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ABSTRACT. Uppsatsen syftar till att visa hur normer kring kön och sexualitet upphävs och 

utmanas under lajv (levande rollspel). Materialet som används är fältanteckningar från en 

deltagande observation under ett lajv och fem intervjuer med lajvare. Resultatet visar att 

heteronormativiteten och den heterosexuella matrisen bryts under lajv, det vill säga det finns 

en queer dimension under lajv. Denna brytning är möjlig eftersom lajv blir ett liminalt tillstånd 

genom leken och därmed inverteras samhällets normer. Under lajv kan deltagarna spela med 

sin könsidentitet och sin sexuella identitet vilket tydligt visar att dessa identiteter inte är några 

fasta kategorier utan föränderliga och flytande. Jag diskuterar även kring huruvida de 

inverterade normerna har en transformerande kraft eller om de snarare upprätthåller 

samhällets normer. Diskussionen resulterar i att det finns utrymme för både och.

Nyckelord: lajv/levande rollspel, kön, sexualitet, liminalt tillstånd, queerteori. 
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INLEDNING

Bakgrund

Mitt inne i en mörk skog hörs klingande skratt och glada sånger. Det kommer från ett värdshus 

fullt av de mest olika sorters människor och varelser. Det är pirater, adelsdamer, lärda och 

draktämjare, men även alver, troll och orcher. Det vackra trähuset är upplyst av flämtande 

stearinljus och stalllyktor. En taffel med kål, bröd, röror och sötsaker står uppdukat. Under 

kvällen har kortspel, dans, intriger och historier varvats och nu när mörkret utanför blivit  

kompakt är det en gemytlig stämning på värdshuset. Men helt plötsligt hörs en hög smäll som 

skär rakt igenom den mysiga atmosfären. Värdshusets dörrar har våldsamt flugit upp och den 

kyliga vinden utifrån smeker som en iskall hand över den blandade skaran. In genom dörren 

kommer två vitklädda gestalter. Alla drar sig undan och stirrar storögt. Gestalterna rycker och 

drar i en gammal, sliten bok och skriker åt varandra. Paret sveper förbi rummet i några 

ögonblick innan de försvinner ut i köket. Strax därefter hörs ett blodisande skrik och 

värdshuspigan rusar ut ur köket i panik.

– De sprang rakt igenom mig! skriker hon och stirrar skräckslaget omkring sig innan hon 

fortsätter ut i mörkret (Bearbetade fältanteckningar, 2007-10-20).

Scenen skulle kunna vara tagen ur en medeltida saga, en fantasybok eller en vandringssägen. 

Istället har den utspelats i utkanten av en mellansvensk stad år 2007 under ett levande rollspel, 

ett lajv. Begreppet lajv kommer från engelskans live role-playing eller live action role-playing. 

Sverok (Sveriges roll- och konfliktspelsförbund) beskriver lajv som en improviserad teater som 

utspelas i en påhittad verklighet där alla spelare har en rollkaraktär som gestaltas så trovärdigt 

som möjligt. Med hjälp av kläder, rekvisita och en genomtänkt karaktärsbakgrund skapas en 

fullständig illusion av den påhittade verkligheten. Lajv utförs inte för att vinna utan för att ge en 

givande och underhållande upplevelse tillsammans med de andra spelarna (Sverok 2007-12-13). 

De flesta lajv utspelas i en medeltida fantasyvärld (se bilaga 1: begrepp inom lajv), men det 

finns även andra sorters scenarion, som vampyrlajv, efterkatastrofenlajv, stämningslajv, 

gästabudslajv, westernlajv och historiska lajv (Spelkalender 2007-12-13). 

Lajv kom till Sverige i och med att rollspel slog igenom i början av 1980-talet, i slutet av 

1980-talet tog dessa rollspelare ett steg längre genom att göra ett levande rollspel, det vill säga 

gå ut i fältet och uppleva rollspel i en verklig miljö. Detta gjordes med inspiration från England 

och USA (Lajvsverige 2007-12-13). År 2006 var 351 föreningar med lajv som sin huvudsakliga 
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sysselsättning medlemmar i Sverok och de hade tillsammans 11 974 medlemmar (Engstrand 

Lund 2006:6). Förmodligen finns det betydligt fler lajvare i Sverige men som inte är 

medlemmar i någon förening (se bilaga 2: bilder på lajvare). 

Att vara med på ett lajv kan kännas som att vara mitt i en saga eller kanske i en historisk 

film. Under lajv blir det omöjliga möjligt. Specialeffekter blir på riktigt och att befinna sig mitt 

bland orcher (se omslagsbild och bilaga 1), troll, spöken och andra sagoväsen är inte bara en 

fantasi. Det är inte bara sagan som blir verklighet utan även verkligheten inverteras och kan bli 

nästan vad som helst. Under lajv ges en möjlighet att pröva samhällets normer eftersom det sker 

under lek. I skydd av leken kan manligt bli kvinnligt och heterosexuella bli homosexuella. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samhällets normer kring kön och sexualitet 

ifrågasätts, omskapas och upprätthålls under lajv.

För att nå detta syfte använder jag mig av följande delfrågor: 

Kan lajv ses som ett tillstånd där normer inverteras och ifrågasätts? I så fall på vilket sätt?

Vilka normer kring kön och sexualitet skapas och upprätthålls under lajv? Hur kan dessa ses i 

relation till samhällets normer kring kön och sexualitet?

Queerteori

För att nå detta syfte använder jag mig av litteraturvetaren och filosofen Judith Butlers 

queerteori. Ett queerperspektiv bygger på en poststrukturalistisk eller postmodernistisk 

uppfattning av samhället (Ambjörnsson 2006:48). Socialantropologen och genusvetaren Lena 

Gemzöe skriver att det postmodernistiska perspektivet avvisar idén om att det skulle finnas en 

universell mänsklig natur, istället representerar varje mänskligt jag en egen subjektivitet. Denna 

subjektivitet är konstruerad av språket, kulturen och historien. Den är bräcklig, fragmenterad 

och i konstant förändring. Detta innebär att ett postmodernistiskt synsätt på kön menar att även 

könets natur är socialt konstruerat. Med denna syn går man ett steg längre än tidigare 

genusforskning i och med att man ser kön som något genomgripande konstruerat. Det innebär 

att det inte finns någon kategori ”kvinna” som är enhetlig och universell (Gemzöe 2002:138f, 

Butler 1990:5ff). Gemzöe menar att denna långtgående konstruktivism är det centrala elementet 

i Butlers queerteori. Inom queerteori ses inte bara könet som konstruerat och därmed föränderlig 

och instabil, utan även den sexuella identiteten. Hetero-, homo-, bi- eller transsexualitet ses inte 
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som stadiga, avgränsade identiteter utan gränserna emellan dem är flytande och utgör bara 

några av möjligheterna i en differentierad, föränderlig, socialt konstruerad sexuell identitet 

(Gemzöe 2002:141f).

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson definierar begreppet queer som brottet mot sexuella 

normer, strukturer och identifikationer. Hon menar att queer inte ska betraktas som en tydlig och 

avgränsbar identitet, handling eller person utan snarare som ett kritiskt förhållningssätt till det 

normativa  som ska röra om, störa och bryta upp kategorier. Queerteorin uppmanar oss att 

vända upp-och-ned på antagandet att det finns ett normalt och ett onormalt sätt att vara en 

sexuell kvinna eller man på. Det är ett redskap för att kunna ifrågasätta samhällets för-givet-

tagna sanningar, vare sig det handlar om kön, sexualitet eller någon annan form av normalitet 

(Ambjörnsson 2006:8f,27). Queerteoretisk forskning handlar om att undersöka hur sexuella 

normer uppstår, fungerar, upprätthålls och ifrågasätts, framför allt den normerande 

heterosexualiteten. Queerteoretiker undersöker hur sexualitet organiseras, regleras och upplevs 

samt hur identiteter, handlingar, regler, normer samt föreställningar vävs samman till det som 

kallas sexualitet (Ambjörnsson 2006:35f).

Liminalitet

Jag använder mig även av antropologen Victor Turners begrepp liminalitet som en teori 

eftersom jag ser lajv som ett liminalt tillstånd. Turner skriver om liminalitet under 

övergångsritualer (rites de passage). Övergångsritualer definierar han som de ritualer som 

markerar en förändring av plats, tillstånd, social position eller ålder hos människor. Enligt 

Turner finns det tre olika faser under övergångsritualerna. Den första fasen består av separation, 

vilket är ett symboliskt beteende som markerar ett avståndstagande från en fast punkt i den 

sociala strukturen. Nästa fas kallar Turner för en marginell eller liminal period, vilket innebär 

att personen som utövar ritualen blir ambivalent, det vill säga den passerar genom en kulturell 

sfär som har få eller inga likheter med det tidigare eller kommande tillståndet. Under slutfasen 

(aggregation phase) fullbordas ritualen genom att personen återgår till ett stabilt tillstånd i den 

sociala strukturen.

Turner skriver om den liminala tiden att den varken är här eller där, utan mitt emellan de 

sociala positionerna som bestäms av lagar, seder, konventioner, normer och ceremonier i 

samhället. Den liminala tiden är tillfällen utanför tiden och utanför den sekulära sociala 

strukturen. Under den liminala tiden är den sociala strukturen tvärtom eftersom man inte kan 

definiera den sociala ordningen utan att definiera dess motsats. Under denna tid klär man av sig 
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de attribut som man har innan och efter ritualen (Turner 1977:94ff,102). I avsnittet Det liminala 

tillståndet beskrivs på vilket sätt lajv kan ses som ett sådant liminalt tillstånd.

Definitioner och begrepp

I uppsatsen används flera begrepp som är viktiga att definiera och förklara. Begreppet norm är 

centralt i och med att jag ämnar se hur normer ifrågasätts under lajv. Jag använder begreppet 

som ett samlingsbegrepp för kulturella strukturer. Normerna är de oskrivna regler, värderingar 

och uppfattningar om världen som människor lever efter, det vill säga de är vägledande för hur 

vi får och inte får bete oss och för vad vi tycker och tänker.

Jag fokuserar på normer kring kön och sexualitet, dessa begrepp är därmed också viktiga att 

förklara. Jag har valt att använda ordet kön istället för genus eftersom jag, utifrån Butler, anser 

att en uppdelning mellan genus (det sociala) och kön (det biologiska) återskapar föreställningen 

om att det existerar en naturlig, förkulturell och ursprunglig manlighet och kvinnlighet. Jag 

anser att det biologiska könet också är socialt konstruerat. Detta innebär att även kön är en 

effekt av våra sociala och kulturella föreställningar om vad biologiskt kön är och inte ett uttryck 

för en inneboende könsbaserad essens. Därmed går det inte att göra någon åtskillnad mellan kön 

och genus, således använder jag bara termen kön (Ambjörnsson 2006:110,112, Butler 

1990:10f). Begreppet sexualitet innefattar vår sexuella åtrå och vårt begär. Med sexuell identitet 

menar jag hur man ser på sig själv som sexuell individ och hur man uttrycker sin sexualitet. 

