uppleva. 

Kanske är det så att man inte uppnår förståelse genom förklaring, utan 

genom upplevelse.32 

 

Att använda kreativt analytiskt skrivande inom akademin är ingen självklarhet. Det är 

ett brott mot opersonlighetsnormen, att forskaren inte ska synas i texten med vare sig 

subjekt eller språk (Andersson 2008, s. 36). Att skriva vetenskap kreativt – i bemärkel-

sen skönlitterärt, poetiskt och konstnärligt – är att glitcha en vetenskaplig (skriv)genre, 

att öppna upp för annorlunda (skriv)världar i vardande. Det är, för att tala med Tunedal 

och Hallgren (2010, s. 107), att vara ”stilistiskt queer”. Genom att låta det teoretiska 

perspektivet genomsyra metodologi och skrivande i mitt avhandlingsprojekt vill jag lit-

terarisera teorin och teoretisera det litterära.  

 

Barad, Haraway och Braidotti betonar att vi som forskare alltid är en del av det vi un-

dersöker. Vår situering spelar roll för vad vi ser, upplever, utforskar och analyserar och 

våra sätt att berätta och sätta ord på världen (wording) blir oundvikligen också att 

formge den (worlding) (Åsberg, Hultman & Lee, 2012, s. 15). Det går inte att separera 

en forskningsprodukt från vare sig forskaren eller det sammanhang där forskningen har 

producerats. Jag är en oupplöslig del av de figurationer jag skriver fram, vilket förflyttar 

fokus från representation och tolkning till samskapande. I det kreativa skrivandet skapas 

en passionerad mötesplats mellan mig och intervjupersonerna, mellan mig och teorin. 

En mötesplats där de och jag, genom ömsesidighet, får kropp och röst. Som Lenz 

Taguchi (2012) skriver blir det således viktigt att låta ’the bodymind of the researcher’ 

ta plats i texten. Vi behöver visa att och hur vi blir till med materialet, och materialet 

blir till med oss. Att skriva kreativt är ett sätt att öppet gestalta detta samskapande, att 

visa att ingen text bara är, utan alltid skapas av någon. Det blir uppenbart att jag som 

forskare har varit med i konstruerandet av en text om jag skriver kreativt. Jag kan inte 

gömma mig bakom en till synes neutral språkdräkt. Men som Brännström Öhman 

(2015, s. 128) uttrycker det: inget skrivande bara är. Akademiskt skrivande är politiskt, 

precis som den akademiska politiken formar skrivandet. Språkdräkten är inte bara en 

yttre uppsyn, den står alltid i förbindelse med en tankestil och därmed en kunskapstrad-

ition: ”skrivsättet inbegriper ett sätt att tänka och förstå.” (Asplund, 2002). Även när 

forskningsresultat presenteras på ett mer traditionellt sätt väljer forskaren vilka citat och 

diagram som ska exkluderas och inkluderas liksom vilka som ska ges störst vikt – med 

 
32 Bok, 2013, s. 52 
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andra ord vilken berättelse som ska berättas och hur den ska berättas (Richardson & 

Adams St Pierre, 2005; Sparkes et al, 2003). För att tala med Moi (2011): “even a dis-

sertation needs a plot”.  

 

Bengt Bok skriver: 

Berättelser både berättar och inte berättar, de både visar och inte visar. 

Något sägs och något sägs inte. Något visas upp, något annat döljs. En 

verklighet utan regi finns inte.33 

 

Kreativt analytiskt skrivande i artiklarna 

När det gäller hur jag mer konkret har använt kreativt skrivande som analysmetod illu-

streras detta i och genom artiklarna. I (Re)presenting equestrian histories – storytelling 

as a method of inquiry beskriver jag ingående hur jag gick tillväga när jag, genom att 

tänka med teori, omvandlade 19 intervjuer till ett antal litterärt skrivna berättelser. I Fi-

guring more livable elsewheres – Queering Acts, Moments and Spaces in Sport(studies), 

tar vi – med avstamp i Haraways och Braidottis figurationsbegrepp – ytterligare ett ana-

lytiskt steg och queerar de berättelser som initialt skrevs fram utifrån intervjuberättelser. 

Genom att ändra, omformulera och lägga till meningar konstruerar vi queerande figurat-

ioner med ett ben i det som är och ett ben i det som kan bli. I Becoming horseboy(s) – 

human-horse relations and intersectionality in equiscapes använder jag i stället fiktiva 

dialoger för att gestalta intervjupersonernas berättelser (vilka också är mina). En poäng 

med dialogformen är att den synliggör att och hur mina frågor och min tänkkännande 

kropp har intra-agerat med intervjupersonerna under intervjuerna. 

Att utforska ett intersex-fenomen – den tredje delstudien 

I den tredje delstudien utforskar jag, med avstamp i den indiska sprintern Dutee Chands 

fall, intersex-fenomen inom idrotten. Här handlar det om kroppar som glitchar och ’slår 

tillbaka’ i relation till idrottens binära könsklassificering (vilken bygger på en binär 

könsförståelse). Dutee Chand blev år 2014 avstängd från att få tävla eftersom hon, på 

grund av så kallad hyperandrogenism, hade för höga testosteronnivåer i relation till 

IAAF:s dåvarande gräns för att få tävla i klassen kvinnor. Ett beslut som sedan överkla-

gades till Idrottens Skiljedomstol, CAS.  

 
33 Bok, 2013, s. 64–65 
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Vi har läst ett första utkast till The promise of glitching bodies i forskargruppen. 
Någon frågar: Vad är det empiriska materialet i din artikel?  
 
Jag blir ställd. Delvis för att jag tolkar det som att det som efterfrågas är ett em-
piriskt material i traditionell bemärkelse. Och jag har inte tänkt i de termerna. 
Jag tänker att jag utforskar ett fenomen – ett fenomen bestående av en rad intra-
agerande aspekter. Det består av Idrottens Skiljedomstols omfattande dom i 
Dutee Chand-målet, av policydokument från IAAF och IOC, av tidigare forskning 
kring intersex-fenomen inom idrotten, av medierapportering kopplad till Dutee 
Chand och Caster Semenya – och av mig. Av min intersektionella lokalisering 
och den teoretiska apparat jag ser världen igenom. Jag har inte ens funderat på 
att det inte finns ett empiriskt material i traditionell mening. Kanske för att en 
uppdelning mellan mig själv och ett empiriskt material har börjat kännas irrele-
vant. Men frågan är intressant. Väcker tankar om hur jag ska gestalta de utsud-
dade gränserna. (Anteckning från seminarium, 2017)      

 

Elisabeth Adams St. Pierre (2017) skriver att om man har läst och läst så kan man inte 

inte använda teori – det är något som händer. För mig gestaltar hennes ord hur den 

tredje delstudien i min avhandling tog form. Den utvecklades och invecklades i dialog 

med teoretiker som betonar att vi som forskare alltid är intrasslade i den värld vi under-

söker och uppmanar till ett utforskande av metodologier som tar denna intra-aktion på 

allvar. Från en sådan position blir det både orimligt och omöjligt att prata om empiriskt 

material eller data, som något fristående från mig själv – något som finns ”där ute” för 

mig att ”samla in”. I den meningen kan frågan om vad som är det empiriska materialet i 

artikeln ses som ett kvitto på att jag låter det teoretiska perspektivet genomsyra metodo-

login. Att jag tänker med teori. När jag genomförde mina intervjustudier gjorde jag det 

däremot utan att egentligen fundera på huruvida intervjuer är en lämplig metod utifrån 

en posthumanistisk onto-epistemologi. Att reflektera över hur en kan tänka, göra och 

analysera intervjuer i dialog med Barad, Haraway och Braidotti är något jag fått göra i 

efterhand. För mig är intervjuer visserligen lika lite – eller lika mycket – ett empiriskt 

material som det materiell-diskursiva fenomen jag utforskar i min tredje delstudie. Jag 

är, vilket jag försökt visa i diskussionen kring intervjuer, lika intrasslad i den kunskap 

som producerades intervjustudierna. Men eftersom intervjuer är en mer traditionell kva-

litativ metod blir de lätt klassade som empiriskt material automatiskt, oberoende av 

forskarens onto-epistemologiska utgångspunkter.  

Diffraktiv analys 

I artikeln The promise of glitching bodies in sport: a posthumanist exploration of an in-

tersex phenomenon utforskar jag, med hjälp av begreppen intra-aktivitet och glitch feno-

menet hyperandrogenism. Jag använder Barads diffraktionsbegrepp som metodologisk 

praktik – som ett sätt att läsa texter, begrepp och mig själv i och genom varandra.   
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Begreppet diffraktion kommer från fysiken; dels från optiken, dels i bredare bemärkelse 

från läran om vågrörelsers samspel. Diffraktion är det som händer när en havsvåg stöter 

emot en klippa och tar andra riktningar än den hade gjort annars eller när ljusvågor 

skickas genom en smal öppning och bryts upp. Om en fångar upp ljusvågorna på en 

skärm när de passerat öppningen syns böjda ljusmönster, interferensmönster, som upp-

står eftersom vissa av de böjda ljusstrålarna förstärker varandra, och andra mer eller 

mindre tar ut varandra.  

