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Förord 
Idrottsrörelsen är öppen för alla. Men alla känner sig inte välkomna. Vi vet från tidigare studier 
att hbtq-personer idrottar i mindre utsträckning än hetero-personer. Men det finns få undersök-
ningar som beskriver och förklarar varför det är så. 

Om vi dessutom intresserar oss specifikt för elitidrottare så är kunskapen än mer bristfällig. Elit-
idrottare har förutom att förhålla sig till de normer som finns i den egna idrotten och föreningen 
också en medial uppmärksamhet och ett internationellt sammanhang som påverkar.
 
För att visa den komplexa verkligheten har Eva Linghede i den här rapporten valt att arbeta med 
en narrativ, berättande, forskningsmetod. Du möter fem fiktiva elitidrottare som genom sina 
erfarenheter ger kött och blod till hur det kan vara att som (elit)idrottare inte tillhöra normen.

Ett ovanligt men mycket bra sätt att föra ut kunskap från vetenskapen till praktikerna, det vill 
säga till våra tränare och ledare som är med och skapar och vidmakthåller de normer som finns.

Rapporten lyfter även fram enkla redskap som du och jag kan använda i vårt ledarskap för att 
vidga normen. Då kan fler inte bara få vara med, utan de kan vara sig själva också – fullt ut.

Peter Mattsson
Idrottschef

Riksidrottsförbundet



Förord
Föreliggande rapport är resultatet av en särskild satsning som Riksidrottsförbundet (RF) och 
Centrum för idrottsforskning (CIF) initierade under 2011 i syfte att ”ta fram mer kunskap inom 
området HBT (homosexuella, bisexuella och transpersoner) och idrott” (www.gih.se/cif). 

Behovet av forskning kring HBT-personers erfarenheter av idrottande stod klart i och med den 
kartläggning som Ungdomsstyrelsen lät genomföra under 2010 och som publicerades i rapporten 
Hon Hen Han: en analys av hälsosituationen för homo- och bisexuella ungdomar samt unga trans-
personer (Ungdomsstyrelsen, 2010). Denna påvisade att deltagandet i föreningsidrott är lägre 
bland unga HBT-personer än bland heterosexuella ungdomar. Detta är olyckligt, men inte direkt 
oväntat då ett antal tidigare studier har pekat på idrottens heteronormativa drag, det vill säga att 
det många gånger förutsätts att idrottare är heterosexuella och att man som sådana antas bete 
sig och se ut på vissa förväntade sätt. År 2005 sammanfattade jag forskningsläget när det gäller 
idrott och heteronormativitet på följande sätt i en kunskapsöversikt i Kvinnovetenskaplig tidskrift:

Flera sentida studier pekar på den heterosexualitetsnorm som idrotten organiseras kring. 
Med jämna mellanrum uppmärksammas i media också homosexuellas villkor inom idrotten 
och våld mot homosexuella i samband med idrott. Hur yttrar sig föreställningar om icke-hete-
rosexuella inom idrottsrörelsen? Och hur uppfattas denna heteronormativa ordning av icke-
heterosexuella  personer? (Larsson, 2005, s. 37f)

Därför var RF:s och CIF:s forskningsanslag mycket välkomna. För att genomföra forskningsprojek-
tet ”Heteronormativitet inom idrotten - som bi- och homosexuella personer erfar den” anställdes 
Eva Linghede, som 2007 skrev ett examensarbete vid GIH kallat Frizon eller fängelse? Kvinnliga 
lagidrottare i heteronormativitetens gränsland, som forskningsassistent. I projektet har Eva, 
under handledning av mig och min kollega Karin Redelius, genomfört såväl intervjuer och analys 
som skrivit rapport. Eva introducerar här, på eget initiativ, ett nytt bidrag i den svenska idrotts-
pedagogiska forskningen, nämligen den ”narrativa metoden”. Denna metod innebär att analysen 
byggs upp kring ett antal berättelser som forskaren konstruerar med utgångspunkt i de genom-
förda intervjuerna. Tanken med berättelserna är bland annat att i resultatredovisningen bibehålla 
det känslomässiga engagemang som kommer till uttryck i intervjuerna. Mer om hur arbetet med 
dessa berättelser har gått till framgår i rapporten under rubriken ”Genomförande”.