För att analysera lajv ur ett queerperspektiv använder jag mig av Butlers begrepp den 

heterosexuella matrisen. Den heterosexuella matrisen är ett normsystem som har regler både för 

hur man ska vara som man eller kvinna och att man ska vara man eller kvinna (Ambjörnsson 

2006:112). Matrisen säger att de enda positioner vi kan inneha är kvinna eller man, dessa 

positioner ställs i motsats till varandra både kroppsligt och beteendemässigt och de förväntas 

samtidigt åtrå, begära och ha sex med varandra. Den heterosexuella matrisen innebär att man 

bara kommer att uppfattas som en riktig kvinna om man har en kvinnas kropp, uppträder som 

en kvinna och har rätt sorts heterosexuellt begär. Om man inte uppfattas på så sätt utan rubbar 

denna ordning ses man som en avvikare, det vill säga mindre begriplig i andras ögon, 

skrämmande, störande, annorlunda, konstig och mindre lyckad (Ambjörnsson 2006:112f).

För att granska normer kring sexualitet, kön och sexuell identitet använder sig 

queerteoretiker av begreppet heteronormativt. Heteronormativitet är de institutioner, lagar, 

strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualitet som något enhetligt, 

naturligt och allomfattande, det vill säga de normer som bidrar till att det  heterosexuella livet 
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framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva på. Begreppet heteronormativt 

används inom queerteorin för att synliggöra dessa normer. Konkret, empirisk kunskap om 

sexualitetsnormer i specifika historiska och geografiska sammanhang används för att synliggöra 

heteronormativiteten (Ambjörnsson 2006:52,78f). Jag har använt konkret, empirisk kunskap om 

sexualitetsnormer under lajv vilket kan ses som en specifik kulturell och social situation för att 

synliggöra heteronormativiteten och även brytningar mot den.

Det finns även några begrepp som används i lajvsammanhang, vilka även jag använder, som 

är viktiga för läsaren att förstå. När jag skriver ”i verkliga livet” syftar jag till livet utanför 

lajvet, det vill säga när man inte lajvar och allt som försiggår utanför själva lajvspelen. Mina 

informanter använder ofta begreppen inlajv och offlajv. Inlajv innebär att man befinner sig inom 

lajvet och att man beter sig som sin lajvkaraktär. Offlajv är då tvärtom, det innebär att man går 

tillbaka till att vara sig själv och hur man beter sig inom ramen för sin egen identitet. Offlajv 

kan även syfta till saker under ett lajv som inte passar in i den medeltida fantasymiljön, 

exempelvis mobiltelefoner. Offlajv används endast i samband med lajv för att markera 

skillnaden från inlajv (jmf Lundell 2002:19).

Metod och material

Materialet som används för analysen i uppsatsen är fältanteckningar från en deltagande 

observation under ett lajv och fem stycken intervjuer med deltagare från lajvet. Jag har även 

använt mig av erfarenheter från tidigare lajv som jag varit med på utan syftet att göra en 

deltagande observation.

Inför den deltagande observationen kontaktade jag ett par personer som höll på att arrangera 

ett lajv som snart skulle utspelas. De godkände att jag kunde deltaga i lajvet och göra 

observationen. Jag kom dit utklädd i medeltidskläder och betedde mig som de andra deltagarna. 

I början av lajvet satt jag mest och observerade de andra deltagarna men framåt kvällen blev jag 

allt mer delaktig i måltider, samtal, danser, kortspel och händelser. Mina upplevelser under 

lajvet är svåra att sätta ord på eftersom mycket bestod av känslor och en särskild stämning. Jag 

anser att denna särskilda stämning är en viktig del av mina iakttagelser och tolkningar. Jag har 

därför valt att förmedla den genom några kursiva avsnitt i uppsatsen. Dessa avsnitt är skrivna 

som en skönlitterär berättelse eller saga och syftar till att förmedla den magiska stämningen som 

skapas under lajv. Detta diskuteras vidare under rubriken Det liminala tillståndet.

Under lajvet fick jag slumpmässigt tillfälle att prata med några av de andra deltagarna 

offlajv, jag frågade då om de kunde tänka sig att bli intervjuade och sedan kontaktade jag dem 
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via e-mail. Jag gjorde därmed inget medvetet urval av mina informanter utan det blev de som 

jag fick möjlighet att fråga. Alla intervjuerna spelades in digitalt och jag gjorde även 

anteckningar. Jag har transkriberat en hel intervju och delar av de andra. Intervjuerna var nästan 

helt ostrukturerade, jag började att fråga lite allmänt om deras erfarenheter av lajv för att sedan 

fråga mer specifikt om kön och sexualitet. Jag följde inget frågeformulär utan anpassade mig 

efter vilken riktning intervjuerna fick utifrån vad informanterna valde att berätta om. 

Informanterna var Emma och Martin båda 33 år (dubbelintervju), Maja 18 år, Bernt 26 år, Olof 

22 år och Anders 22 år (se Litteratur och källor). I uppsatsen refererar jag till informanterna 

med deras namn i löpande text eller i parentes. Emma och Martin, Bernt och Olof har hållit på 

med lajv i många år och även arrangerat lajv. Maja och Anders har varit på några lajv under ett 

till två år. Jag hade ytterligare sex personer jag frågade på lajvet om de ville bli intervjuade och 

fick e-mailadresser till. En av dem svarade inte på mitt e-mail och de andra bestämde jag mig 

för att inte intervjua eftersom jag redan hade tillräckligt med material för att kunna nå en del 

slutsatser.  Informanterna diskuteras mer ingående under rubrikerna Den tredje närvarande och 

Avgränsningar och reflexivitet.

Den tredje närvarande

Etnologen Oscar Pripp använder begreppet den tredje närvarande vid intervjuer med en grupp i 

samhället som blivit särskilt uppmärksammade av myndigheter, forskare, debattörer och media. 

Ju fler budskap som sprids om dessa grupper desto mer måste de förhålla sig till de egenskaper 

som tillskrivs dem. Han kallar detta för omslutning och menar att intervjusvar ibland kan vara 

kommentarer till denna omslutande tillskrivning och inte svar på intervjuarens frågor (Pripp 

1999:43). Under mina intervjuer fanns repotageboken De övergivnas armé (1997) med som en 

tredje närvarande. Boken är skriven av  Didi Örnstedt och Björn Sjöstedt och syftar till att visa 

att rollspel och lajv ”förmedlar idéer om avancerat våld och tortyr, sadistiska terror- och 

avrättningsmetoder och sprider rasism och kvinnoförakt” (Örnstedt & Sjöstedt 1997:baksidan). 

De skriver bland annat att lajv möjliggör ett utsvävande liv med festande, dryckenskap, sex och 

strid. Lajv likställs med överlevnadsexperiment och beskrivs som anarkistiskt, perverterat och 

ett instrument för propaganda och övertalning (Örnstedt & Sjöstedt 1997:98,105ff,130,134). 

Filippa Glaser har skrivit en uppsats om lajv där hon diskuterar att en moralisk panik skapades 

av media kring lajv och rollspel på grund av boken De övergivnas armé och två mord på 

ungdomar som ägnat sig åt lajv och rollspel (Glaser 2003).

Även om lajv idag oftast framställs på ett helt annat sätt, både i media och av forskare, så 
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förhåller sig fortfarande lajvare till bilden som skapades av dem i samband med boken och 

medias svartmålning. Mina informanter svarade på frågor som denna tredje närvarande ställde 

genom att de försäkrade mig om hur ofarligt det är att lajva trots att jag inte frågade om lajv är 

farligt. Detta förhållningssätt märktes även under den deltagande observationen då jag pratade 

med några lajvare om hur folk behandlar medeltidsklädda i vardagliga sammanhang. En lajvare 

berättade att hon alltid känner ett behov av att vara överdrivet trevlig och vänlig mot folk som 

kommenterar hennes kläder och ställer frågor, eftersom hon inte vill att lajvare ska få dåligt 

rykte (Deltagande observation, 2007-10-20). Detta behov att värna om lajvares rykte ser jag 

som en reaktion på den moraliska paniken och smutskastningen som skedde av lajvare under 

90-talet. Lajvarna måste hela tiden förhålla sig till andras förutfattade (och ofta felaktiga) 

meningar om dem.

Allra starkast kändes denna tredje närvarande efter intervjun med lajvaren Emma. Hon hade 

tidigare, ungefär vid samma tidpunkt som när De övergivnas armé kom ut, blivit intervjuad av 

en annan forskare om lajv. Hon jämförde våra intervjuer efteråt och kommenterade: ”Du 

frågade i alla fall inte om min personlighet är mer aggressiv nu än innan jag började lajva”. 

Under intervjun berörde Emma aldrig specifikt sin aggressionsnivå men kommentaren visar att 

hon hade klara förväntningar på vad jag skulle fråga efter vilket troligtvis påverkade intervjun. 

Mina informanter försvarade inte bara lajv under intervjuerna utan lyfte även fram en del 

problem som kan uppstå under lajv, men de handlade inte om lajvares våldsbenägenhet, 

anarkism eller utsvävande liv som i De övergivnas armé.

Det var inte bara mina informanter som påverkades av denna tredje närvarande utan även jag 

själv. Trots att mina informanter aldrig ifrågasatte eller frågade efter mitt syfte med uppsatsen 

så försvarade och förklarade jag det ändå. Jag kände ett behov av att markera att jag inte skulle 

tolka lajv som i De övergivnas armé. Detta har förmodligen påverkat mina tolkningar då jag 

hela tiden har förhållit mig till hur jag inte vill tolka. Jag har försökt undvika att värdera åt 

något av hållen i uppsatsen eftersom jag är medveten om min positiva positionering i frågan. 

Det var inte bara en tredje närvarande vid mina intervjuer utan ibland även en fjärde sådan. 

Denna var inte ett resultat av samhällets omslutning av lajvare utan av en intern diskussion 

lajvare emellan. På åtskilliga forum på internet och inom många lajvföreningar pågår idag en 

intensiv debatt om jämställdhet mellan könen under lajv. Mitt syfte med uppsatsen är inte att 

diskutera jämställdhet just för att jag inte vill värdera och bedöma lajv och lajvare. I och med att 

jag tog upp manligt och kvinnligt under intervjuerna (mer eller mindre uttalat) så återkom 
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många informanter hela tiden till frågan om jämställdhet trots att jag inte frågade om det. Jag 

påverkades av detta eftersom jag kände ett behov av att förklara att jag inte kommer att anklaga 

eller kritisera någon i uppsatsen. Jag behövde försäkra informanterna om att jag inte skulle 

framställa lajv som förtryckande av kvinnor. Detta har givetvis också påverkat min tolkning av 

materialet genom att jag förhållit mig till hur jag inte vill tolka. Återigen har jag försökt gå runt 

detta genom att inte uttalat värdera lajv. Dock genomsyras uppsatsen av en positiv inställning 

till lajv eftersom det är en sådan jag har.