 

Eftersom diffraktion är en process som hela tiden skapar nya vågmönster passar den bra 

att använda som analytiskt redskap när en vill öppna upp för nya synvinklar och alterna-

tiva förståelsesätt (Barad 2007, s. 71–94; Haraway 1997, s. 268–274). Mazzei (2014, s. 

73) beskriver det som att en, genom att ”koppla in” multipla texter och begrepp i sina 

”data” och sedan läsa dem i och genom varandra, kan få nya mönster att träda fram. Ba-

rad och Haraway menar av den anledningen att diffraktion är en mer kraftfull tankefigur 

än reflektion, en annan optisk metafor – i alla fall om en inte bara vill tänka kritiskt om 

världen utan också förändra den. Att använda spegeln som kritiskt redskap kan visserli-

gen vara bra, men det har sina begränsningar om en vill få fram alternativ och göra 

skillnad. Som Lykke (2009, s. 172) uttrycker det kan vi visserligen betrakta en spegel-

bild kritiskt, men det framträder inte några nya mönster. Haraway använder snörleken 

”Kattens vagga” som metafor för att på ett vardagligt sätt beskriva den metodologiska 

process som diffraktionsbegreppet hänvisar till. Kattens vagga är en lek som går ut på 

att skapa nya snörfigurer som spänns ut mellan fingrarna på olika sätt. Diffraktion och 

”kattens vagga” kan ses som två olika sätt att beskriva ett ständigt förgrunds- och bak-

grundsförskjutande och därmed en förnyande analytisk process (Lykke, 2009, s.173).  

 

Jag läser om Doris och Sandra: 

Två kappsäcksflickor som tömde ut innehållet i sina väskor på simbas-

sängsbottens gröna kakel så att allt blandades ihop. Så det uppstod intres-

santa nya sammanhang och nya, oväntade kombinationer. Det ena med 

det andra, idéer, hugskott, smått och stort.34 

 

Den diffraktiva analys av hyperandrogenism som jag presenterar i The promise of glit-

ching bodies består av en samläsning av feministisk posthumanistisk teori, begreppen 

 
34 Monika Fagerholm, Den amerikanska flickan, Stockholm: Bonniers, 2005, s. 107  
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intra-aktivitet och glitch, domen från Idrottens Skiljedomstol i Dutee Chand-målet, poli-

cydokument från IAAF35 och IOC36, tidigare forskning kring intersex-fenomen inom id-

rotten, medierapportering, min egen intersektionella lokalisering. Genom att läsa dessa 

multipla texter, teoretiska begrepp och min egen tänkkännande kropp i och genom 

varandra – och genom att förskjuta vad som sattes i för- och bakgrunden – framträdde 

nya mönster i analysen. För att tala med Barad kändes det under tänkskrivandets gång 

som att jag var en surfare som utnyttjade de diffraktiva vågmönster som skapades i kol-

lision med klippor och landmassor nära stranden, jag bokstavligen red på de diffraktiva 

mönstren, i våg efter våg, i olika riktningar (2007, s. 80).  

 

Pia Tafdrup säger: 

I mitt arbete med dikterna försöker jag få veta och förstå, men MIN san-

ning är inte med nödvändighet identisk med en annan människas, och 

vad mer är: sanning är ett fenomen i rörelse. Jag genomgår ett slags 

transformation, allt eftersom jag skriver mig framåt.37 

 

Även om en diffraktiv analys oundvikligen innebär att göra snitt i multipla och rörliga 

fenomen (för vilka jag är ansvarig) och även om det kan uppfattas som en rörig praktik 

(vilket det är) menar jag att det är en metodologi som tar hänsyn till den komplexa sam-

manflätning av kroppar, texter, relationer, språk, materialitet och teori som feministisk 

posthumanistisk teoribildning utgår från. Genom att öppna upp fenomen för läsningar 

som bryter och skickar iväg tanken i nya riktningar håller jag med Lenz Taguchi och 

Palmer (2013) om att det är en: ”experimental achievment of the power to wonder”.     

Ensamskrivande och tillsammansskrivande 

Att skriva avhandling är ett ensamt arbete. De gånger jag har befunnit mig i min av-

handlingsvärld utan att kunna skriva har det känts otroligt ensamt. Men att skriva en av-

handling är också – och samtidigt – en kollektiv process, ett tillsammansskrivande. För 

det första har jag haft konstant sällskap av teorier/teoretiker, andra texter, empiri och 

 
35 IAAF Regulations Governing eligibility of females with hyperandrogenism to compete in 

women’s competitions, 2011, Hämtad från https://www.coursehero.com/file/21694422/IAAF-

Regulations-Governing-Eligibility-of-Females-with-Hyperandrogenism-to-Compete-in-Womens-

Compet/ 
36 IOC addresses eligibility of female athletes with hyperandrogenism. April 5, 2011, Hämtad från 

https://www.olympic.org/news/ioc-addresses-eligibility-of-female-athletes-with-hyperandroge-

nism 
37 Pia Tafdrup, Över vattnet går jag. Skiss till en poetik, Viborg: Ellerstöms, 1991, s. 127 

https://www.coursehero.com/file/21694422/IAAF-Regulations-Governing-Eligibility-of-Females-with-Hyperandrogenism-to-Compete-in-Womens-Compet/
https://www.coursehero.com/file/21694422/IAAF-Regulations-Governing-Eligibility-of-Females-with-Hyperandrogenism-to-Compete-in-Womens-Compet/
https://www.coursehero.com/file/21694422/IAAF-Regulations-Governing-Eligibility-of-Females-with-Hyperandrogenism-to-Compete-in-Womens-Compet/
https://www.olympic.org/news/ioc-addresses-eligibility-of-female-athletes-with-hyperandrogenism
https://www.olympic.org/news/ioc-addresses-eligibility-of-female-athletes-with-hyperandrogenism
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materialiteter i form av möbler, ljud, ljus, teknologi och kaffe/te med mera. För det 

andra har jag under processens gång kontinuerligt stött och blött mina texter i samtal 

med andra – med handledare (som också är medförfattare till två av avhandlingens ar-

tiklar), med kollegor i forskningsgruppen, med interna och externa granskare och med 

peer review-läsare.  

Hanna Hallgren skriver: 

Jag föreställer mig att texter rör sig, färdas, både i och genom andra 

skriftverk, liksom genom de skiftande sammanhang som längs vägen om-

ger dem; som förvandlande och intraagerande sipprar in i och ut ur dem.38 

 

För att gestalta denna kollektiva process, detta tillsammansskrivande, har jag i såväl ar-

tiklar som kappa vävt in kommentarer och synpunkter från handledare, kollegor och 

granskare för att visa hur jag låtit dem påverka mitt skrivande och min text. Jag tror 

också, inspirerad av en av granskarna vid mitt slutseminarium, att det finns ett värde i 

att fortsätta utforska relationen mellan ensamskrivande och tillsammanskrivande inom 

akademin. Inte minst eftersom detta ofta är en förbisedd punkt som berör maktrelationer 

och som avslöjar något om föreställningar kring akademiskt skrivande som en en-

samakt. För vad innebär egentligen tillsammansskrivandet? Hur kan det berättas? Och 

vad kan jag-vi-relationaliteten säga oss rörande skrivande som undersökande metod? 

Det är frågor jag tar med mig in i framtida utforskanden.  

Att värdera och validera 

Det är lätt att säga att en elefant, oavsett hur bra den är, inte är ett bra vårtsvin; i stort 

sett all kritik handlar om det. 

 

Ford Madox Ford 

 

När fokus förflyttas från representation och tolkning till samskapande och kreativa ana-

lytiska praktiker behövs andra kriterier för, eller sätt att prata om, validitet och värde-

ring. Som Lather (1993, s. 674) påpekar finns det ingen standardmodell, ingen univer-

sell och fixerad definition av validitet, innebörden skiftar och böjs beroende på veten-

skapsteoretiskt paradigm. Den är kontextsensitiv. Föränderlig. 