Jag vill här passa på att tacka Eva Linghede för ett väl genomfört arbete samt RF och CIF för det 
ekonomiska stöd som har gjort studien möjlig att genomföra.

Håkan Larsson
Professor i idrott 

GIH
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Det är Stockholm Pride 2013. Flyern som 
delas ut vid ingången till Pride House är 
en inbjudan till kvällens ”flatgala” i Pride 
Park. Under kvällen kommer det bjudas 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 fotbollslands-
laget”.  Någonting i flyerns utformning får 
mig att reagera. Det verkar så självklart 
att delar av det svenska damlandslaget i 
fotboll ska agera dragplåster i ett HBTQ-
sammanhang. För mig är det här något 
nytt. Det krockar med de bilder jag är van 
vid från media och forskning. Bilder där 
svenska fotbollsstjärnor och tyska junior-
landslaget i fotboll viker ut sig i Playboy 
för att visa att de är ”helt normala – och 
attraktiva – tjejer”. Bilder där få eliti drottare 
är öppna med att de lever homo- eller 
bisexuellt. Och bilder där begreppen HBTQ 
och idrott framställs som en problematisk 
kombination. Under ett av gårdagens semi-
narier i Pride House presenterade exempel-
vis RFSL sin och Riksidrottsförbundets (RF:s) 
rapport ”HBTQ och idrott”. Enligt denna 
rapport förekommer det att unga homo- 
och bisexuella personer blir utestängda och 
trakasserade inom idrotten, vilket leder till 
att många väljer att leva dolt eller slutar att 
idrotta. För transpersoner ter sig bilden än 
mörkare – de utestängs nästan helt i idrot-
tens könsuppdelade värld.

Flyerns självklarhet och de motsägelsefulla 
bilderna gör mig nyfiken. Inte minst efter-
som jag arbetar med en studie om hetero-
normativitet inom tävlingsidrotten. 

Tävlingsidrotten, särskilt elitidrotten, har stor 
betydelse i vårt samhälle. Den fungerar bland 
annat normsättande i förhållande till övrig 
föreningsidrott; en fritidsform som majori-
teten av alla barn och ungdomar i Sverige 
kommer i kontakt med (Redelius, 2002). Den 
ägnas också stor massmedial uppmärksamhet 

och dess utövare lever och verkar under starkt 
reglementerade förhållanden – och belönas 
ibland rikligt för sina insatser. Elitidrottare blir 
inte sällan upphöjda till nationella hjältar och 
hjältinnor som förväntas försvara nationens 
rykte, representera hälsosamma ideal och 
vara goda förebilder för unga idrottare (Eng, 
2003, s. 234). Med tanke på detta blir det 
viktigt att studera vilka normer och värde-
ringar som präglar elitidrotten. Hur ska man 
så att säga vara för att nå framgång i denna 
verksamhet? RF framhåller i relation till den 
här frågan att ”idrotten ska vara öppen för alla 
och ge alla som deltar en trygg och kamratlig 
gemenskap”. Vidare framgår av idéprogram-
met Idrotten vill att: 

 ”Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt 
ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell 
läggning samt fysiska och psykiska förutsätt-
ningar, får vara med i föreningsdriven idrotts-
verksamhet.” (s. 12)

Samtidigt visar en kartläggning om ungdomars 
fritidsvanor att andelen ungdomar som lever 
homo- eller bisexuellt och idrottar i en fören-
ing är lägre än andelen ungdomar som lever 
heterosexuellt (Zetherin, 2010). Skillnaderna 
är större bland killar än bland tjejer och de 
största skillnaderna finns, enligt kartlägg-
ningen, inom ungdomsidrotten. Det har också 
varit relativt sällsynt med elitidrottare, särskilt 
män, som har varit öppna med sina eventuella 
icke hetero sexuella preferenser i idrotts-
sammanhang. När divisiontvåspelaren Anton 
Hysén, som första manliga fotbollsspelare, 
kom ut offentligt 2011 ledde detta till enorm 
massmedial uppmärksamhet, både nationellt 
och internationellt. Men även framstående 
kvinnliga idrottare, som Kajsa Bergkvist och 
Anja Pärson, har fått finna sig i en hel del 
 medial exponering sedan de berättade om sina 
samkönade relationer 2011 respektive 2012.   
     