Avgränsningar och reflexivitet

Jag använder inte mitt begränsade material för att generalisera mina resultat till alla lajvare men 

jag anser ändå att det kan ge en uppfattning om vilka normer som finns hos dessa. Den 

deltagande observationen gjordes på ett lajv som inte heller är utformat som lajv oftast är, det 

vill säga att lajvet marknadsförs i en kalender på internet och att vem som helst kan anmäla sig 

till det.  Arrangörerna berättade för mig att nästan hela deltagarskaran var handplockade genom 

att de hade skickat ut inbjudningar till personer de träffat på lajv tidigare och tyckte var 

intressanta. De hade inte gjort någon reklam för lajvet i kalendern. Detta innebar att många på 

lajvet kände varandra vilket skapade en öppen och intim stämning. Jag ser inte detta som en 

begränsning utan snarare tvärtom. Denna stämning och deltagarnas relationer till varandra 

gjorde det möjligt att se de annars mer dolda normerna kring kön och sexualitet. Det slutna 

sällskapet gjorde så att det blev en öppnare dialog om ämnen som sexuell läggning och 

sexualitet. Därmed blev det särskilt lämpligt att fokusera dessa perspektiv. Det var först efter 

den deltagande observationen som jag bestämde mig för att använda perspektivet kön och 

sexualitet eftersom jag tyckte det var särskilt intressanta under lajvet. Andra perspektiv som 

klass och etnicitet var inte lika relevanta eftersom de inte märktes under den deltagande 

observationen. 

Jag har själv varit med på några lajv under de senaste två-tre åren och har därför träffat 

några av deltagarna under lajvet och ett par av mina informanter tidigare. Detta gav en närhet 

till mitt material som innebar både för- och nackdelar. Fördelarna var att det var lättare för 

informanterna att prata öppet om en del mer känsliga ämnen med mig. Det var även lättare för 

mig att förstå dem och det som hände under lajvet eftersom jag delvis redan ”behärskar 

jargongen” och vet hur lajv går till. Etnologen Erika Lundell skriver i sin uppsats ”Lajvminnen, 

berättande kring levande rollspel” att hennes informanter sällan eller aldrig berättar om 

lajvminnen för personer som inte lajvar, eftersom lyssnaren i så fall skulle behöva så mycket 
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bakgrundsinformation för att kunna förstå (Lundell 2000:14f). Förmodligen hade mina 

informanter tyckt att det var besvärligare att berätta om sitt lajvande för mig om jag hade varit 

en helt oförstående utomstående.

Nackdelarna med att ha närhet till sina informanter är att man skapar en relation till dem som 

kan påverka tolkningsarbetet. Jag lärde känna mina informanter och började tycka mycket om 

dem. Det innebär förmodligen att jag har svårt att kritisera dem och ser deras åsikter och 

beteende som positiva och godhjärtade. Det är dock ingen större begränsning eftersom jag inte 

är ute efter att hänga ut enskilda individer utan istället försöker se samhälleliga mönster och 

strukturer som upprätthålls mer eller mindre omedvetet av alla. Närheten till mitt material 

innebär också en risk för att uppsatsen har ett skimmer av positiva värderingar om lajv men jag 

har försökt att inte ta ställning till om lajvande är bra eller dåligt. Det är inte syftet med min 

uppsats. Jag vill inte romantisera och glorifiera lajv utan försöker istället hålla så mycket 

analytisk distans som möjligt.

Lajvare är en ganska sluten grupp där många känner varandra, därför har jag varit noga med 

anonymisering av mina informanter och lajvet. Jag tycker det är särskilt viktigt eftersom jag har 

ställt frågor om ämnen som kan uppfattas som känsliga. Jag har använt pseudonymer istället för 

både informanternas riktiga namn och deras lajvkaraktärers namn. Jag skriver inte heller vilken 

stad lajvet utspelades i eller uppgifter om deras arbete eller utbildning. Jag har intervjuat dem i 

egenskap av att de är lajvare och därmed anser jag inte att deras bakgrund är relevant.

Innan lajvet lade jag in en tråd på lajvets forum på internet där jag informerade om vem jag 

är och att jag skulle göra en deltagande observation. Jag efterlyste även frivilliga till intervjuer. 

När jag kom fram till lajvet var det ingen som visste att det var jag som hade lagt in  tråden 

eftersom de inte kände igen mig. I och med att lajvet började direkt när man kom fram till 

området så fick jag bara tillfälle att presentera mig för några stycken som jag pratade med 

offlajv inne i köket och i ladan som var områden där man kunde gå ut ur spelet. Därmed tror jag 

inte att många påverkades av att jag var där utan de flesta verkade agera som man brukar på 

lajv.

Forskningssammanhang

Inom etnologin har väldigt lite forskning om lajv gjorts. En av de få böcker som berör lajv är 

etnologen Lotten Gustafssons avhandling Den förtrollade zonen – lekar med tid, rum och 

identitet under Medeltidsveckan på Gotland (2002). Jag har inspirerats av hennes avhandling 

men det är viktigt att påpeka att medeltidsveckan är annorlunda än lajv på flera sätt. Främst för 
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att medeltidsveckan har den historiska medeltiden i centrum medan lajv oftast utspelas i en 

påhittad fantasyvärld. Båda fenomenen kan dock ses som liminala tillstånd vilket ger viktiga 

paralleller emellan dem.

Det har även skrivits en hel del uppsatser om lajv i många olika ämnen men det är inte 

många som har varit relevanta för den här uppsatsen. Jag har använt mig en del av Lundells fyra 

uppsatser om lajv som hon skrivit i både genusvetenskap och etnologi. De behandlar berättande, 

jämställdhet, genus, klass, maskulinitet, heterosexualitet och vithet under lajv (Lundell 2000, 

2002, 2005a och 2005b). Ylva Gislén, fil. dr. i interaktionsdesign, har skrivit en artikel som 

handlar om berättande under rollspel men den berör även kort lajv (Gislén 2004). 

Disposition

I inledningen har uppsatsens syfte och material presenterats. Frågeställningarna består av två 

olika delar, dels att visa att lajv är ett liminalt tillstånd och dels att visa hur normer kring kön 

och sexualitet inverteras och ifrågasätts under lajv. Därmed har jag valt att disponera resten av 

uppsatsen i två avsnitt. Avsnittet Det liminala tillståndet visar hur lajv kan ses som ett liminalt 

tillstånd. I avsnittet Kön och sexuell identitet diskuterar jag hur lajv bryter mot 

heteronormativiteten och den heterosexuella matrisen. Jag för även genomgående en diskussion 

om huruvida lajv har en transformerande verkan eller om det snarare upprätthåller samhällets 

rådande normer kring kön och sexualitet. Sist har jag med sammanfattande slutsatser som kort 

presenterar mina resultat.
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DET LIMINALA TILLSTÅNDET

– Spökena är här igen! ropar någon utanför värdshuset.

Alla springer ut och ser hur de vitklädda gestalterna denna gång bråkar ännu mer högljutt.  

Mannen tar ett våldsamt grepp om kvinnan och halvt släpar iväg henne mot ladan. Värdshus-

gästerna följer efter på behörigt avstånd och ser med skräckblandad fascination på de två 

varelserna från en annan dimension. Strax efter att de har försvunnit in i ladan hörs blodisande 

skrik där inifrån som ekar ut i skogen. De som står närmast öppningen ropar att han skar halsen 

av henne. En av alverna försöker lugna den oroliga skaran:

– Det är ingen fara, de är inte på riktigt. De är bara en återspegling av människor som levt här 

en gång för länge sedan (Bearbetade fältanteckningar, 2007-10-20).

Denna episod under lajvet visar att det till och med är möjligt att ta någon annans liv under 

leken, den enda gränsen för vad som kan hända inom illusionen är lajvdeltagarnas fantasi. Lajv 

är en lek, och inom skyddet av leken kan hela samhället vridas på ända och bli något helt annat. 

Med utgångspunkt i att leken gör vad som helst möjligt, exempelvis mord, visar jag i detta 

avsnitt att lajv är ett liminalt tillstånd.

Ritualer och inverterade normer

Turner hävdar att i och med den ökande specialiseringen i samhället och kulturen samt med en 

tilltagande komplexitet inom den sociala uppdelningen av arbete så har den liminala tiden blivit 

institutionaliserad. Han menar att det bara är i stamsamhällen som fullkomlig liminal tid kan 

existera och att bara små spår av den finns kvar i dagens moderna samhälle (Turner 1977:107). 

Jag håller inte med Turner om detta utan anser att det finns många olika sorters liminala tider 

även i dagens Sverige, men de ser något annorlunda ut. Några av dessa liminala tider skapas 

under lajv, festivaler och berusning. 

Etnologen Barbro Klein menar att den liminala tiden finns under ritualer. Om man utgår från 

Kleins definition av ritualer så kan lajv inte ses som en ritual, men däremot uppfyller den vissa 

av ritualens kriterier. Lajv har inga upprepningar eller något rituellt system i och med att de är 

olika varje gång. Däremot har lajvet en tydlig början och slut som markeras av olika symboler 

(se nedan). Deltagarna i lajvet agerar och tar på sig roller. Lajv innehåller även paradoxer och 

motsägelser samt har både en struktur och en antistruktur. Klein skriver även att ritualer har en 

mångfald av uttrycksmedel och stiliserade beteenden. Detta har lajv genom speciella kläder, 

stämningar, dramatiseringar och synliggöranden, men till skillnad från Kleins ritualdefinition är 
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dessa alltid olika och oregelbundna. Klein skriver även att ritualer följer en etablerad 

handlingssekvens vilket de flesta lajv gör men det är aldrig återkommande händelser. Lajv 

består enbart av improvisationer och lek medan Klein skriver att ritualer bara innehåller dessa 

element till viss del (Klein 1995:14-21). Därmed kan lajv ses som en variant av en ritual.

Lajv är inte specifikt en övergångsritual så som Turner beskriver dem (Turner 1977:94f) 

eftersom deltagarnas sociala position inte förändras efter lajvet. Däremot vill jag se lajv som en 

version av en övergångsritual. När deltagarna börjar lajvet passerar de från ett tillstånd till ett 

annat, de går från att vara offlajv till att vara inlajv. Ibland ringer man i en klocka för att markera 

när lajvet börjar och slutar men det är framför allt sättet att tala om lajv som tydligt markerar 

var gränsen går mellan att vara inom ramen för lajvet och i sitt verkliga liv (Intervju med Emma 

& Martin). Martin använder sig av begreppet off på följande sätt: ”kan behöva ha ett kök eller så 

för att gå och vara lite off ibland”. Martin berättade även att många har väldigt teatrala och 

högtidliga röster när de är inlajv för att tydligt markera att de spelar. Gislén skriver också att 

lajvare har koder och signaler för när en lajvspelare vill gå ur spelet (Gislén 2004:135).