Jag läser  

 
38 Hallgren, 2013, s. 50 
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att ”validitet efter poststrukturalismen” handlar mer om att överskrida formen för det 

tänkbara än om att ”bocka av” faktiska, redan etablerade validitetspraktiker. Lather 

(1993) förespråkar en strategi som rör sig från vad Derrida kallade ”a novelty of the 

same”, där det möjliga uppfinns från det redan möjliga, till en omöjlighetens arkitektur 

”the surprise of what is not yet possible in the histories of the spaces in which we find 

ourselves”. Här finns ett släktskap med Braidottis och Haraways figurationer, med Ro-

seneils välvilliga läsningar och med Deleuzes tilltro till världen och möjligheterna med 

de världar vi ännu inte tänkt (Deleuze & Guattari, 1994, s. 75).   

 

St. Pierre skriver: 

Post qualitative inquiry asks that we push towards the intensive, barely 

intelligible variation in living that shocks us and asks us to be worthy of 

it. It asks us to trust that something unimaginable might come out that 

might change the world bit by bit, word by word, sentence by sentence.39 

 

Jag läser 

det som en uppmaning att SKAKA OM, FÖRSKJUTA och FÖRÄNDRA – om att syn-

liggöra och gestalta andra och nya sätt att tänka och se på världen – en möjlighet som 

uppstår då man inte längre utgår från att forskningen kan vara en direkt avspegling av 

det som studeras. Som Richardson uttrycker det så handlar det mindre om att ”få det 

rätt” och mer om att kunna gestalta människor och världen på ett nyanserat och me-

ningsfullt sätt (Richardson & St. Pierre, 2005, s. 962). Den centrala frågan är således 

vad mina glitchande figurationer, gör? Gör de vad jag vill och säger att de ska göra? Är 

de känslomässigt engagerande? Suggestiva? Kan läsarna leva sig in i dem? Leder de till 

en mer komplex och komplicerande förståelse av människor, (idrotts)världar och (id-

rotts)vetenskap? Utmanar de sådant som tas för givet och öppnar upp för mer levbara 

annanstans? Och uppfattas de som trovärdiga? Här blir mottagarna, eller läsarna, cen-

trala, ja till och med avgörande. Det är inte minst i mötet med läsarna som figurationer-

nas giltighet, trovärdighet och förändringskraft testas och bedöms. 

 

Katarina Frostensson skriver: 

Det är orden som tar sig in i kroppen och verkar där.40 

 

Som Smith (2018, s. 142) uttrycker det har forskare ett ansvar att ”render studies on me-

aningful topics, presented in depth, and with interpretive richness”, men läsare har på 

 
39 St.Pierre, 2017, s. 5 
40 Katarina Frostensson, K. Stockholm: Polaris, 2019, s.  177 
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samma sätt ett ansvar att engagera sig i läsningen och ta ställning till det som presente-

ras. Eftersom jag inte kan förutse vad mina figurationer kommer göra med den som lä-

ser, vill jag trycka på att de kan, eller har en potential att, känslomässigt engagera, ut-

mana och förändra. Jag hoppas att den markeringen ska uppmana den som läser att 

tänka med mina figurationer, inte bara om dem, och att det får hen att reflektera över 

vad den kunskap jag producerar gör. I den mån jag redan har ”testat” de litterära berät-

telser och dialoger som skapats utifrån intervjustudierna, vilket jag gjort i några idrotts-

liga sammanhang samt i undervisningen med studenter på GIH, verkar de ha förmågan 

att göra något. Med det menar jag att de verkar kunna beröra känslomässigt, engagera, 

utmana och skaka om föreställningsvärldar liksom fungera som startpunkt för diskuss-

ioner kring köns- och sexualitetsnormer inom idrotten (liksom kring vetenskapliga nor-

mer).  

Granskaren säger: 

Jag förordar att även skrivandet som hantverk beaktas. Det handlar fram-

förallt om den stilistiska nivån 

 

Att skriva annorlunda – i bemärkelsen litterärt, poetiskt och kritiskkreativt – för att 

tänka och forska annorlunda är ett sätt att skriva som kräver stilistisk omsorg. Det krä-

ver att texten, liksom skönlitteratur, underkastas en estetisk bedömningsgrund – och 

detta kräver i sin tur textsamtal om estetik och stilistik.  

 

Laurel Richardson skriver: 

Does this piece succeed aesthetically? Does the use of creative analytical 

practices open up the text and invite interpretitative responses? Is the text 

artistically shaped, satisfying, complex, and not boring?41 

 

Att diskutera hur en text kan ges (större) stilistisk omsorg är inte helt lätt inom en aka-

demi som i stor utsträckning saknar samtalsrum för skrivande som söker sig utanför 

traditionellt vetenskapliga genrer. Jag har saknat sådana rum i arbetet med avhand-

lingen. Men det finns – som tidigare nämnts – forskning som intresserar sig för hur fe-

nomen som affekt, kroppslighet, begär och performativitet samspelar med både form 

och innehåll i texter. Dels inom genusvetenskapen, dels inom nya forskningsfält som 

konstnärlig forskning och reflexivt akademiskt skrivande. Det är till sådan forskning jag 

sökt mig för inspiration och vägledning just när det gäller frågor som rör stilistik och es-

tetik.  

 

 
41 Richardson, 2005, s. 964 
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Jag har också försökt skriva in mig själv, mina spretande och situerade jag, i så stor ut-

sträckning som möjligt i såväl artiklar som kappa. Förutom att det är ett sätt att ta an-

svar, tänker jag att det är ett sätt att underlätta för läsaren när hen ska värdera min forsk-

ning. Som Lather (1993, s. 685) påpekar är det emellertid omöjligt att redogöra för allt, 

att vara helt transparent. Alla lever vi med skuggsidor och omedvetna drivkrafter. Ibland 

behöver en också prioritera, väga olika aspekter mot varandra. I vissa fall är föränd-

ringskraften, alltså vad forskningen gör, viktigare än transparensen, vilket diskuteras 

mer ingående i Figuring more livable elsewheres – Queering Acts, Moments and Spaces 

in Sport (Studies). Där återberättar vi medvetet berättelser på ett mer utmanande sätt för 

att öppna upp för andra möjliga världar, visa hur det skulle kunna vara. 
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Att ta (etiskt) ansvar 

Ethics is therefore not about right response to a radically exterior/ized other, but about 

responsibility and accountability for the lively relationalities of becoming which we are 

part. 

 

Karen Barad 

 

Om vi ser oss själva som alltid redan intrasslade i, och sammanflätade med, varandra, 

inte som separata och fristående enheter, blir vårt ansvar för varandra och världen up-

penbart. Som forskare är jag situerad i, och därmed oundvikligen en del av, den verklig-

het jag utforskar. Relationen mellan mig och det jag utforskar får därmed en etisk di-

mension. Det är, som Karen Barad skriver, inte frågan om ett abstrakt etiskt subjekt som 

förhåller sig till en externaliserad andra, utan handlar om att jag som forskare behöver ta 

ansvar för de nätverk av processer och (makt)relationer jag är en del av.  

 

Mitt sätt att (etiskt) ta ansvar för den kunskap jag producerar är att genomgående disku-

tera och reflektera över min intrassling i forskningsprocessen – inte minst i de maktre-

lationer som präglat denna. Jag börjar en sådan diskussion i kapitlet om situering och 

den löper sedan som en röd tråd genom teorikapitlet, produktionsberättelsen och slutdis-

kussionen. Jag hoppas också att mina reflektioner, ibland diffraktioner, underlättar för 

läsaren att, som Lenz Taguchi uttrycker det, göra en etisk läsning:  

Den ansvarsfulla läsningen handlar om att kunna föreställa sig själv som en del av 
det som gestaltas i texten – om att placera in sig i de betydelser och den mening 
just man själv föreställer sig och gör sig i läsningen av texten (2004, s. 17)  

 

Lenz Taguchi likställer den ansvarsfulla läsningen med etisk fantasifullhet. Hon menar 

att vår fantasifullhet – som gör att vi (utifrån vår egen förförståelse) kan föreställa oss 

och närvara i andra sätt att tänka, förstå, känna och vara – är en etisk handling och inne-

bär ett etiskt förhållningssätt till livet (2004, s.18).    

 

Att jag ser etik som något som genomsyrar varenda steg i forskningsprocessen, och inte 

som en avgränsad del där frågor som samtycke, konfidentialitet och anonymitet med 

mera behandlas, förtar inte att jag också har beaktat Vetenskapsrådets forskningsetiska 
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principer. I intervjustudierna har samtliga intervjupersoner fått information om pro-

jektets syfte, att deltagandet är frivilligt, att de när som helst kan avbryta sitt deltagande 

och att intervjuerna kommer behandlas konfidentiellt. Detaljuppgifter har tagits bort i de 

fall informationen har bedömts kunna leda till igenkänning och i de transkriberade inter-

vjuerna återfinns inga personuppgifter. En styrka med de kreativa analytiska praktiker 

som jag använt är också att det är lätt att förändra detaljer i intervjuberättelser och väva 

ihop olika personers utsagor för att på så sätt gestalta erfarenheter utan att riskera att 

röja enskilda individers identitet (Ellis, 2004, s. 125). När det gäller den andra delstu-

dien, där jag intervjuade elitidrottare med erfarenheter av att leva homo- eller bisexuellt, 

ansökte jag också om (och fick) tillstånd att genomföra studien från Etikprövnings-

nämnden.  