Idrottsrörelsen har också fått kritik för att den 
inte arbetar tillräckligt med hbtq-frågor, alltså 

Inledning
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frågor som rör villkoren för personer som 
lever homo- eller bisexuellt alternativt iden-
tifierar sig som transpersoner eller  queera. 
Forskare, journalister och företrädare för 
hbtq-rörelsen har kommenterat och proble-
matiserat att det inte talas högt om frågor 
som rör hbtq-personers villkor inom idrotten 
(se exempelvis Fasting, 1999; Fur, 2005; Anrell, 
2003; Majlard, 2003; Larsson & Larsson, 2003; 
Sörberg, 2003). Intresset för att arbeta aktivt 
med frågor som rör sexuell diskriminering 
inom idrotten ter sig dessutom lågt (Axels-
son, 2005). I en enkätundersökning bland 
special idrottsförbunden, där endast 25 av 67 
förbund svarade, var det bara två förbund 
som uppgav att de inkluderade hbt-frågor i 
sina utbildningar.  Som skäl till detta angavs 
att man inte hade upplevt att någon inom det 
egna förbundet hade blivit diskriminerad på 
grund av sexuell läggning. I många fall kände 
man inte heller till någon idrottare inom den 
egna verksamheten som levde öppet som 
homo-  eller bisexuell. 

Tidigare studier visar att tävlingsidrotten är 
präglad av heteronormativitet, det vill säga ett 
grundläggande och ofta outtalat antagande 
om att alla människor är heterosexuella och 
att heterosexualitet är naturligt och eftersträ-
vansvärt (Ambjörnsson, 2006; Kulick, 2004). 
Med jämna mellanrum uppmärksammas i 
media också att det förekommer trakasserier 

och kränkningar mot personer som lever 
homosexuellt inom idrotten. Det finns emel-
lertid bristfällig kunskap om hur personer som 
inte lever heterosexuellt upplever sitt idrotts-
deltagande samt om hur heteronormativitet 
inom tävlingsidrott påverkar och utmanas av 
personer som avviker från heteronormen. När 
det gäller förekomsten av heteronormer inom 
elitidrott är kunskapen mycket begränsad. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att få kunskap om hur 
personer som lever icke heterosexuellt erfar 
tävlingsidrott, framförallt elitidrott, samt om 
hur heteronormativitet inom tävlingsidrotten  
påverkar och utmanas av personer som 
avviker från heteronormen. Att fokus ligger 
på personer som lever homo- eller bisexuellt 
beror dels på att det saknas studier som rap-
porterar om dessa personer erfarenheter av 
att idrotta, dels på att de kan tänkas ha lättare 
att identifiera normer kring kön och sexualitet 
som lätt tas för givna av personer som lever 
heterosexuellt. 

DE CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGARNA ÄR:
• vilka uppfattningar kring sexuell orien-

tering upplever elitidrottare som lever 
homo- eller bisexuellt att det finns inom 
tävlingsidrotten och hur uppmärksam-
mas frågor om sexualitet i den vardagliga 
verksamheten?

• vilka normer kring kön och sexualitet 
iscensätts och utmanas i elitidrottarnas 
berättelser? 

“Alla som vill,  oavsett 
nationalitet,  etniskt 
ursprung, religion, 
ålder, kön eller  sexuell 
 läggning samt  fysiska 
och psykiska förutsätt
ningar, får vara med 
i föreningsdriven 
idrottsverksamhet. 