Den tydliga gränsen mellan att gå från att vara offlajv till inlajv var även något jag noterade 

under den deltagande observationen. Jag tog sällskap med två tjejer på väg till lajvområdet. När 

vi gått en bit in i skogen sa de bestämt: ”nej, nu går vi inlajv”. Då tog de avstånd från mig 

eftersom vi inte skulle känna varandra inlajv och började en livlig diskussion. Detta var 

tjejernas sätt att markera gränsen mellan inlajv och offlajv (Deltagande observation, 

2007-10-20). Lajvarna gör olika övergångsritualer för att passera in i lajvet och ett nytt tillstånd. 

Skillnaden från Turners syn på övergångsritualer är att han menar att den liminala tiden sker 

under själva passagen, jag menar istället att lajvarna passerar in i ett liminalt tillstånd. Deras 

sociala position förändras inte när det liminala tillståndet avslutas eftersom de då istället går 

tillbaka till det vardagliga livet (jmf Lundell 2002:4). Därmed kan man se att lajvet delvis är en 

ritual i sig eftersom det hela tiden är ett liminalt tillstånd även om den inte uppfyller alla 

kriterier för vad som kännetecknar en ritual.

Tre av mina informanter som brukar spela orcher (se bilaga 1) på lajv, Bernt, Olof och 

Anders, berättade mycket tydligt om inträdet till att gå inlajv, det vill säga när man börjar spela 

sin lajvkaraktär. Jag ser detta inträde som en övergångsritual eftersom det innebär att man går 

från ett tillstånd till ett annat, från att vara sig själv till att bli sin påhittade lajvkaraktär. Bernt 

beskriver att de som orcher brukar behöva sitta någon timme bara i gruppen och samtala inlajv 

för att ”komma i nått kollektivt idioti.” Han säger att ”det blir nån sån här masspsykos av idioti 
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där alla verkligen tar bort allting som är normalt tänkande och bara tänker väldigt rakt”. Olof 

uttrycker något liknande då han säger: 

Alltså, en sak som jag märkt ganska mycket det är att så fort du får på dig dom här kläderna och 

sen trycker in tänderna [löständer], och sen har dessutom hela gruppen gjort det runt omkring 

dig, då blir det en gigantisk jäkla masspsykos. 

Gustafsson skriver om medeltidsveckan på Gotland som en liminal tid eftersom man genom att 

uppträda i historisk dräkt tillfälligt förskjuter upplevelsen av hur man är den man är: det blir en 

vila från det normativa nolläget och vardagens iscensättning av normalitet (Gustafsson 

2002:31). Den historiska dräkten, eller som för Olof utklädningen till orch, har samma funktion 

under lajv.

 Denna vila från det normativa nolläget sker också inom lajv. Genom de stilistiska medlen 

som klockringning och andra ritualer vid passagen mellan in och off, utklädningen, 

rollspelandet samt den teatraliska rösten så skapas något utöver det vanliga, det blir en tillfällig 

icke-vardag, det vill säga det blir ett liminalt tillstånd (Gustafsson 2002:24f). Enligt Turner är de 

sociala strukturerna tvärtom under detta liminala tillstånd, samhällets normer inverteras (Turner 

1977:95ff). Detta är något mina informanter som spelar orcher uttrycker mycket tydligt. Bernt 

berättar att när han och hans grupp spelar orcher så lägger de bort ”allt vad det gäller social 

norm”. Han tar exempelvis upp att de inte följer mitt- och dittprincipen, det vill säga att de inte 

har någon uppfattning om ägodelar. De brukar även spela mycket närgångna genom att bryta det 

normala avståndet som man annars har när man pratar med andra personer, de går hela tiden ett 

steg närmare. Bernt nämner också att de tänker väldigt rakt vilket innebär att de alltid tar folk 

direkt på orden istället för att försöka analysera sig fram till vad personerna egentligen menar. 

Han säger att en anledning till att de gör det är för att det är ”kul att ifrågasätta dom rådande 

normerna” och att en del av tjusningen med lajv är att ”man sätter sig in i ett helt annat sätt att 

tänka som antingen inte är accepterat utav det rådande samhället eller inte accepterat av sig 

själv heller för den delen.” Även Olof berättar om detta. Han säger att de som orcher inte spelar 

på att de har samma sociala kod som människorna eller snarare att de saknar social kod. 

Exempelvis är det helt okej med ”väldigt grova könsskämt”, de har inga bestämmelser för hur 

man ska uppföra sig, de kan klämma sig ned mellan personer utan att fråga och om någon går 

ifrån sin mat så anser de att det är deras mat. Anders berättar också om hur orcherna beter sig. 

Han säger exempelvis att de fuskar under kortspel, tränger sig före i köer och snor mat av andra. 
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Han förklarar att han tycker att det är ”kul att testa människors gränser.” Informanternas 

beteende när de spelar orcher visar tydligt att de följer inverterade normer för hur man får bete 

sig.

Att lajv är ett liminalt tillstånd är även något jag försöker förmedla genom den kursiva sagan 

i uppsatsen. Att vara på ett lajv känns som att befinna sig i en saga, det är inte lika verkligt som 

annars. Denna känsla av overklighet öppnar upp för möjligheten att inte bete sig som i verkliga 

livet. Det blir möjligt att ta ett steg från de vardagliga normerna och prova på att bete sig på ett 

annat sätt. Därmed kan lajv ses som ett liminalt tillstånd där samhällets normer inverteras och 

det blir en tvärtom-värld.

Transformerande kraft

Det går även att göra en koppling mellan lajv och filosofen Mikhail Bakhtins carnival-begrepp. 

Bakhtin har analyserat karnevaler under renässansen genom en roman av Rabelais. Han menar 

att karnevalen ger uttryck för glädje, bejakande och en militant anitauktoritär attityd grundat på 

ett upprymt accepterande av kroppen. Han beskriver karnevalen som ett tumult med frigörande 

och anarkistiska energier som har möjligheten att invertera hierarkier och undergräva gränser. 

Karnevalen blir världen-upp-och-ned (Dentith 1995:66f,73f,76). Jag anser att lajv kan ses som 

en karneval eftersom det är möjligt att invertera hierarkier och undergräva gränser under lajv. 

Exempelvis orcherna som ifrågasätter de sociala normerna under lajv. I nästa avsnitt kommer 

jag att visa att detta även är fallet när det gäller sexualitet och kön.

Bakhtin menar att skrattet i karnevalen har en positivt nyskapande kraft. Även Gustafsson 

skriver att den normativa verkligheten och vardagens roller och regler inverteras, utprövas och 

sätts på spel under den liminala tiden. Hon kallar den liminala tiden för en reflexiv arena som 

kan användas till att  undersöka, ifrågasätta och kommentera väsentliga aspekter av tillvaron 

(Gustafsson 2002:24f,31f). Bakhtin har fått mycket kritik för att han ser karnevalen som en 

positivt nyskapande kraft eftersom en del istället ser karnevalen som en säkerhetsventil som 

stärker auktoriteten genom att tillåta en tillfällig upphävning av den. I så fall skulle karnevalen 

kunna fungera som en förstärkning av kollektiva och hierarkiska normer (Dentith 1995:72ff). 

Jag anser att eftersom normer inverteras under karnevalen så visar den att det är möjligt med en 

annorlunda social ordning. Den uppvisar ett alternativ som kanske inte leder direkt till handling, 

det vill säga förändring av de rådande normerna, men den sätter i alla fall igång en reflexiv 

process och ett ifrågasättande i människors tankar. 

Klein skriver att ritualer genom sin liminalitet kan ha en transformerande, transcendental och 
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omskapande kraft genom, vad Turner kallar, ett communitas. Communitas innebär en djup 

samhörighet där alla sociala skrankor upphävs (Klein 1995:11). Jag tror att det även finns en 

sådan kraft under lajv men att den inte skapas genom ett communitas eller genom skrattet som 

Bakhtin skriver, utan genom leken. Gustafsson skriver att leken har en inneboende explosiv 

essens som inverterar och sätter det som annars tas för givet i gungning. Hon kallar  leken för 

en arena för lustfylld revolt och ett experimentfält för det kulturellt fastslagna. Den 

transformerande kraften kommer in genom att leken berättar en hemlighet, som Gustafsson 

uttrycker det, det vill säga att allt inte nödvändigtvis behöver vara som det är (Gustafsson 

2002:25ff). Det innebär att när den normativa ordningen inverteras genom leken under ett 

liminalt tillstånd som lajv, så visar den att det är möjligt att ordna världen på ett annat sätt. 

Det är leken som skapar lajvets transformerande verkan och gör så att det blir ett liminalt 

tillstånd där normer inverteras. Detta är något som framkom under mina intervjuer. Anders 

uttrycker sig enligt följande:

Och liksom även om jag skriker och det här blir jävligt flummigt och dåligt så: det här är bara 

teater, vi gör det här för skojs skull liksom, du har den här lilla säkerhetsgrejen på nått sätt. Att 

det inte är jag på riktigt utan att det är min karaktär som gör det här.

Han säger vid ett annat tillfälle att man kan vara mer fysisk under lajv och sätta lägre gränser 

för vad man kan göra eftersom ”många kanske känner liksom att det här inte är min riktiga 

kropp” och att man bara gör saker ”på skoj”. Det visar att leken under lajvet till och med kan 

sträcka sig till den fysiska kroppen så den blir en del av det liminala tillståndet. Bernt uttrycker 

även hur det psykiska får nya gränser:

Att åka på ett lajv är liksom som en psykisk rensning, speciellt att spela orch. Man får göra 

allting det man inte i vanliga fall får... och bara slänga ut allt... allt primalt, allt liksom som är 

ens primala natur. För att sen liksom kunna återgå till den normala civiliserade världen.

Han visar tydligt att lajvets normer inte är som i ”den normala civiliserade världen” utan att 

lajvet ger en möjlighet att gå emot samhällets normer. Vid ett annat tillfälle säger han också att 

”det finns möjligheten att sätta upp ett annat scenario som inte baseras på dom sociala 

normerna” under lajv.

Flera av mina informanter beskrev även att de har spelat roller som är ”tvärtemot” sig själva. 

Detta kan tolkas som att man spelar emot sina egna normer vilket således visar att det är möjligt 

att invertera normer under lajv. Exempelvis berättar Emma att hon spelar på sin kvinnlighet, det 
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vill säga att vara lite svag och låta karlar hjälpa henne, på ett som hon aldrig gör i verkliga livet. 