    

Vilka kan då konsekvenserna av min forskning tänkas bli? Min förhoppning är givetvis 

att avhandlingen, genom att erbjuda alternativa berättelser och ett fokus på glitchande 

figurationer och det som kan bli, ska bidra till att lösa upp fasta och stereotypa föreställ-

ningar om kön, sexualitet och vetenskapande inom idrott(sforskning). Jag är medveten 

om att mitt fokus på glitchande, affirmativa läsningar riskerar att släta över och osynlig-

göra (högst verkliga) effekter av dominerande maktordningar. Även om jag försökt ba-

lansera min framställning genom att ha kvar en fot i det som är, är det en risk jag är be-

redd att ta. Liksom Braidotti (2011, s. 14) tror jag att politiska fiktioner kan vara mer ef-

fektiva, här och nu, än teoretiska system som fokuserar på vad som är fel med världen. I 

alla fall om en vill åstadkomma förändring. 

  

En mer konkret konsekvens av mitt kritiskkreativa skrivande – och då specifikt de auto-

etnografiska delarna i kappan – som jag brottats med handlar om det etiskt försvarbara i 

att skriva in andra personer i mina texter. Att jag lämnar ut mig själv, mina egna tankar, 

känslor och erfarenheter, är en sak, men har jag rätt att skriva in sådant andra har sagt 

och skrivit under resans gång? Jag väver självklart inte in deras kommentarer i min text 

utan anledning – bara ”för att”. Jag väver in dem för att de har betydelse. För att de är 

ett medel att gestalta intra-aktioner som format en avhandlingsprocess. Ett medel att ge-

stalta maktrelationer och normer och hur omgivningens blickar bidrar till att bestämma 

en människas utrymme i världen.  

 

I en diskussion kring autofiktion i DN skriver förläggaren Nina Eidem: 

De faktiska konflikterna står naturligtvis inte mellan EN enda människa 

och ”samhället” utan mellan grupper med olika makt och resurser, men 

vilka konfliktlinjer som formar våra samhällen och definierar vår tid blir 
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tydliga via ett medvetande. Gestaltningen på minsta möjliga avstånd kan, 

genom att bryta vaneseendet, få oss att få syn på människan i samhället.42 

 

Det är egentligen inte vad specifika personer säger som jag är intresserad av – utan vad 

det de säger står för i en vidare kontext. En kontext som är en materiell-diskursiv verk-

lighet för fler än mig. Problemet är bara att de ord jag skriver in kan vara specifika per-

soners, och att det jag skriver kan kännas, ibland göra ont. Dessutom väver jag in kom-

mentarer som sagts i en viss kontext (men som inte gestaltar hela den kontexten) i en 

annan kontext – nämligen min avhandlingsberättelse. Det som fick mig att börja fundera 

över hur jag skulle förhålla mig till – och ta ansvar för – att jag ibland skriver in andra 

personers ord i min avhandlingskappa var två reaktioner jag fick på texten. En person 

signalerade att det kändes olustigt att bli inskriven i texten och en annan kände sig ony-

anserat gestaltad. Dessa kommentarer fick mig för det första att gå igenom mina texter 

och, där det inte påverkade innehållet eller poängen i det jag skrev, sudda ut kopplingar 

till specifika och verkliga personer. I några fall har jag bedömt att jag inte kan ta bort 

kopplingen mellan ord och person för att det har betydelse för de normer och maktrelat-

ioner jag vill gestalta att orden kommer från en viss person i en viss position. Men i de 

fallen är det bara positionen jag skriver ut, aldrig namn. I andra fall har jag också behål-

lit vem som sagt något för att innehållet är ”oladdat”. Vidare har jag låtit de personer det 

gäller läsa och ha synpunkter på det jag skrivit. 

  

För det andra fick kommentarerna mig att känna en stor ödmjukhet inför alla som deltar 

i forskningsstudier (mina och andras). Även om de framställs anonymt blir de oundvik-

ligen partiellt gestaltade. Som forskare tar vi skärvor av världar och verkligheter och 

sätter samman i en berättelse. Vår berättelse. Den berättelsen kan säga något viktigt. Nå-

got relevant och sant. Men det är fortfarande en berättelse, inte Berättelsen. 

Jag tänker 

på Sanjin Pejcovic. Han visar i sin avhandling att olika dokumentärfilmer om det forna 

Jugoslavien utgår från exakt samma arkivklipp för att berätta ideologiskt vitt skilda be-

rättelser43. Pejcovic konstaterar att arkivklippen i sig inte bär på någon berättelse, denna 

finns i kontexten runt omkring. Mitt sätt att ta ansvar för den här avhandlingens kontext, 

och då är vi tillbaka där jag startade etikdiskussionen, är att synliggöra hur jag själv är 

intrasslad i avhandlingsprocessen – hur min situering och mina teoretiska utgångspunk-

ter påverkar de verkligheter och världar jag skriver fram. 

 
42 Nina Eidem, Laget är en del av jaget, Dagens Nyheter, 2019-03-11, hämtad från 

https://www.dn.se/kultur-noje/nina-eidem-laget-ar-en-del-av-jaget/  
43 Sanjin Pecovic, Det förflutna är ett främmande land: medierade minnen av Jugoslavien i post-

jugoslavisk dokumentärfilm, Diss Lunds Universitet, 2019 

https://www.dn.se/kultur-noje/nina-eidem-laget-ar-en-del-av-jaget/
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Att (aldrig) sätta punkt 

Ett slut kan slutgiltigt och för alltid avsluta historien, ingenting finns mer att säga. 

Kanske ges där ett svar på någonting. Men slutet kan också ta historien vidare, att 

historien på något sätt fortsätter utanför dess egentliga ramar. Ett slut som inte ger ett 

entydigt svar utan öppnar upp för fler tolkningar. Som att skåda in i intet för att se att 

intet tar form, eller höra ett avlägset eko i ett rum som ännu inte existerar. 

 

Bengt Bok 

 

Jag skrev inledningsvis att syftet med avhandlingen var att undersöka vad några idag 

centrala strömningar inom feministisk teori kan göra i relation till dominerande berättel-

ser om kön, sexualitet och vetenskapande inom ett idrottsvetenskapligt forskningsfält. 

Jag ville lämna en historia som handlar om avsaknaden av alternativa och normbrytande 

berättelser och i stället berätta en annan version. Mer specifikt undrade jag vilka andra 

möjliga idrotts(vetenskapliga) världar queerteori och posthumanistisk feministisk teori – 

framförallt begreppen figuration och intra-aktion – kan öppna upp för. Teoretiskt, ville 

jag dels utforska hur vi kan lämna den negativa logik som präglar genusrelaterad id-

rottsforskning och i stället skapa analyser som öppnar upp för andra-världar-i-vardande 

– ett ärende som ligger som en grundpuls i både artiklar och kappa. Dels ville jag under-

söka hur det materiella, exempelvis djur och det som rör sig under människors hudar, 

kan återföras till idrottsvetenskapliga samtal om kön/genus och kroppar på ett icke-es-

sentialistiskt och icke-deterministiskt sätt. Metodologiskt ville jag bidra till att utforska 

kreativt analytiskt skrivande som undersökande metod, som ett sätt att (idrotts)veten-

skapa. Ett ärende som ligger som en andra grundpuls i såväl artiklar som kappa. Empi-

riskt ville jag, genom att göra tre nedslag bland glitchande idrottare, undersöka vilka 

empiriska idrottsvärldar de teoretiska begreppen kan öppna upp för.     

 

I kappan har jag valt att fokusera på avhandlingens teoretiska och metodologiska ären-

den. Men det betyder inte att de glitchande röster, kroppar och idrottsvärldar som befol-

kar artiklarna är frånvarande. De finns hela tiden där, om än inte i förgrunden, så i och 

bakom orden. Intrasslade i ömsesidig omfamning. När jag nu återvänder till syftet för 

att diskutera vad jag kommit fram till är det de teoretiska och metodologiska grundpul-
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serna som står i centrum. Dessa förenas och förgrenas av empiriska instick och diskuss-

ioner från artiklarna. Jag vill i det avslutande kapitlet, men utan att göra anspråk på ett 

heltäckande eller slutgiltigt svar, följa några centrala trådar i den väv som utgör min kri-

tiskkreativa undersökning. Vad har de teoretiska perspektiv och begrepp jag använt mig 

av kunnat göra i ett idrottsvetenskapligt landskap? Vilka riktningar har analysen skjutit 

iväg mig i? Vilka dörrar har öppnats. Vilka nya stigar och vägar har jag upptäckt? Vad 

har jag sett, upplevt och erfarit? Vilka reaktioner har jag mött? Vad har varit svårt? Sti-

mulerande? Och så vidare.   