Ur Idrotten vill
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Sedan 1990-talet och framåt är det en hel del 
forskare som har intresserat sig för vilka köns- 
och sexualitetsnormer som präglar idrotten – 
samt för hur dessa bidrar till att skapa manliga 
och kvinnliga könsidentiteter (se exempelvis 
Messner & Sabo, 1990; Scraton & Flintoff, 
2002; Fagrell, 2000; Larsson, 2001; Fundberg, 
2003; Andreasson, 2007: Grahn, 2009; Sven-
der, 2012). Sådana studier, vilka utgår från ett 
genusperspektiv, visar att barn och ungdomar, 
genom att delta i idrott, lär sig vad det innebär 
att vara flicka eller pojke i relation till idrot-
tande. De visar också att idrotten präglas av 
heteronormativitet. Medan vissa forskare 
har valt att fokusera på hur kön och sexu-
alitet skapas, eller görs, på en övergripande 
nivå inom idrotten, exempelvis i regelverk, 
policydokument, ansökningar och läromedel, 
har andra tittat på hur detta görande går till på 
individnivå. Ytterligare andra har valt att titta 
på båda dessa nivåer samtidigt.

Tittar man på deltagarmönster och på hur 
tävlingsidrotten är organiserad kan man 
konstatera att flickor och pojkar delvis intro-
duceras till olika idrotter – och i många verk-
samheter tränar könsuppdelat (Larsson, 2009). 
Idrottande barn får tidigt lära sig att flickor och 
pojkar varken ska byta om tillsammans eller 
ska mäta sig mot varandra i tävling. Ibland 
anpassas idrottsverksamheter beroende på 
kön, vilket innebär att flickor och pojkar inte 
utövar samma idrott på samma sätt eller 
efter samma regler (Larsson & Johansson, 
2012). Flickor och pojkar förväntas också se 
ut och uppträda på olika sätt inom idrotten 
(Larsson, 2001; Grahn, 2008; Svender, 2012). 
Åtskillnaden mellan könen, anpassningen av 
den ena tävlingsklassen och talet om idrottan-
de tjejers och killars olika kroppar, beteenden 
och egenskaper bidrar till att skapa, eller göra, 
manligt och kvinnligt, feminint och maskulint. 
Annorlunda uttryckt kan man säga att barn 
och ungdomar, genom att idrotta, socialiseras 
in i en genusordning där könen ska hållas isär 
och där att vara flicka/kvinna innebär något 

annat, eller något mindre, än att vara pojke/
man. Detta förhållande synliggör samtidigt 
en heteronorm, där det finns två kategorier 
av människor och där kvinnligt är motsatt 
eller mindre än manligt (Larsson & Johansson, 
2012). 
 
Mycket av den idrottsrelaterade genusforsk-
ningen behandlar hur flickor och pojkar, 
kvinnor och män påverkas av – och förhåller 
sig till – de normer och föreställningar kring 
kön och sexualitet som präglar idrotten. I de 
flesta fall har de här påverkansprocesserna 
undersökts genom intervjustudier i vilka 
deltagarna har fått svara på frågor kring hur 
de upplever idrottens genusordning (Larsson 
& Johansson, 2012, s. 5). Eftersom det är svårt 
att ställa frågor och prata om sådant som tas 
för givet och anses självklart – vilket normer 
ofta gör – har man också använt sig av obser-
vationsstudier för att undersöka vilka normer 
som genomsyrar olika idrottsverksamheter.  

Som en följd av idrottens historiska koppling 
till manlighet har man i de flesta intervju- och 
observationsstudier undersökt hur pojkar och 
män, eller flickor och kvinnor, påverkas av 
idrottens maskulinitetsideal. Studier av killars 
identitetsskapande inom idrotten visar att 
idrotten bidrar till att konstruera en manlig-
het – eller ett maskulinitetsideal – präglat av 
aggressivitet, tävling och heterosexualitet. 
Detta är ett ideal som har visat sig kunna leda 
till ett nedvärderande av såväl kvinnor som 
andra män, exempelvis bögar, invandrare och 
icke idrottsintresserade (Messner 1992; Con-
nell, 2008). Etnologen Jesper Fundberg (2003) 
belyser i sin studie av ett pojkfotbollslag hur 
detta manlighetsideal, den hegemoniska 
maskuliniteten, upprätthålls genom att fot-
bollskillarna tar avstånd från kärringen, bögen 
och invandraren. Något som kan resultera i 
homofobi, sexism och främlingsfientlighet. 
Fundberg menar att fotbollskillarna formar 
sin identitet som vita heterosexuella medel-
klasspojkar genom att markera vilka de ”inte 

Tidigare forskning
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är”. Liknande mönster framträder i Jesper 
Andreassons studie av ett herrhandbollslag 
(2006). Pojkar och män, oavsett sexuell orien-
tering, verkar alltså behöva förhålla sig till en 
idrottslig vardag präglad av en nedvärderande 
jargong gentemot homosexuella män, liksom 
av tystnad och osynlighet kring icke-hetero-
sexualitet (Fundberg, 2003; Anderson, 2002). 