Maja beskriver hur hon spelade tvärtemot sin inställning till nationen under ett krigslajv. Hon 

berättar om sin rollkaraktär:

Hon [hennes lajvkaraktär] var väldigt, väldigt trogen sitt land. Det var alla, cordoverna 

[lajvkaraktärens nationella tillhörighet] var ett väldigt så här nationalistiskt och patriotiskt folk. 

Det var jättekul att spela för jag är väldigt såhär icke-nationalistisk... (skratt) själv. Men där var 

det verkligen... jag uppfylldes av det här liksom: åh Cordovien [landet lajvkaraktären kom 

ifrån]! Jag skulle dö för Cordovien! Nått som jag aldrig har känt för Sverige (skratt).

Bernt säger att han har spelat ”ordentligt rasistisk” fast det är rakt emot hans principer. Även 

Olof berättar att när han spelar människa så spelar han tvärtemot sig själv, exempelvis har han 

spelat en rollkaraktär som var brottsling och knarklangare och extremt paranoid medan han i 

verkliga livet beskriver sig som ”ganska laglydig och icke-paranoid”. Han säger även att han 

tycker att det är jättekul att spela på det sättet. Informanternas sätt att spela tvärtemot hur de är 

på riktigt visar tydligt att lajvet är ett liminalt tillstånd som genom leken gör det möjligt att 

invertera sina egna och därmed även samhällets normer. 

Det är lätt att se att lajvet genom leken blir ett liminalt tillstånd men det är svårare att avgöra 

om leken har en transformerande kraft. Har det liminala tillståndet kapacitet att förändra 

samhällets normer? Lundell skriver angående crossdressing under medeltidsveckan att även om 

de som crossdressar beter sig inom ramen för en karneval går de sedan lydigt tillbaka till sina 

vanliga kläder när dagen är över (Lundell 2005:18). Därmed blir de inverterade normerna inget 

som följer med utanför karnevalen eller det liminala tillståndet. Gustafsson skriver att om man 

inspireras för mycket av teorier om lekens särskilda möjligheter så kan det innebära att man gör 

en ideologisk positionering eller att det helt enkelt blir ett önsketänkande. Hon menar att 

huvudpoängen är att man kan se leken som en frizon eftersom det finns utrymme där för det 

kontroversiella och tabuerade, men huruvida detta är omsorg om hotade ordningar eller fria 

experiment med vedertagna regler, lämnar hon osagt (Gustafsson 2002:28). Jag tänker inte 

heller ge något enkelt svar på frågan. Jag anser att leken inom lajv är en möjlig transformerande 

kraft men den kan även fungera som en förstärkning av samhällets ordning.
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KÖN OCH SEXUELL IDENTITET

Återigen har stämningen på värdshuset blivit avslappnad för ingen vill att de skrämmande 

spökerierna ska förstöra kvällens fest. Det hörs allt högre rop efter cider men krusen förblir  

tomma. Gästerna blir allt mer otåliga och undrar vad som hänt med värdshusvärdarna. Just då 

dyker äntligen pigan upp från köket. Men något är fel, hon är hålögd och ser orolig ut.

– Värdshusvärdinnan är försvunnen! Ni måste hjälpa mig hitta henne, säger hon förtvivlat.

Värdshuset töms på folk när alla ska hjälpa till. Men de behöver inte leta länge för nere vid 

skogsbrynet brinner en eld och bakom den är värdinnan upphängd i rep mellan två träd. Framför 

elden står den märkliga avspeglingen och mässar högt ur den ålderdomliga boken. De två visa 

alverna tar genast kommandot över situationen och fördriver spöket ut i skogen. Värdinnan faller  

ihop i en hög (Bearbetade fältanteckningar, 2007-10-20).

Alverna (se bilaga 1) som tar kommandot över situationen är inte människor och inte djur, utan 

något mitt emellan. Under lajv finns möjligheter att skapa nya kategorier som inte förväntas 

vara lika fasta som i verkliga livet. Varelser som alver behöver inte följa människornas normer, 

som i episoden ovan kan de få kontakt med andra dimensioner som människorna inte kan se. 

Andra normer de bryter är att de inte behöver vara varken manliga eller kvinnliga eller ha någon 

tydligt definierad sexualitet. I det här avsnittet visas hur de icke-mänskliga roller som kan 

spelas under lajv ifrågasätter och omskapar samhällets normer kring kön och sexualitet.

Att ifrågasätta dessa normer kan kopplas till det liminala tillståndet i och med att ett vanligt 

attribut som förändras under den liminala tiden är sexualiteten, då saknar man ofta sexualitet 

eller är sexuellt återhållsam. Även sexuella relationer blir föränderliga och en tydlig sexuell 

åtskillnad saknas. Det är vanligt att de som medverkar under ritualen är könlösa då de klär sig 

likadant och omnämns med samma term (Turner 1977:102ff).

Flytande sexuell identitet

Queerteorin säger att sexuella identiteter är socialt och historiskt betingade och inte några 

naturgivna och oföränderliga storheter. Detta innebär att heteronormativitet är kulturellt, socialt 

och historiskt konstruerat och därmed inte något för-givet-taget. Kön och sexualitet organiserar 

människor olika beroende på kultur, tid och plats. Sexualitet är ett föränderligt beteende. 

Ambjörnsson tar upp exempel som visar att heteronormativitet inte är rådande i alla kulturer 

(Ambjörnsson 2006:51,56ff). Jag vill också visa att heterosexualitet inte är den rådande normen 

under lajv. Heteronormativiteten är kulturellt och socialt betingad eftersom den kan se 
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annorlunda ut underolika förutsättningar, som i det här fallet under ett liminalt tillstånd.

Under lajv är det bland annat de roller som inte är mänskliga som visar att heterosexualitet 

inte är norm. Det möjligt att spela andra raser än människor, exempelvis alver, orcher (se bilaga 

1) och troll. Sådana karaktärer kan kallas för kreatursroller eller sminkroller (Emma & Martin). 

Med kreatursroller menas att man inte spelar människa utan andra mer djurliknande raser som 

förekommer i fantasyvärldar. Dessa raser spelas genom att personer klär ut sig med hjälp av 

masker och smink, därav sminkroller. När jag frågade mina informanter vad dessa karaktärer 

brukar spela för sexualitet fick jag en del flytande svar, det var inte så lätt att kategorisera in 

dem i fack som homo-, bi- eller heterosexuell. Maja svarade att hon inte vet om orcher bara 

flirtar med tjejer under lajv, hon trodde att de inte skulle ha något emot att flirta med killar 

också. Hennes slutsats blev: ”Jag tror att dom i spel är dom där bara allmänt sexuella.” När jag 

frågade Bernt vilken sexuell läggning han spelar att han har när han spelar orch funderade han 

en lång stund innan han svarade: ”jag tänker bara på om man är sexuell överhuvudtaget”. Han 

kom sedan fram till att när det gäller människor så tycker orcher att alla ser likadana ut vilket 

innebär att kön inte spelar någon roll för orchers sexuella begär. När det gäller andra orcher så 

skulle han klassa sig som heterosexuell eftersom man då bara är ute efter att ”göra fler orcher”. 

Sedan kom han på att en av killarna i deras orchgrupp har spelat gravid. Han berättar att den 

manliga orchen blev attackerad av brunstiga troll som gjorde honom gravid. På det senaste 

lajvet hade han haft en stor mage och på nästa lajv skulle han ta med en orchbebis, det vill säga 

en docka som de målat svart och ”byggt ut massa saker på”. Bernt kom därefter fram till: 

Det är väl kanske just därför könsstrukturerna hos orcherna är just så som dom är, just för att: ja 

men vadå det är ju... det spelar ju ingen roll om det är en kille som blir påsatt – det blir en unge 

utav det ändå.

Olof gav mig ett liknande svar. Hans orch brukar ”vara ganska bisexuell av sig” och det ”spelar 

inte så stor roll” vilken sexualitet han haft. Han berättar hur han på det senaste lajvet letade efter 

någon som skulle passa bra i en klänning han hade och då provade han den på män också. 

Anders berättar att han skulle tycka att det vore roligt att spela ett homosexuellt troll på något 

lajv framöver, då skulle han ha läppstift, blått smink runt ögonen och kanske en läderklänning 

på sig och spela intresserad av mänskliga män. Han förklarar att han i så fall skulle spela att han 

dricker nån magisk dryck och ”blir flippad” bara under ett lajv så att hans karaktär inte alltid 

behöver spela homosexuell. Det exemplet visar mycket tydligt att det är möjligt att spela med 
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sin sexualitet under lajv och prova olika sexuella identiteter.

Under min deltagande observation var även troll med på lajvet. Vid ett tillfälle blev trollens 

flytande sexualitet väldigt tydlig. I min fältdagbok beskriver jag incidenten enligt följande:

Helt plötsligt säger den stora tjejvätten [trollet] att Beatrice [en adelsdam] kan gifta sig med 

henne. I så fall skulle Beatrice bli prins eftersom hon är prinsessa. Detta utlöser många skratt 

men ingen ifrågasätter logiken bakom det hela. Beatrice frågar: – Prins över vad? Vätten svarar: 

– Över allting. Beatrice säger att det låter intressant. Diskussionen fortsätter om att det skulle bli 

svårt för dom att få barn men vätteprinsessan säger att hon har dolda talanger. Ytterligare snusk 

diskuteras vilket rör könshår och oralsex, inget sägs dock rent ut utan är bara anspelningar som 

orsakar mycket skratt (Deltagande observation, 2007-10-20).

I det här fallet kan man tydligt se att kön inte spelar någon roll för sexuella relationer och att 

lajvarna verkar anse att det är oproblematiskt och roligt. Queerteorin säger att heterosexualitet 

inte är livsnödvändig för mänsklighetens fortbestånd utan att den bara är ett av många sätt att 

leva och organisera sexualitet på (Ambjörnsson 2006:53). Under lajvet där allt är lek visas detta 

mycket konkret. Trollen och orcherna har ett annat sätt att leva och organisera sin sexualitet på 

där kön inte spelar så stor roll och heterosexualitet inte är normen.

Ambjörnsson skriver att normen, det vill säga heterosexualiteten, är sårbar och instabil 

eftersom den tydliga uppdelningen mellan hetero- och homosexualitet inte är något stabilt 

motsatspar som samhället förspeglar. Hon skriver att uppdelningen egentligen utgör en 

ambivalent, flytande och instabil relation (Ambjörnsson 2006:69). Under lajv kan man mycket 

tydligt se hur denna uppdelning blir just ambivalent, flytande och instabil i och med att 

kreatursrollerna befinner sig någonstans mitt emellan och inte har någon självklart uppdelad 

sexualitet.