Vad är ditt take-home message med avhandlingen? 
 
Ett svar: Avhandlingen bidrar till att lösa upp fasta och stereotypa föreställ-
ningar om kön, sexualitet och vetenskapande inom idrott(sforskning). 
 
Hur då? 
 
Ett svar: Genom att synliggöra och gestalta alternativa berättelser, glitchande fi-
gurationer och det som kan bli. 
 
Och mer konkret? 
 
Ett svar: Den tar oss platser och stunder där idrottare utmanar föreställningar 
om hur tjejer och killar ska vara inom idrotten, liksom att de ska vara antingen 
tjejer eller killar, platser där heteronormativitet vänds upp-och-ned och ut-och-in 
och där idrottens binära könsuppdelning makes no sense, blir nonsens.  
 
Ett annat svar: Den visar på sätt att vetenskapa som inkluderar litterära och poe-
tiska medel liksom vetenskaparen själv. 

Andra världar i vardande 

Jag tänker 

på pojkarna och männen i ridsportstudien. Jag tänker på kommunikation, lyhördhet, om-

sorg och empati.      

Jag tänker 

på Jim som springer för att hinna med bussen till stallet. Som känner sig fri när han rör 

sig bort från all skit i skolan. Jag tänker på hur han smiter in till Gismo så fort han kom-

mer till stallet. På hur han borrar ner näsan i manen och låter tårar och spända muskler 

lösas upp och mjukna mot den varma hästkroppen. Jag tänker på träningsvärken i ma-

gen på vägen hem. En konsekvens av allt skrattande under ungdomssektionens plane-

ring av årets spökrunda.    

Jag tänker 
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på Daniel som säger att han kände sig mer ”killig” när han började rida, nu är han mer 

”allmän”.  

Jag tänker 

på hästar som behöver mat och omsorg även när det är mörkt och minusgrader. På tims-

långa promenader med kolikhästar. Och på smärtan när en häst behöver säljas eller avli-

vas.  

Jag tänker 

att en häst inte är en boll som du slänger in i garderoben när du har tränat klart. Den är 

något annat.  

Jag tänker 

på ridningen, flowet, och känslan när allt funkar. På hur Adam beskriver det som att han 

är så inne i det att han inte tänker på sig själv längre, bara på det han gör just då, och så 

samtidigt, instinktivt, på vad hästen gör, på hur de funkar tillsammans. Jag tänker på hur 

tankar som formuleras i och genom hans kropp blir till uttryck hos hästen som han se-

dan svarar på. 

Jag tänker 

på Bobby när han kommer ut i hagen på morgonen och hästarna ligger och sover hela 

bunten. På hur han bara vill gå ut och sätta sig vid dem och gosa.   

Jag tänker 

på alla pojkar och män som glitchar föreställningar om hur Riktiga idrottskillar ska leva 

och vara. Och på att de såklart finns i andra – och mer manligt kodade – idrottsmiljöer 

också.  

 

Jag tänker 

att idrotten kan vara en miljö som främjar samkönade relationer. Och att jag ännu inte 

sett en tidningsrubrik med den twisten.      

Jag tänker 

på Ebba som befinner sig i en ishockeykontext där hon aldrig har behövt ”komma ut” 

och där det väcker förvåning när någon i laget pratar om en manlig partner, älskare eller 

flirt. En idrottskontext där det är förväntat och uppskattat att leva homo- eller bisexuellt.  

Jag tänker 

på Pontus som sitter och diskuterar andra killars rumpor med sina klubbkompisar me-

dan de värmer upp på friidrottsarenan. På att han inte skulle bli förvånad om några av 

dem ”konverterade” inom kort.     

Jag tänker  

att emotionellt intensiv tid med andra kvinnor/män inom idrotten (en konsekvens av 

könsuppdelningen förvisso) kan vara en grogrund för nära relationer och attraktion.  

Jag tänker 
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att det i en miljö där andra lever homo-eller bisexuellt blir ett alternativ (av flera) att 

testa. Att såväl heterosexualitet som homo- och bisexualitet kan smitta.  

Jag tänker  

också att lagd läggning inte ligger.  

Jag tänker  

på Alma. På hur hennes berättelse visar att människors erfarenheter ofta är för komplexa 

och flytande för att pressas in i fasta och stabila kategorier. Jag tänker på hur kategori-

erna, även om tanken är god, riskerar att bli burar av mening.  

 

Jag tänker 

också på de glitchande idrottskroppar som överskrider och utmanar föreställningar om 

att det enda sättet att vara en kropp är att vara man eller kvinna. På att hyperandroge-

nism är ett fenomen som signalstör och kortsluter den könsuppdelning som tävlingsid-

rotten bygger på.   

Jag tänker  

att en binär könsförståelse är något i grunden icke fungerande. Och att intersex-fenomen 

och transerfarenheter är ett sätt att få fatt i denna trasighet. Jag tänker vidare att idrottens 

strikta könsuppdelning faktiskt bidrar till att saken ställs på sin spets. 

Jag tänker 

att glitchande idrottare som Dutee Chand och Caster Semenya avslöjar hur det naturliga 

och för givet tagna är en konstruktion. Att de påminner oss om det samtidigt vackra och 

plågsamma i att krascha, trassla och haka upp sig. Jag tänker på att intersex- och trans-

kroppar har en potential att smutsa ner, ta sönder och inte minst sätta press på de normer 

och ideal som strukturerar kön i en ren, klar och kall binär kod. Liksom på att det finns 

en befrielse i det trasiga, skeva och sårbara.    

Jag tänker 

att det är i sprickan, i glitchen, som det underliggande maskineriet avslöjas. Men det är 

också där vi hittar ledtrådar och öppningar till andra möjliga idrottsvärldar. 

 

För mig har queerteorin, liksom Haraways och Barads figurationsbegrepp, hjälpt mig att 

rikta blicken mot det som glitchar, bråkar och stör, mot det som inte håller sig innanför 

ramarna, som alltid redan läcker. De har fått mig att fokusera på hur idrotten kan vara en 

miljö där traditionella könsmönster och heteronormer överskrids, förhandlas och föränd-

ras. På hur idrottare utmanar dominerande föreställningar om hur tjejer och killar är – 

liksom att de är antingen tjejer eller killar – vilka idrotter de ska gilla, hur de ska upp-

träda samt vilka de ska bli attraherade av. De har inspirerat mig att utforska och gestalta 

alternativa berättelser; pågående processer och nya sätt att leva och vara som håller på 

att ta form. Mina artiklar befolkas av hästkillar som utmanar stereotypa mansnormer, av 
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idrottskontexter som vänder upp-och-ned och ut-och-in på heteronormer och av idrotts-

kroppar som spränger tvåkönsnormen. Om en tar tanken om performativitet på allvar 

gör ett sådant fokus något i sig. Men Haraways och Braidottis figurationsbegrepp har 

pushat mig att ta ytterligare ett steg. Det har uppmanat mig att inte bara utforska och ge-

stalta queera sprickor och läckage, utan att också (medvetet) överdriva och överskrida 

dessa. Att tänja det som är till det som kan bli.  

 

De tre figurationer som vi skriver fram i Figuring More Livable Elsewheres- Queering 

Acts Moments and Spaces in Sport (Studies) har en fot i det som är, men tar oss igenom 

och förbi traditionella köns- och heteronormer till det som kan bli. De två första figurat-

ionerna – sportbögen och sportflatan – illustrerar hur idrottens könsuppdelning och 

könsnormer kan fungera som möjlighetsvillkor och öppna upp för andra världar-i-var-

dande. Den tredje – en sexualitet som inte är en – glitchar föreställningen att idrottande 

(människor) är antingen hetero, homo eller bi. På samma sätt kan avhandlingen i sin 

helhet ses som en figuration. En glitchande figuration där jag, i och genom artiklarna, 

utforskar olika, men besläktade, figurationer av glitchande idrottare. Figurationer som 

inte är en utan många. De är syskonfigurationer situerade i det som Lather (1993) kallar 

“the interstices of the no longer and not yet”, sammanflätningar av fantasi, begär och 

förkroppsligad erfarenhet med en potential att ändra formen för det tänkbara, levbara. 

För mig erbjuder Braidotti och Haraway en metodologi som tar avstamp i nuet men 

samtidigt blickar framåt på ett sätt som, med Roseneils ord, “mediates between what´s 

wrong with the world and what can be and already is counter normative and just plain 

ok” (2011, s. 129). 

Jag tänker på mina figurationer. På vilka konsekvenser de kan tänkas få. Inom id-
rotten.  
 