Det finns ytterst få studier av vilka erfarenhe-
ter män som lever icke heterosexuellt har av 
denna heteronormativa – och ibland homo-
foba – idrottskultur. Anderson (2002) beskriver 
i en amerikansk studie hur tystnaden och 
osynliggörandet som omgärdar homosexu-
alitet och hbtq-personer inom idrotten ofta 
leder till internaliserad homofobi och villkorad 
acceptans. Män som lever homosexuellt 
får visserligen vara med i gemenskapen och 
accepteras i laget/klubben – men bara om 
det inte nämns eller syns att de lever som 
bögar. Detta verkar dock ha förändrats i en 
uppföljande studie (Anderson, 2011). Intervju-
personerna i den senare studien har upplevt 
mindre heterosexism och fått mer stöd av sina 
lag- och klubbkamrater än de i den tidigare 
studien, vilket enligt Anderson förklaras med 
förändrade, och mer inkluderande, manlig-
hetsnormer. Samtidigt beskriver flertalet 
killar som lever homosexuellt i RFSL:s och RF:s 
studie HBTQ och idrott (Darj, Piehl & Hjelte, 
2013) att machoidealen inom vissa idrotter har 
gjort att det har känts omöjligt att leva som 
bög och samtidigt vara framgångsrik idrottare. 
Som en följd av detta har de valt att leva dolt 
eller att sluta idrotta. 

Den starka associationen mellan idrott och 
maskulinitet, och i förlängningen manlig 
heterosexualitet, har gjort att kvinnliga idrot-
tare värderats och tolkats annorlunda än 
manliga idrottare. De har inte enbart blivit 
hyllade för sina idrottsprestationer, utan har 
också fått vänja sig vid att få såväl femininitet 
som sexualitet ifrågasatt (om de inte ägnar sig 
åt kvinnligt kodade idrotter) (Griffin, 1998). 
Studier av kvinnors identitetsskapande inom 
idrotten visar att många unga kvinnor upple-
ver att de måste leva upp både till det masku-
lina idrottsidealet om en tränad och muskulös 
kropp och till femininitetsideal som säger att 
kvinnor inte ska vara för ”biffiga” (Andreas-
son, 2006).  Detta blir för många en svår och 
konfliktfylld balansgång. Det är till exempel 
inte ovanligt att framstående idrottare fram-
träder med ”heterosexuella alibin” i form av 
långt hår, smink, kvinnligt kodade kläder eller 
en manlig partner (Larsson, 2007). Samtidigt 

kan tävlingsidrottens premierande av tuffhet, 
styrka och av att vara tävlingsinriktad leda till 
att traditionella föreställningar om hur kvinnor 
ska se ut och agera utmanas och förändras. 
Vissa kvinnor upplever idrotten som en frizon 
från stereotypa och heteronormativa kvinn-
lighetsideal (Eng, 2003; Linghede & Redelius, 
2009; Hellborg, 2011).
  
Studier av villkoren för kvinnliga idrottare som 
inte lever heterosexuellt är också sällsynta. De 
studier som finns visar att idrotten å ena sidan 
kan vara en miljö som präglas av hårda krav på 
kvinnlighet och heterosexualitet, homofobiska 
tendenser samt ett osynliggörande av kvinnor 
som lever icke heterosexuellt. (Griffin, 1998; 
Fasting 1999). Å andra sidan förefaller idrotten 
också kunna vara en miljö där det är lätt att 
leva öppet som homosexuell och där hetero-
sexualiteten inte alltid tas för given (Eng, 2003; 
Linghede & Redelius, 2009; Hellborg, 2011).  