Det är inte bara kreatursrollerna som går emot heteronormativiteten under lajv utan även 

attityden mot homosexualitet generellt. Flera av mina informanter har berättat om personer som 

spelat homosexuella under lajv men som i verkliga livet är heterosexuella. Emma och Martin 

sade att det händer rätt ofta att någon spelar homosexuell under lajv. De sade att många tycker 

att karlar som spelar fjolliga är bra lajvare som blir beundrade eftersom många själva inte skulle 

våga spela så fjolligt. De berättade även om en kille som spelade ”fullblodsbög” vilket innebar 

att han öppet raggade på pojkar och stämde träffar. När jag frågade hur de andra lajvarna 

reagerade på det svarade Emma att han skrämde några, men att många pratade om honom med 

”skräckblandad beundran” och att han blev ”beryktad”. Martin kommenterade med att ”det är 
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nog det bästa bögexemplet jag har sett faktiskt”.

Även Bernt berättade om två killar som spelat bögar under ett lajv. När jag undrade hur de 

andra lajvarna hade betett sig mot dem svarade han att några hade som grund för sitt 

karaktärsspelande att avsky homosexualitet och anse att det var äckligt, vilket de också spelade 

på. Bernt menade då att antingen hade lajvarna eller arrangörerna skrivit att dessa karaktärer i 

lajvet skulle avsky homosexualitet och se det som äckligt. Lajvarna spelade på detta genom att 

ge uttryck för sin avsky, men det betydde inte att de ansåg det på riktigt. Bernt fortsätter berätta 

att de flesta av lajvarna accepterade killarnas öppna homosexualitet eftersom de två bögarna i 

spelet kom från ett barondöme där det var vanligt med homosexualitet hos de rika, de hade 

ungefär samma syn på homosexualitet som i det antika grekiska samhället. I och med att det var 

så man agerade i bögarnas barondöme så accepterade nästan alla andra lajvarna det fast de kom 

från andra barondömen. 

Olof berättade om samma killar och kommenterade det: ”Ja, alltså det har jag varit med om 

flera gånger att folk spelar annan sexualitet än vad dom själv är. Och just då accepterar saker 

som dom aldrig skulle accepterat annars.” Han säger även att: ”på dom flesta lajven så 

accepteras det [homo- och bisexualitet] väldigt öppet på alla sätt, liksom att: okej, du är 

homosexuell, ja okej fine. Medan i den här världen så tittar folk lite snett på dig.” Anders 

funderade också kring att spela homosexuell under lajv, han uttryckte sig enligt följande:

Det är väl så här typ folk som är väldigt bekväma med sin karaktär [lajvkaraktär], dom liksom: 

det spelar ingen roll för mig om den här karaktären blir lite onykter och han kan få lite så här 

homosexuella anspelningar mot andra. Jag kan sitta och kramas med en kille liksom på 

värdshuset, många kanske känner liksom att det här inte är min riktiga kropp. /.../ Det beror så 

mycket på hur människor väljer att sätta dom där gränserna. Men ja, jag tror att människor kan 

vara liksom mer öppna med sitt fysiska jag också på lajvet. Liksom så här: äy, jag kan sitta och 

mysa med en kille liksom, men jag gör det bara på skoj. Skulle jag göra det på krogen då liksom 

direkt: homosexuell.

De här exemplen visar hur heteronormativiteten går att utmana under lajv och att de fasta 

gränserna för sexualiteten luckras upp. Man kan gå emot normen och prova på nya möjligheter. 

Om lajvare spelar homosexualitet på ett bra sätt så behandlas man som ”en bra lajvare”, det vill 

säga duktig på att spela och improvisera. Detta bryter mot heteronormativiteten som behandlar 

homosexuella som avvikare, det vill säga att de är sämre och mindre naturliga än 

heterosexuella.
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Under lajv blir sexualiteten en del av lajvkaraktären eller en del av den påhittade normen i 

fantasyvärlden. Trots att man är heterosexuell så kan man spela homosexuell och trots att man 

anser sig ha en fast sexualitet så kan man spela på en mer flytande variant. Detta stämmer med 

queerteorins grundantagande, det vill säga att den sexuella identiteten är konstruerad och inte 

någon oföränderlig biologisk naturlighet (Ambjörnsson 2006:5). Även om spelet med 

sexualiteten bara är på lek under lajvet så visar det att det är möjligt att för en tid ta på sig en 

annan sexuell identitet. Sexualiteten går att förändra och är därmed socialt och kulturellt 

konstruerad.

Subversivt lajv

De grundläggande utgångspunkterna för heteronormativitetens fortlevnad är att det finns en 

uppdelning mellan heterosexualitet och homosexualitet, mellan man och kvinna samt att det 

finns en hierarki där heterosexualitet är bättre, finare och mer naturligt (Ambjörnsson 

2006:59,61). Inom lajv kan man se att detta är helt tvärtom. Uppdelningen mellan 

heterosexualitet och homosexualitet är flytande och homosexualitet kan beundras. Innebär då 

detta att heteronormativiteten inte kommer att fortleva? Jag anser att dessa inverterade normer 

angående sexualitet under lajv beror på att lajvet blir ett liminalt tillstånd eftersom det är en lek. 

Därmed kan de inverterade normerna inom lajv snarare upprätthålla heteronormativiteten i 

samhället. Lajvets omvända verklighet visar vad som inte är accepterat i det verkliga livet. Det 

går inte att definiera den normala sexualiteten, det vill säga de fasta kategorierna homosexuell 

eller heterosexuell, utan att definiera dess motsats, som då skulle vara ett flytande och 

odefinierbart mellanting där man är varken homosexuell eller heterosexuell.

Den heteronormativa ordningen upprätthålls genom bland annat uppdelning, hierarkisering, 

inkludering (i normen), tystnad, ignorans, förlöjligande, patologisering, demonisering, 

obegripliggörande och stereotypisering (Ambjörnsson 2006:75). Till dessa upprätthållande 

faktorer kan man lägga till liminala tillstånd eftersom dess inverterade normer bekräftar det 

verkliga livets normer. Ambjörnsson skriver även att heterosexualiteten ständigt måste bevisa 

sin förträfflighet för att framstå som naturlig och självklar (Ambjörnsson 2006:69). Jag menar 

att detta skulle kunna peka åt det motsatta hållet, det vill säga att lajvet trots allt skulle kunna ha 

en transformerande verkan. Lajvet ger möjligheten att prova på en annorlunda sexuell norm och 

om denna visar sig vara lika förträfflig som heteronormativiteten så kan den utmana denna. Det 

är svårt att ge ett svar på frågan om lajv bidrar till heteronormativitetens kollaps eller fortlevnad 

men det går i alla fall att säga säkert att lajv ger en möjlighet att prova på något nytt. Därmed 
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finns det en möjlighet att lajv kan vara både subversivt och upprätthållande av samhällets norm.

Lajv som avvikelse

Efter de dramatiska händelserna nere vid skogsbrynet samlas alla gästerna runt den betryggande 

elden utanför värdshuset. Den vise alven som fördrev spöket berättar att det inte bara var en 

avspegling vi såg den här gången utan att spöket hade lyckats ta sig över till vår dimension och 

därmed kunnat tillfångata värdinnan. Men nu var spöket borta igen, däremot hade alven inte  

lyckats fördriva boken så den fanns kvar någonstans i vår dimension. Senare dök boken upp igen.  

Pigan sitter och läser i den som besatt. En av gästerna försöker skaka liv i henne men hon är som 

förtrollad. Till slut rusar hon ut i skogen med boken hårt tryckt mot bröstet. Inte långt därefter 

ekar skogen av skrik för tredje gången denna kväll. Oroliga springer alla efter ut i skogen. Därute  

är det mörkt och kusligt med skrämmande ljud från vindspel, både höga pinglande ljud och dova 

kluckanden. Gästerna möts av en fasansfull syn när de kommer fram till randen av ett högt stup.  

Där nedanför ligger pigan i skenet av två facklor. Hon har hoppat.

Alverna är redan där för att ta hand om boken denna gång. Men ändå hörs oroliga viskningar.  

Pigan var ju inte ond och hon hade blivit som besatt av boken. Tänk om alverna också blev 

besatta av den? Vad skulle hända då med deras starka magiska krafter? De skulle kunna utplåna 

oss allihop... (Bearbetade fältanteckningar, 2007-10-20).

Osäkerheten mellan vad som är gott och ont i episoden får visa hur det ambivalenta, instabila 

och flytande är tydliga element inom lajv. Ingenting är riktigt vad man skulle kan tro, inte ens 

den fysiska kroppen. Därmed lämpar sig queerteorin särskilt väl att använda vid en analys av 

lajv eftersom kön inte ses som någon neutral och enkel sanning, det vill säga något biologiskt, 

utan den är snarare ett normsystem eller ett tvingande påbud och kan därmed vara ambivalent 

och instabil. Det är detta normsystem som Butler kallar den heterosexuella matrisen. Hela 

företeelsen lajv kan ses som en avvikelse eftersom den heterosexuella matrisen bryts i och med 

att det är en liminal tid där normer inverteras, även könsbaserade normer. Den första delen av 

matrisen säger att det bara finns män och kvinnor. Inom lajv förekommer fler kategorier än så. 

En kort dialog mellan Emma och Martin kan belysa detta:

Martin – Just såna här kreatursroller är väl just lite sådär könlösa /.../

Emma – Ja, sminkroller på det hela taget tenderar ju och vara väldigt könslösa. Ja, det spelar ju 

ingen roll om man är manlig eller kvinnlig där, man är ju liksom nått främmande kreatur i alla 

fall.
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Martin – Ja, alver märker man ju knappt nån skillnad, dom är ju lika tråkiga och högfärdiga 

allihop. 

Den här könlösheten var också något jag märkte under den deltagande observationen där trollet 

verkade vara både man och kvinna eftersom han/hon var en prinsessa men även kunde göra en 

annan tjej med barn (Deltagande observation, 2007-10-20). Här kan även Bernts exempel med 

den gravida manliga orchen läggas till och Anders fundering kring att spela ett homosexuellt 

halvtroll som kanske mer kan ses som någon form av transsexuell. En person som är utklädd till 

exempelvis orch eller troll med masker kan även vara svårt att tydligt kategorisera som man 

eller kvinna.

Den andra delen av den heterosexuella matrisen, att män och kvinnor ställs i motsats till 

varandra både kroppsligt och beteendemässigt bryts också delvis inom lajv. Alla mina 

informanter har berättat att det är vanligt att tjejer spelar ”typiska mansroller” och då också 

beter sig mer manligt. Martin gav exempel på tjejer som spelar ledare i krigiska följen och att en 

del spelar den ”lesbiska amazontypen”. Maja berättade att hon spelat soldat och att hon då, i och 

med att hon har en bild av soldater som män, pratade med lägre tonläge, fnittrade mindre och 

pratade om ära, att döda och styrkebevis, vilket hon lite ironiskt kallade ”gulligt manligt”. De 

flesta av dessa berättelser handlar om tjejer som spelar manliga men Martin sade att det även 

finns en del killar som spelar ”riktigt fjolliga” och att det ibland är svårt att se skillnad på tjejer 

och killar när alla går klädda i kjortlar (en enkel medeltida klänningsmodell som bars av både 

män och kvinnor fast oftast i olika längder). 