En förhoppning: Jag hoppas att de ska få människor att tänka och drömma: ”Så-
där skulle det kunna vara. Också. Hur kan vi tänka göra leva för att hamna nå-
gon annanstans. Inte nödvändigtvis där, men i ett annanstans. Det finns alterna-
tiv. Andra möjliga (idrotts)liv”. 
   
En farhåga: Det finns förstås en risk. En risk att någon slår sig för bröstet, slår 
sig till ro. Säger: ”Där ser ni, idrotten är en fantastisk plats, en inkluderande 
plats. Den öppnar upp för mindre normativa sätt att vara kille, är en frizon för 
personer som lever homo- och bisexuellt, uppmuntrar till och med till samkönade 
relationer”.  

 

Jag är medveten om att mina glitchande figurationer riskerar att släta över och osynlig-

göra (högst verkliga) effekter av dominerande maktordningar. Men som jag varit inne 

på tidigare är det en risk jag är beredd att ta. Jag tror, i släktskap med Braidotti att poli-

tiska fiktioner kan vara mer effektiva, här och nu, än teoretiska system som fokuserar på 

vad som är fel med världen. Det innebär inte att jag avfärdar studier som är avslöjande 
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och ideologiavtäckande till sin karaktär. Jag håller exempelvis med Sara Ahmed (2010) 

om att missnöje, att agera ”feminist killjoy”, kan vara en nödvändig feministisk strategi. 

Och även mina figurationer har en fot nerborrad i det som är. Samtidigt tror jag att ris-

ken är större att en inte klarar av att frigöra sig från det Haraway (2004, s. 47) kallar 

”berättelser om fastställda sjukdomar” och Sedgewick (2003) ”paranoida läsningar” än 

att en osynliggör och slätar över dominerande maktordningar. Det riktigt utmanande har 

varit att tänka sig andra möjliga världar – världar bortom de köns-, hetero-, cis- och vit-

hetsnormer som jag själv är intrasslad i. Som en av reviewarna till Figuring More 

Livable Elsewheres- Queering Acts Moments and Spaces in Sport (Studies) uppmärk-

sammade oss på gestaltade de ursprungliga berättelserna i artikeln visserligen queera 

sprickor och läckage. Men de illustrerade också att såväl idrottarna som berättaren (det 

vill säga jag) fortfarande förhöll sig till heteronormativitet och andra maktordningar. I 

efterhand inser jag också att The promise of glitching bodies in sport: a posthumanist 

exploration of an intersex phenomenon trots en utmanande titel och ambition – delvis 

fastnar i att slå fast problem vi redan känner till.  Utforskandet av andra möjliga världar 

hamnar i bakgrunden snarare än i förgrunden. Figurationsbegreppets uppmaning om att 

tänja det som är till det som kan bli hade varit värdefull även här.   

 

St. Pierre skriver: 

Inquiry should begin with the too strange and the too much.44 

 

För mig har figurationsbegreppet varit det mest produktiva begreppet i avhandlingen, 

det som jag upplever gjort mest. I alla fall när det gäller att skaka om, förskjuta och för-

ändra, att berätta och teoretisera på kritiskkreativa sätt som öppnar upp för andra världar 

i vardande. Mina figurationer kastar ljus över glitchande idrottares politiska potential – 

liksom över den politiska potentialen med en glitchande metodologi. De blir till före-

ställningen om något annat, en heterotopi för att tala med Foucault (1984), eller ett Ha-

rawayskt elsewhere (2004), fast situerat på kartan och med en fot i det som är. Jag ser 

fram emot att tänka och teoretisera vidare med figurationsbegreppet i ett idrottsveten-

skapligt landskap. Det är en stimulerande resekamrat om en vill utforska pågående pro-

cesser och nya sätt att leva som håller på att ta form snarare än att avslöja och ideologi-

avtäcka. Kanske kan Deleuze’s experimentalism som “instead of asking for conditions 

of possible experiece, would look for the conditions under which something new, as yet 

unthought arises” (Rajchman, 2000, s.17) göra oss sällskap. Jag tror det. 

 
44 St. Pierre, 2017, s. 5 
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Det materiellas agens 

Jag tänker  

på pojkarna och männen i ridsportstudien igen.  

Jag tänker 

på hur deras ögon lyser när de pratar om hästarna. På värmen i deras röster. På mjuk-

heten och ödmjukheten.  

Jag tänker 

på alla känslor. På omsorgen. Och sorgen.  

Jag tänker 

på hästar som GÖR något. På intra-aktionen med hästar. Som formar. Och omformar.  

Jag tänker 

att praktiker som handlar om att lära sig rida, om att träna hästar och om att rida och 

vara i hästars sällskap inbegriper en sorts förkroppsligad ömsesidighet där icke-verbala 

kommunikationsformer står i centrum.  

Jag tänker 

att samspel med hästar på marken handlar mycket om kroppsspråk, röst och beröring. 

Och på att denna beröring ökar oxytocinnivåer hos såväl hästar som människor. Jag tän-

ker på att mänskliga kroppar och hästkroppar intra-agerar hela vägen in på molekylnivå.  

Jag tänker på ridning och kropp-till-kropp kommunikation. På känsla, känslighet och 

kentaurer.  

Jag tänker 

på hästar som GÖR något. På intra-aktionen med hästar. Som formar. Och omformar.  

Men jag tanker 

samtidigt på normer. På könsnormer. Jag tänker på hästar som GÖR något. På intra-akt-

ionen med hästar. Och med normer. Becoming with horses. And discourses. Becoming 

horseboy(s). 

 

Jag tänker 

lite mer människocentrerat, men ändå relaterat, att hormonnivåer inte kan separeras från 

kulturella föreställningar om kön. Att de snarare är intrasslade i varandra. Ömsesidigt 

påverkar varandra. 

Jag tänker 

på testosteron. På besattheten av testosteron när det handlar om regler och policys för 

vem som får tävla i kategorin kvinna. 

Jag tänker 

att om testosteron nu är så avgörande, varför diskuteras det inte huruvida män med höga 

testosteronnivåer har en orättvis fördel gentemot andra män? 

Jag tänker 
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på det där med orättvis fördel. 

Jag tänker 

att även om testosteron är ett hormon som spelar roll (vilket verkar vara fallet), och även 

om det kommer fler studier som visar att kvinnor med naturligt förekommande variat-

ioner i testosteronnivåer har en idrottslig fördel, är den fördelen nödvändigtvis orättvis? 

Jag tänker att 

det finns en inbyggd motsägelse i att förvänta sig normalitet av elitidrottare. Att elitid-

rott är full av fysiska och genetiska undantag – individer vars extraordinära förut-sätt-

ningar innebär idrottsliga fördelar. Fördelar som inte ses som orättvisa. 

Jag tänker  

vidare att vissa idrottare har stora materiella fördelar. Helt överlägsna resurser att nå 

toppen.  

Jag tänker 

att testosteron är EN av många intra-agerande faktor. Inte den enda.   

Jag tänker  

vidare på IAAF: s uttalande från i juni i år: "IAAF is convinced there are some contexts, 

sport being one of them, where biology has to trump identity"45. Ett uttalande med vilket 

IAAF ville trycka på att testosteronregler är nödvändiga för att skydda rättvist och me-

ningsfullt tävlande för elittävlande kvinnliga idrottare. 

Jag tänker  

på alla olydiga idrottskroppar som genom åren “slagit tillbaka” i relation till idrottens 

binära könsuppdelning – kroppar vars biologi har överskridit och utmanat föreställ-

ningen om att det enda sättet att vara en kropp är att vara man eller kvinna. Glitchande 

kroppar som fallit och faller utanför ramarna och synliggör att mänsklig variation inte är 

förenlig med en tvåkönsmodell. 

Jag tänker  

att om biologi verkligen ska trumfa identitet så är det idrottens könsuppdelning som ska 

ifrågasättas. Inte enskilda idrottare. 