Även Olof nämnde att en del tjejer tar typiska mansroller och att han tror att nästan alla 

lajvarrangörer skulle acceptera om en tjej ville spela exempelvis soldat. Han berättar även om 

en tjej som ofta spelar manliga roller och att många killar tycker att hon är jobbig offlajv, i det 

verkliga livet. Men det är inget som märks inlajv utan lajvarna ”accepterar att hon är på det 

sättet [manlig] och så spelar dom mot henne som att hon vore på det sättet. Dom spelar inte mot 

henne som att hon skulle vara nånting annat bara för att hon är en kvinna, utan dom spelar på 

det hon visar upp.” Även Anders nämner kvinnliga pirater som spelar manligt och Bernt 

berättar om några tjejer som brukar spela män på lajv och under medeltidsveckan på Gotland. 

Att tjejer spelar manliga roller lade jag även märke till under tidigare lajv jag varit på. En grupp 

jag var med i vid ett tillfälle bestod bara av tjejer, varav fyra av tjejerna bar byxor och vapen 

och inte var sena att utmana andra killar i tvekamper. Vid samma lajv fanns även några tjejer 

med i ett rövarfölje som anföll värdshuset. De bar vapen, rustningar, tatueringar och korta 
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frisyrer. Liksom det som Ambjörnsson kallar butchen, en maskulin lesbisk kvinna, så löskopplar 

dessa tjejer som spelar manliga lajvroller genus från kön, maskulinitet från manskroppen och 

femininitet från kvinnokroppen. Maskulinitet blir således en sorts stil som inte automatiskt 

behöver iscensättas av en man (Ambjörnsson 2006:147). På samma sätt anser jag att dessa 

lajvtjejer stör den heterosexuella matrisen som säger att det bör gå en rak linje mellan kön, 

genus och begär.

Under medeltidslajv blir könsrollerna mer konservativa, enligt Bernt, exempelvis när det 

gäller vilka sysslor man har. Jag anser att det blir mer tydligt under lajv vad som är manligt och 

kvinnligt i och med att det ska utspelas på medeltiden. Kvinnorna har långa kjolar och lagar mat 

och diskar medan männen ofta bär vapen, hugger ved och slåss. Detta gör att det blir lättare att 

bryta mot dessa mönster. Det är enkelt att bli manlig eftersom man då bara behöver bära 

manliga kläder och göra manliga sysslor.

Den sista delen av den heterosexuella matrisen, det vill säga att män och kvinnor förväntas 

åtrå, begära och ha sex med varandra, har jag redan visat att den bryts i och med att 

homosexualitet kan vara något ”beundransvärt” under lajv och inte något konstigt, skrämmande 

eller störande. Lundell skriver också i sin uppsats om lajv att en av hennes informanter säger att 

det är en öppnare stämning bland lajvare när det gäller icke-heterosexualitet (Lundell 2005:15f). 

De olika kreatursrollerna påvisar även att heterosexualitet inte alltid är norm. 

Jag menar att avvikelse från den heterosexuella matrisen tillåts under lajvet eftersom det är 

ett liminalt tillstånd där normer inverteras. Detta innebär att avvikelsen under lajv blir ett sätt att 

peka ut det onormala och hur man inte får vara i det verkliga livet. Avvikelsen måste finnas för 

att fungera som en motsats till det som upplevs som normalt. Det normala kan bara finnas om 

dess motsats pekas ut som onormalt. Beteendet under lajvet blir då det onormala men tillåts och 

accepteras eftersom det bara är på lek och inte i verkliga livet. Men som nämnt tidigare kan 

detta även ha en förändringskapacitet i och med att det trots allt visar att det finns en möjlighet 

att vara på ett annat sätt. Det visar också att män och kvinnor och manligt och kvinnligt är 

konstruerat och inte existerar utanför den heterosexuella matrisen (jmf Ambjörnsson 

2006:113f), eftersom det under lajvet är möjligt att bryta den.

Överskrida gränser

Butler menar att den heterosexuella matrisen inbegriper en ojämlik maktordning baserad på kön 

(Ambjörnsson 2006:117). Även om personer som överskrider gränserna och bryter den 

heterosexuella matrisen under lajv inte behandlas som avvikare så finns det även gränser under 
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lajv som det inte är accepterat att överskrida och som tydligt visar den ojämlika maktordningen. 

Emma och Martin berättade mycket om en kvinna som de ofta lajvar med. Hon spelar alltid mer 

manliga och krigiska roller som amazon, pirat och sköldmö. När hon och hennes grupp spelade 

amazoner på ett lajv så spelade de på ”militant feminism”, tog i med ”hårdhandskarna” och 

slogs mycket, berättade Martin. Detta blev många av de andra lajvdeltagarna mycket 

provocerade av, även offlajv, vilket resulterade att amazonerna inlajv blev snittade (fick halsen 

avskuren med en kniv på låtsas), deras läger blev anfallet och de fick inte vara med i rådslag. 

Offlajv fick de kommentarerna: ”du är en jävla dålig lajvare”, och ”fan vad trött jag är på att se 

dig”. När jag frågade Emma och Martin varför de trodde att de andra lajvarna blivit så 

provocerande svarade Martin att det nog berodde på att hon är en drivande karaktär som inte är 

typiskt kvinnlig utan jäkligt tuff och en riktig krigarkvinna istället för att vara ”en kvinna som är 

krigare i det här lite sötare stuket.” Emma trodde även att det berodde på att hon är väldigt stark 

och brottar ner killar utan problem.

Anders berättar om samma tjej och när hon spelade barbarkvinna under ett annat lajv. Hon 

var då med i en armbrytartävling och eftersom hon är mycket stark så vann hon över flera killar. 

Han såg hur killarna kände sig nedtryckta för att de fick ”spö av en kvinna” och att det var en 

händelse ”som går över rollen liksom att det kommer in på det fysiska jaget.” Han berättar 

vidare hur det sen kom en väldigt stor och stark kille och ” totalkrossade henne i armbrytningen 

och man liksom såg så här lättnaden i alla mäns ögon. Liksom: yes, hon fick spö, nån satte 

henne ordentligt på plats. /.../ Många uppskattade att hon förlorade.” Han berättar även att alla 

killarna runt omkring jublade när den stora killen vann över henne. Även om den heterosexuella 

matrisen bryts på många sätt inom lajv så finns det gränser för hur långt man får gå. Så länge 

man befinner sig inom ramen för lek är det mesta accepterat. Men barbarkvinnan provocerade 

de andra lajvarna även offlajv, det vill säga utanför leken, då var det inte längre accepterat utan 

hon pekades ut och behandlades som en avvikare. Bakhtin skriver om karnevalen att det inte 

finns någon logik bakom beteendet under den och att det kan vara motsägelsefullt. Därmed kan 

samhällets normer både förstärkas och ledas mot förändring under karnevalen samtidigt 

(Dentith 1995:75f). Genom att jämföra karnevalen med lajvets liminala tillstånd blir det därmed 

möjligt att den heterosexuella matrisen och ojämlikheten mellan könen både upprätthålls och 

bryts samtidigt. 

Bakhtin menar att karnevalen inte har en enskild social eller politisk mening utan att dess 

aktiviteter och symboler kan ta flertalet olika riktningar. Detta innebär att karnevalen inte är 
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inriktad på en avlägsen social perfektion utan kan ta sig mängder olika uttryck så länge de 

utmanar den rådande ordningen (Dentith 1995:75f). Detta är något som kan förklara en del 

motsägelsefulla element i min undersökning. Samtidigt som lajv utmanar heteronormativiteten 

och den heterosexuella matrisen så berättar mina informanter att det är vanligt att kvinnor spelar 

mer kvinnliga under lajv (Emma & Martin, Maja), att de ägnar sig åt kvinnliga sysslor som att 

städa, diska och sy (Olof, Anders) och att de spelar underlägsna männen (Bernt). De berättar 

även att männen spelar mer manliga (Emma & Martin), ”macho” (Anders) och gör manliga 

saker som att sätta upp tält och hugga ved och går runt som ”testosteronbollar”, bråkar med 

varandra och ska ut och kriga  (Olof).

Jag tror att dessa sätt att spela mer manlig och mer kvinnlig också är en utmaning mot den 

rådande ordningen. I Sverige idag så finns det ett jämlikhetsideal som jag tror inte tillåter 

kvinnor att uttrycka vissa egenskaper som ses som ”typiskt” kvinnliga respektive att män inte 

får vara för ”macho” eller uttrycka egenskaper som anses vara ”typiskt” manliga. Lajvet ger då 

möjligheten att vara precis så man väljer att vara, vilket kan vara ”typiskt” manligt eller 

kvinnligt. Detta skulle således följa Bahktins tankar om att karnevalen (eller det liminala 

tillståndet) kan ta flertalet olika riktningar och inte har bara en social och politisk mening. Det 

är också möjligt att tolka detta precis tvärtom, det vill säga att det är ett uttryck för den 

heterosexuella matrisen och att lajvdeltagarna beter sig så som de förväntas göra för att inte 

klassas som avvikare. Det kan vara så att en del lajvare väljer att använda lajvet som ett liminalt 

tillstånd där de kan invertera heteronormen och den heterosexuella matrisen. Medan andra 

lajvare spelar efter de rådande normerna som finns i samhället för att de inte uppfattar lajvets 

liminalitet som en möjlighet att prova något annat eller för att de helt enkelt inte vill prova 

något annat.

Dubbel performativitet

Enligt queerteori är kön och sexualitet socialt och kulturellt konstruerat. Butler använder 

begreppet performativitet för att visa hur dessa konstruktioner utageras genom 

genus(köns)typiska handlingar. Det innebär att det inte finns någon  kärna av manlighet eller 

kvinnlighet bakom eller före de genus(köns)typiska handlingarna. Men det betyder inte att 

genus(köns)identiteten är något man kan kasta av sig hur som helst. Gemzöe menar att en 

kvinna som börjar använda manligt kroppsspråk kan bli utsatt för enormt socialt tryck, till och 

med våld, för att hon bryter mot de normerande idéerna om genus/kön (Butler 1990:173f, 

1993:2f, Gemzöe 2002:140). Under lajv blir det tydligt hur könsidentiteten är en performativ 
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handling eftersom det går att spela en manlig lajvroll om man är kvinna. Men på lajv blir det 

även en slags dubbel performativitet eftersom man både har kvar sin könsidentitet med dess 

performativitet från det verkliga livet och under lajvet tar på sig en ny könsidentitet och därmed 

också begår andra performativa handlingar. Detta är även något Lundell har uppmärksammat i 

sin uppsats om lajv, hon skriver att ”lajvaren laborerar under lajvets gång med en kropp, ett kön 

och två genus” (Lundell 2002:5). Den dubbla performativiteten kan bli ett sätt att förstärka sin 

”riktiga” könsidentitet eftersom man endast under leken på lajvet tillåts pröva något nytt. Men 

den ger även ett spelutrymme eftersom den visar att könsidentiteten trots allt är möjlig att 

förändra. 

Båda mina kvinnliga informanter visade mycket tydligt på denna dubbla performativitet, det 

vill säga att könsidentiteten blir olika för informanternas verkliga identiteter och för deras 

lajvkaraktärer. Emma uttrycker detta enligt följande:

Jag känner mig mycket kvinnligare som Esther [Emmas lajvkaraktär] än jag gör som Emma, för 

Esther är ju den med långa kjolar och man kan fixa lite med håret, för hemma går jag ju alltid 

osminkad och väldigt vanliga kläder. Och med Esther så kan jag också spela på min kvinnlighet 

på ett sätt som jag aldrig gör annars. Det här att vara lite svag och låta karlarna hjälpa mig. Och 

samtidigt så ser man en del tjejer som gör det nästan rakt motsatt och använder lajvet till ett sätt 

att kunna ta ett ledarskap som dom inte skulle ta på sig utanför lajvet.

Maja uttrycker sig på ett liknande sätt fast åt både de mer manliga och de mer kvinnliga 

performativa handlingarna:

Man får sväva ut mycket mer [på lajv], och hoppa runt mycket mer. /.../ Inkräkta mycket mer på 

det som är typiskt manligt och det som är typiskt kvinnligt. Jag har gjort mycket mer typiskt 

kvinnliga saker på lajv än jag gör i vanliga fall och mycket mer manliga grejer. Alltså lite så här 

lekt runt med stereotyperna och testat olika saker som folk skulle reagera mycket mer över om 

man gjorde på ett annat ställe. Svårt att ge exempel sådär men både varit mer fjollig och sådär 

icke-fjollig, så typ robust.

27



SLUTDISKUSSION

Queer läsning

Ambjörnsson skriver om samhällets queera dimensioner, det innebär att den heteronormativa 

kulturen inte är enhetlig utan den genomsyras av ögonblick, strukturer och förhållanden som 

både motsäger och undergräver dess enhetlighet (Ambjörnsson 2006:160). Jag har tolkat lajv 

som en sådan queer dimension. Jag ser lajv som ett liminalt tillstånd där samhällets normer 

inverteras, därmed blir det mycket tydligt att den heteronormativa kulturen utmanas under lajv. 

Under lajv blir sexualiteten flytande genom att det går att spela varelser som inte är mänskliga 

och därmed inte behöver följa det mänskliga samhällets normer. Men det är också mer 

accepterat med homosexualitet och att överskrida gränserna för manligt och kvinnligt beteende. 

Under lajv ifrågasätts den heterosexuella matrisen. 

Ambjörnsson skriver också att den queera läsningen av samhället inte ska ses som en 

underliggande sanning utan bara är ytterligare en möjlighet att se verkligheten. Den queera 

blicken är bara ett instrument i försöken att få ett bredare perspektiv för att se hur samhället 

organiseras (Ambjörnsson 2006:167f). Detta kan ses som en del av den poststrukturalistiska 

teoribildningen. Den säger att förtryck skapas genom fastlåsandet av kunskap, genom att vissa 

maktfulla grupper bestämmer att enbart ett svar är rimligt, sant och riktigt. Det är just när 

sådana fastlagda, naturliggjorda sanningar förskjuts och ifrågasätts som makten förlorar 

legitimitet (Ambjörnsson 2006:151). Därmed har jag inte försökt ge ett svar på hur normerna 

kring kön och sexualitet ser ut under lajv, jag har istället visat att det bland annat finns queerhet 

under lajv. Gemzöe definierar queerhet som ett brott mot de normerande föreställningarna om 

sexualitet (Gemzöe:141f). Genom att se denna queerhet hoppas jag att jag har bidragit med ett 

perspektiv på hur normer kring kön och sexualitet ser ut inom lajv men även i dagens samhälle 

eftersom lajv är ett liminalt tillstånd som speglar de rådande normerna.

Jag har även ställt mig frågan om lajv är subversivt, inte heller där har jag velat ge ett enkelt 

svar. Jag tror att det kan vara både och, lajvets queerhet både förstärker heteronormativiteten 

och den heterosexuella matrisen och samtidigt visar upp att det finns en möjlighet att vara på ett 

annat sätt. Lajv visar att kön och sexualitet inte är någon inneboende biologisk essens utan 

konstruerat av samhället.
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Avslutning

Gästerna sitter och för en sömnig konversation runt elden, alla är trötta men ingen vågar gå och 

sova efter de skrämmande händelserna under kvällen. Ingen vet vad alverna har gjort med boken.  

Men till slut kommer alverna i alla fall uttågande från värdshuset och påbörjar en vacker 

ceremoni kring boken. De mässar på sitt sjungande språk och boken som orsakat så mycket  

ondska börjar ryka allt mer och mer. Till slut sträcker sig en enorm rökpelare från boken upp mot  

himlen. Alla drar en lättnadens suck – äntligen är den oskadliggjord. (Bearbetade 

fältanteckningar, 2007-10-20)

Liksom röken sakta försvinner upp mot himlen skingras även lajvets magiska rökridå. När 

lajvet är slut, leken har upphört och illusionen är krossad återgår lajvarna till sitt vardagliga liv. 

De går tillbaka till jobb och skola, men framför allt också till de rådande samhällsnormerna. Nu 

är det inte längre tillåtet att spela manlig som kvinna eller överskrida reglerna för sin sexuella 

identitet. Det är inte konstigt att Emma talar om efter-lajv-depressioner:

Och efter-lajv-depressioner är ju ett mer eller mindre pågående fenomen också, jag är ofta lite 

deprimerad dagarna efter lajv, särskilt om man varit på ett riktigt bra lajv. Livet känns lite 

tommare och lite meningslösare och det liksom är svårt att gå tillbaks till en vanlig vardag 

efteråt. Som efter ett lajv som var en hel vecka, och det var underbart, och det var mycket 

adrenalin och mycket som hände. Och liksom: vad gör jag nu? Jag ska gå och jobba igen, det 

här är vardagen. Verkligen: drömmen är slut och man känner sig lite utkastad ur paradiset. /.../ 

man vill hålla kvar den här drömmen lite lite lite till, man vet att man måste släppa den men inte 

riktigt riktigt ännu...

Det är bara under lajvet som det är tillåtet att bryta mot normerna kring kön och sexualitet vilket 

kan ses som befriande. Emmas efter-lajv-depressioner kan tolkas som en ledsamhet över att 

man måste gå tillbaka till vardagens mer begränsade normer och liv.
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Observation

Deltagande observation, 2007-10-20, ca kl 13.00-00.00, i skogen under ett lajv i utkanten av en 

mellansvensk stad, observationen utförd av författaren.

Bearbetade fältanteckningar, 2007-10-20, skrivna av författaren.

Intervjuer

1. Namn: Emma & Martin (pseudonymer)
Ålder: båda är 33 år
Kön: kvinna och man
Intervjudatum: 2007-11-07
Intervjuns längd: 3 h 10 min
Intervjun utförd av författaren

2. Namn: Maja (pseudonym)
Ålder: 18 år
Kön: kvinna
Intervjudatum: 2007-11-08
Intervjuns längd: 1 h 8 min
Intervjun utförd av författaren

3. Namn: Bernt (pseudonym)
Ålder: 26 år
Kön: man
Intervjudatum: 2007-11-14
Intervjuns längd: 1 h 34 min
Intervjun utförd av författaren

4. Namn: Olof (pseudonym)
Ålder: 22 år
Kön: man
Intervjudatum: 2007-11-16
Intervjuns längd: 1 h 28 min
Intervjun utförd av författaren

5. Namn: Anders (pseudonym)
Ålder: 22 år
Kön: man
Intervjudatum: 2007-11-21
Intervjuns längd: ca 2 h
Intervjun utförd av författaren

Uppsatser
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universitet.
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BILAGA 1: BEGREPP INOM LAJV

Fantasy –

J.R.R. Tolkiens romantrilogi Härskarringen är utgångspunkten för hela den moderna 

fantasygenren. Lundell beskriver en fantasyvärld som en uppdiktad värld med några 

återkommande inslag, exempelvis övernaturliga väsen och magi. Världen är oftast 

medeltidsinspirerad (Lundell 2002:15).

Alver –

Alver är en humanoid varelse eller ett övernaturligt väsen som förekommer i fantasygenren. De 

stilrådande alverna kommer från J.R.R. Tolkiens trilogi Härskarringen. De är odödliga, 

rättrådiga, vackra, starka och godhjärtade. Utseendemässigt liknar de människor men har långa 

spetsiga öron. Deras klädsel och utrustning är ofta keltiskt influerade.

Orcher –

Orcher uppträdde först i J.R.R. Tolkiens sagovärld Midgård i böckerna Härskarringen. De är 

förskräckliga varelser av en humanoid art underställda mörkrets furste. En legend i böckerna 

berättar att några vilsna alver förvreds, förstördes och avlades till en ny ras av mörkrets furste 

och så skapades orcherna. Andra legender berättar en helt annan historia, exempelvis att de 

avlades av människor, onda andar eller att de skapades ur materia och gavs liv genom mörkrets 

furstes egen kraft. I böckerna är de stommen i de ondas härar tillsammans med troll och andra 

vidunder.

Andra namn för orcher är svartblod, uruk-hai och snaga-hai (slavar). Orcher ser olika ut 

under olika lajv men vanligast är att de är svart-, grön- eller brunmålade och har masker som 

gör ansiktena platta med trubbig näsa, tätt sittande smala ögon, stora ögonbryn, kraftig fyrkantig 

haka och stora, spetsiga öron. De har även löständer som är sneda, missfärgade, spetsiga och 

vassa. Lajvare som spelar orcher klär sig ofta i mörka kläder av vadmal, grovt ylle, skinn, läder 

eller päls. De kan även smycka kläderna med färgglada tyglappar, ben från smådjur, vackra 

stenar och snäckor, knappar, nitar, kedjor och paljetter av någon metall. De orcher jag 

intervjuade var svartmålade och hade svarta masker som täckte halva ansiktena och gjorde 

ansiktsdragen groteska. De bar svarta läderrustningar, brynjor, svarta skinnkläder med trasor 

och ben påsydda. De hade på sig olika mössor och hattar i svart skinn, en med fjädrar i. De hade 

även löständer som såg groteska ut och pratade med förställda röster. 
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BILAGA 2: BILDER PÅ LAJVARE
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Bild 1: Lajvare. Foto: Maria Gustafsson.

Bild 2. Lajvare utklädd till adelsman. Foto: Maria 
Gustafsson.
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Bild 3: Lajvare utanför ett värdshus. Foto: Maria Gustafsson.
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