 

När det gäller att utforska hur det materiellas agens, i mitt fall hästar och kroppars 

kött(sl)ighet, deltar aktivt i mänskligt subjektskapande, och mer specifikt könsgörande, 

har jag främst använt Barads begrepp intra-aktivitet. Det har hjälpt mig visa hur männi-

ska-häst relationer är intrasslade i, och påverkar, pojkars och mäns könsgörande samt 

 
45 IAAF, IAAF RESPONSE TO SWISS FEDERAL TRIBUNAL ORDER REGARDING DSD 

REGULATIONS, 2019-06-04, Hämtad från: https://www.iaaf.org/news/press-release/iaaf-re-

sponse-swiss-federal-tribunal-dsd-regu?fbclid=IwAR0-5kOZ5Bs0JOd-

fulet9aiGIixn56dH4O6aTUR7DiiBJPoCZ4wrnHdLutQ 

 

https://www.iaaf.org/news/press-release/iaaf-response-swiss-federal-tribunal-dsd-regu?fbclid=IwAR0-5kOZ5Bs0JOdfulet9aiGIixn56dH4O6aTUR7DiiBJPoCZ4wrnHdLutQ
https://www.iaaf.org/news/press-release/iaaf-response-swiss-federal-tribunal-dsd-regu?fbclid=IwAR0-5kOZ5Bs0JOdfulet9aiGIixn56dH4O6aTUR7DiiBJPoCZ4wrnHdLutQ
https://www.iaaf.org/news/press-release/iaaf-response-swiss-federal-tribunal-dsd-regu?fbclid=IwAR0-5kOZ5Bs0JOdfulet9aiGIixn56dH4O6aTUR7DiiBJPoCZ4wrnHdLutQ
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hur idrottskroppar, genom att ”slå tillbaka” i relation till en binär könsuppdelning, glit-

char en medicinsk-vetenskaplig fiktion som säger att det enda sättet att vara en kropp är 

att vara man eller kvinna.  

 

Dialogerna i Becoming horseboy(s) – human-horse relations and intersectionality in 

equiscapes gestaltar att processen att bli hästkille är en komplex och rör(l)ig intra-sekt-

ionell process där ett överskridande av gränsen mellan människa och djur möjliggör och 

uppmuntrar till ett överskridande av gränsen mellan man-kvinna/maskulint-feminint. 

Att väva in hästar i analysen av mänskligt könsgörande inom idrotten blir också ett sätt 

att utforska frågan om det materiellas agens – en fråga som är central inom posthuman-

istiskt teoretiserande. Eftersom djur är svårare att avfärda som agenter i egen rätt än 

icke-levande materia och celler, bakterier, virus och hormoner som rör sig under huden 

menar jag också att de är en produktiv ingång till diskussioner om hur det materiella och 

diskursiva ömsesidigt samskapas.  

 

I The promise of glitching bodies in sport: a posthumanist exploration of an intersex 

phenomenon tar jag, med avstamp i hyperandrogenism, den diskussionen vidare och vi-

sar hur kön och kroppar alltid redan är materiell-diskursiva fenomen. Genom att teoreti-

sera (könade) kroppar som materiell-diskursiva kan vi förstå dem som både kulturella 

och materiella (som naturkulturer), men utan att fastna i biologisk determinism. För mig 

är intra-aktivitet ett begrepp som hjälper oss att tänka kön och kroppar bortom dual-

ismer som man-kvinna, natur-kultur och materiellt-diskursivt, vilket öppnar upp för al-

ternativa sätt att tänka, leva och vara (könade) kroppar inom idrott(sforskning). Artikeln 

bidrar till en pågående diskussion inom genusrelaterad idrottsforskning som kretsar 

kring hur kroppars kött(sl)ighet kan vävas in i samtalen om kroppar på ett icke-essenti-

alistiskt sätt (se till exempel Evans, Davies & Rich 2009; 2014; Fullagar 2017; Larsson 

2014; Thorpe 2014; Markula & Kennedy 2011). Det är en diskussion som i förläng-

ningen skulle kunna leda till att överbrygga klyftan mellan naturvetenskaplig och sam-

hällsvetenskaplig idrottsforskning kopplad till kön/genus.   

 

Barads begrepp intra-aktivitet är, precis som figurationsbegreppet, ett sätt att utmana 

den uppdelning mellan natur och kultur, människa och djur, kvinna och man, forsk-

ningssubjekt och forskningsobjekt, teori och metod – dualismer som enligt posthuman-

istisk onto-epistemologi är en kvarleva från antropocentriska upplysningsidéer (Barad, 

2003). Att tänka med och genom figurationer innebär dessutom en ovilja att separera å 

ena sidan logik och rationalitet och å andra sidan fantasi, passion och affekt. De 

aspekterna, eller intra-aktionerna, är inte lika framträdande i Barads teoretiserande, vil-

ket är en av anledningarna till att jag upplever figurationsbegreppet som mer produktivt. 

Eftersom Braidottis och Haraways figurationer rymmer känslor, passion, begär och 
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kroppslighet, kommer de närmare, de blir mindre abstrakta. Något som jag upplevt som 

problematiskt med posthumanistisk teoribildning, och Barads begreppsapparat i synner-

het, är annars att den på grund av sin komplexitet och abstraktionsnivå, är svår att för-

medla och förankra. Att ge kropp. Trots att syftet är att återföra kött(sl)iga kroppar till 

diskussionen om exempelvis kön upplever jag att det är lätt att en hamnar långt bort från 

dessa kroppar. Att en går vilse i ett abstrakt landskap. Jag menar därför att det behövs 

forskning som kan plocka ner posthumanistiska begrepp från abstraktionernas himmel. 

En möjlig väg, vilken jag utforskat i avhandlingen, är att använda ett litterärt och poe-

tiskt skrivande eftersom det kan göra saker där det relaterande, refererande och doku-

mentära språket säger saker. En annan möjlig väg kan kanske vara att samläsa Barad 

med affektteori. Att utforska idrott som genomsyrat av kroppar, som inte slutar vid hu-

den, som består av multipla identiteter och affektiva processer som sätter igång känslo-

mässiga reaktioner i dessa kroppar.  

 

Studier kring hur föreställningar om kön och sexualitet är intrasslade i - och samskapas 

med – andra typer av materialiteter, mänskliga och icke mänskliga kroppar, rum och 

ting lyser är än så länge få inom idrottsvetenskaplig forskning. Det skulle exempelvis 

vara intressant att utforska det ömsesidiga samspelet och samskapandet med redskap, 

teknologier, regelverk, omklädningsrum, idrottsplatser, utrusning, kost med mera.   

Att skapa annorlunda kunskap på ett annorlunda sätt 

Jag har 

i mitt utforskande av metodologiska och formmässiga konsekvenser av att arbeta med 

feministiskt posthumanistiska perspektiv medvetet suddat ut gränsen mellan litterära 

och traditionellt vetenskapliga uttrycksformer. Jag har använt kreativt analytiskt skri-

vande som undersökande metod, som ett sätt utforska, analysera och (re)presentera glit-

chande figurationer inom idrotter vilket också synliggör intra-aktionen mellan mig, fors-

karen, och det som utforskas. Intervjupersonernas utsagor har omvandlats till korta litte-

rära berättelser och dialoger och jag har låtit poesi, autoetnografi och dialog samspela 

med teori och akademiska i såväl artiklar som kappa. Olika skrivsätt och (vetenskap-

liga) berättarstilar har fått samverka utan att överordnas eller egentligen ens ordnas en-

ligt någon särskild princip. 

 

Mara Lee skriver: 

Ett performativt skrivsätt förmår förkroppsliga och gestalta kunskaper 

som förhoppningsvis inte bara kommer genljuda som information hos 
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den som läser utan också som känslor, affekter, begär, nödvändigheter 

etc.46 

 

Att på detta sätt utvidga ramarna för det idrottsvetenskapliga tänkbara har varit stimule-

rande, utmanande, lustfyllt, känslosamt och tröttande. Bullkalas med pärlsockersprätt 

ibland. Gråtkalas ibland. Vardag ibland. En sak är i alla fall säker. Mitt utforskande av 

en glitchande metodologi har engagerat, gjort något. Med mig och med andra. Jag har 

fått många reaktioner (vilket en såklart vill som doktorand). Några handlar om det an-

norlunda skrivandet. Om huruvida det är vetenskap eller inte. Om hur en kan värdera, 

diskutera och förhålla sig till litterärt och poetiskt skrivande i en akademisk kontext. 

Om vad det gör känslomässigt. Andra reaktioner handlar om mitt angreppssätt att väva 

in mig själv (och andra) i avhandlingen.  

 

Min ambition var att skaka om, förskjuta och förändra – i detta fall normer för veten-

skaplig metodologi och textframställning – och det verkar som att jag har producerat 

texter som glitchar. Texter som, genom att visa på alternativa sätt att vetenskapa, osäk-

rar läget, skapar förvirring, väcker nya frågor och engagerar. Men samtidigt (och viktig-

aste av allt), gör de mer än att ”skaka om”? Leder de också till att den vetenskapliga 

(skriv)genren förhandlas, förskjuts och förändras? 

 

Det har ibland varit svårt att navigera i vilka reaktioner och kommentarer som är ett re-

sultat av att jag bryter mot opersonlighetsnormen (att jag låter the bodymind of the rese-

archer ta plats i texten) och utmanar vetenskapens logiskt argumenterande form, och 

vilka som är ett resultat av att jag inte lyckas med textframställningen. Att den är banal, 

för ingående personlig eller inte uppfyller ett estetiskt kriterium. Om det senare är fallet 

kräver det eftertanke och agerande från min sida, men om det förra är fallet kan det ses 

som ett kvitto på att jag har producerat texter som glitchar i relation till normer för ve-

tenskaplig metod och textframställning. Texter som gestaltar subversiva repetitioner i 

såväl form som innehåll – texter där ”händer händer” och ”fingrar fingrar”. Återigen blir 

det tydligt hur läsaren är avgörande för att jag ska kunna värdera vad min avhandlings-

text (såväl artiklar som kappa) gör. Och läsaren är inte EN utan många. Det jag har 

gjort, och kontinuerligt gör, i mitt utforskande av en glitchande metodologi är att pre-

sentera mina kritiskkreativa hybridtexter i olika sammanhang för att erfara vad som hän-

der, vilka reaktioner som väcks. Dessa reaktioner har jag sedan vävt samman och använt 

som kompass i mitt fortsatta utforskande (skrivande). De har bidragit till att utkristalli-

sera en egen, men sammanflätad, röst i ett myller av röster. 

 
46 Mara Lee, När Andra skriver. Skrivande som motstånd, ansvar och tid, Diss Göteborgs Univer-

sitet: Glänta produktion, 2014, s. 41 
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Jag tänker 

på en sak jag läste om litteratur. Som går lika bra att applicera på vetenskap. Då skulle 

det låta ungefär såhär: Vetenskap är ingen institution utan en process utan slut. En fors-

kare måste gå långt utöver osynliga gränser för att avgöra hur långt en kan gå. Ingen kan 

veta det i förväg. 

Jag tänker 

att en del av min kritiskkreativa undersökning har rört sig i det gränslandet. Och att det 

har varit en viktig erfarenhet. Inte minst i relation till de glitchande idrottsfenomen jag 

undersöker. Jag tänker på glitch som en påminnelse om det samtidigt vackra och plåg-

samma i att krascha, trassla och haka upp sig. 

Jag tänker 

på Doris och Sandra: två kappsäcksflickor som tömde ut innehållet i sina väskor på sim-

bassängsbottens gröna kakel så att allt blandades ihop. Så det uppstod intressanta nya 

sammanhang och nya, oväntade kombinationer. Det ena med det andra, idéer, hugskott, 

smått och stort.47  

Jag tänker 

att det litterära och poetiska skrivandet tillför dimensioner till det akademiska skrivan-

det. Att det förändrar och förskjuter. Berör. Jag tänker på de diskussioner som berättel-

serna bidragit till. Med studenter och i idrottssammanhang. Jag tänker på samtalen kring 

mina texter i forskargruppen. På hur mycket mer konstruktiva de blivit. På hur osäker-

heten kring hur en diskuterar kroppsliga, personliga och känslomässiga texter successivt 

minskat. På hur rädslan att såra eller verka dum, har förvandlats till konkreta litterära 

förslag. Jag tänker på allt engagemang. 

Jag tänker  

på Saidiya Hartman som har skrivit en ”dreambook for existing otherwise”48. På hur 

sjukt inspirerad jag blir.  

Jag tänker 

på Rosi Braidottis ord:  

 

The point of being an intellectual nomad is about crossing boundaries, 

about the act of going, regardless of the destination.49 

Jag tänker 

 
47 Fagerholm, 2005, s. 107  
48 Saidiya Hartman, Wayward lives, beautiful experiments, 2019, New York NY: W.W. Norton & 

Company, 2019, s. XV 
49 Braidotti, 2011, s. 26 
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att jag vill att min avhandling – i form och innehåll – ska bidra till det Derrida (1967, s. 

27) kallar ”en vetenskap om vetenskapens möjligheter”. Att den ska öppna upp för nya 

ingångar, som i sin tur kan öppna upp för andra ingångar. Att den inte ska vara en slut-

destination. Att en vetenskap om vetenskapens möjligheter är ETT sätt att vetenskapa. 

Ett bland många (värdefulla). Ett vetenskapande att omfamna, och kritisera, och… 

och…och… Ett vetenskapande att bygga vidare på.  

 

Jag skriver 

välkommen 
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Tack! 

Många är de människor, materialiteter och sammanhang som bidragit till att avhand-

lingen blivit som den har blivit. En ansamling av möten, rörelser, uppbromsningar, 

känslor och tankespår. Av olika kroppar och andras ord.  

 

Ett initialt tack går till Centrum för idrottsforskning (CIF) och Gymnastik- och idrotts-

högskolan (GIH) som finansierat min doktorandtjänst.  

  

Jag vill också rikta ett stort tack till mina handledare, Håkan Larsson och Karin Rede-

lius. Tack för er tid och ert oförtröttliga och oumbärliga kommenterande av mina texter. 

Tack också för tillit, uppbackning och mod – och för att ni pushat mig i riktningar som 

skjutit iväg mig till platser jag inte hittat till annars. Karin: Om inte du hade frågat mig 

om jag hört talas om narrativ metod den där gången i korridoren 2012 hade min avhand-

lingsresa definitivt sett annorlunda ut. Det var också du som i marginalen på en stu-

dentuppsats, för ännu längre sedan, öppnade en dörr till idrottsforskningens värld. Hå-

kan: Förutom att du varit en stor teoretisk inspirationskälla har dina skarpa läsningar, 

kreativa förslag och din nyfikenhet varit till grym hjälp i arbetet med avhandlingen. 

Samtalen med er båda har hjälpt mig framåt, vidare, bortom (och ibland fått mig att 

bromsa upp, byta riktning, backa, sortera); i den meningen har de också fått fast form i 

avhandlingen som materia 

 

Det samma gäller en rad andra läsare. Hanna Hallgren och Nina Lykke, granskare vid 

mitt slut- respektive halvtidsseminarium, har haft stor betydelse för de vägar avhand-

lingen tagit. Ni har fått mig att känna det jag gör spelar roll, pushat mig att hoppa längre 

och högre och kommit med insiktsfulla, smarta och visionära inspel. Utan era läsningar 

vet jag inte om jag hade vågat eller orkat stanna kvar i ett kritiskkreativt hybridland-

skap. Tack också till övriga granskare vid mitt slut- och halvtidsseminarium: Natalie 

Barker-Ruchti, Sigmund Loland och Pia Lundquist Wannerberg. Ni har med era nog-

granna läsningar, ert tänkkännande kring avhandlingstexterna och era synpunkter och 

kommentarer (utifrån olika idrottsvetenskapliga sammanhang) bidragit till att forma och 

omforma avhandlingen. 
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Jag har under doktorandtiden varit en del av forskningsgruppen för pedagogisk idrotts-

forskning (PIF). Att få ingå i ett så tillåtande och prestigelöst – men samtidigt skim-

rande analytiskt – sammanhang har varit fantastiskt. Tack alla PIF:are för inspirerande 

och givande samtal kring mina texter – liksom för stimulerande samtal kring andra tex-

ter. Bullkalas med pärlsockersprätt. Och en och annan tår.  

 

Men avhandlingen har inte bara blivit till i samspel med universitet och kollegor. Av-

handlingsmanuset har också rört sig och färdats i och genom icke akademiska texter 

(tidningsartiklar, poesi, skönlitteratur) och sammanhang (konstutställningar, filmer, 

samtal, middagar, promenader, teaterföreställningar, stall, idrottshallar med mera) som 

förvandlande och intra-agerande sipprat in och ut ur det. Några av dessa texter och sam-

manhang är inskrivna i avhandlingen, men att omnämna och ge kropp åt dem alla är inte 

möjligt. Ändå. Några fler riktade tack känns angelägna.   

 

Tack Åsa Linghede, Clara Guibourg och Annika Davén för översättningshjälp med de 

litterärt skrivna delarna av artiklarna. Och tack Erik Linghede för omslagsfotot. 

 

Tack Molly. Du rör dig visserligen inte fram genom tillvaron som en häst längre (om än 

hästar är en central del av ditt liv), men du får mig ständigt att fundera över Riktigheter 

och Viktigheter. Som hur det kommer sig att barn inte får bestämma var stora möbler 

ska så. Eller varför en egentligen ska le på skolfoton.  

 

Tack Lella. Min livskamrat och lekkompis i bus och allvar. Tack för poetisk inspiration, 

grymma närläsningar och samtal som hoppar och sprätter. Och för att du krånglar, kom-

plicerar, associerar och dramatiserar. Tycker att konstigt är vackert.  

 

Slutligen vill jag rikta ett varmt och innerligt bamsetack till alla glitchande, skevande, 

queerande personer som deltagit i intervjuer eller på andra sätt influerat mig och bidra-

git till att det blivit en avhandling, en bok, en digital fil; en materia som nu kan virvla 

vidare och delta i andra intra-aktioner, andra samtal. Jag hoppas de blir glittrande och 

glitchande. 
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