Risken med den typen av studier som jag har 
beskrivit ovan, det vill säga studier av vilka 
köns- och sexualitetsnormer som präglar 
idrotten, är att de kan bidra till att domine-
rande föreställningar om kön och sexualitet 
reproduceras och förstärks. De skapar en bild 
av hur idrotten så att säga ”är” – en bild som i 
förlängningen riskerar att stelna och frysa fast. 
Genom att exempelvis fokusera på hur idrot-
ten fostrar pojkar till att bli en viss sorts män 
(aggressiva, tävlingsinriktade och heterosexu-
ella) riskerar man att missa att det finns killar 
som vare sig uppskattar eller agerar i enlighet 
med ett sådant maskulinitetsideal. Det är såle-
des viktigt att komma ihåg att idrotten inte är 
ett enhetligt fält, och att de normer kring kön 
och sexualitet som präglar vissa idrottskulturer 
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inte nödvändigtvis behöver prägla andra. Det 
finns många tjejer och killar, kvinnor och män 
som utmanar dominerande föreställningar 
om hur tjejer och killar ”är” – vilka idrotter de 
ska gilla, hur de ska uppträda samt vilka de 
ska bli attraherade av. Studier kring villkoren 
för människors möjligheter att utmana och 
överskrida traditionella könsmönster inom 
idrotten har dock varit mindre framträdande 
inom idrottsforskningen. 

I föreliggande studie riktas blicken mot 
tävlingsidrottare med erfarenheter av att 
inte leva heterosexuellt. Motiven till detta är 
tre. För det första finns det, som vi har sett, 

bristfällig kunskap om hur personer som lever 
homo- eller bisexuellt upplever sitt idrotts-
deltagande samt om hur heteronormativitet 
inom tävlingsidrott påverkar och utmanas av 
personer som avviker från heteronormen. När 
det gäller förekomsten av heteronormer inom 
elitidrott är kunskapen mycket begränsad. För 
det andra kan personer som lever homo- eller 
bisexuellt tänkas ha lättare att identifiera de 
normer kring kön och sexualitet som lätt tas 
för givna av personer som lever heterosexu-
ellt. För det tredje finns det få idrottsveten-
skapliga studier med ett fokus på människors 
möjligheter att utmana och överskrida 
traditionella könsmönster och heteronormer.
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Att göra kön och 
 sexualitet
I denna studie är utgångspunkten att normer 
och föreställningar om hur kön och sexualitet 
”är” påverkar hur tjejer och killar, kvinnor och 
män, tänker och beter sig och på så sätt bidrar 

till att skapa kön och sexualitet (exempelvis 
sexuella identiteter). Kön och sexualitet ses 
således som något som ”görs”, snarare än 
något som ”är”. Begreppen ska ses som verb, 
inte som substantiv. Människor känner sig som 
kvinnor och män, heterosexuella och homo-
sexuella för att de upprepar vissa handlingar – 
inte för att kön och sexualitet är givna urkällor 
(Kulick, 2004, s. 33). 

Teoretiska utgångspunkter
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Könsmönstren inom idrotten, där vissa 
idrotter domineras av pojkar och män och 
andra (fast färre) av flickor och kvinnor ses 
därför inte som ett uttryck för ”naturliga” 
skillnader mellan tjejer och killar, kvinnor 
och män. Samma sak gäller tävlingsreglerna, 
vilka oftast bygger på åtskillnad mellan könen 
och en anpassning av den ena tävlingsklas-
sen. Könsmönstren och tävlingsreglerna ses i 
denna studie som ett uttryck för dominerande 
normer kring kön och sexualitet. Och genom 
att delta i idrott lär barn och ungdomar vad 
det innebär att vara flicka eller pojke i relation 
till idrottande; normer som förkroppsligas i 
tal och handling. De får exempelvis lära sig att 
flickor och pojkar varken bör byta om tillsam-
mans eller mäta sig med varandra i tävling. 
Flickor och pojkar förväntas också se ut och 
uppträda på olika sätt inom idrotten (se exem-
pelvis Larsson, 2001; Grahn, 2008; Svender, 
2012). Men eftersom normer är föränderliga, 
beroende av tid och plats och då flera (och 
ibland motstridiga) normer kan existera 
samtidigt, kan köns- och sexualitetsgörande se 
ut på olika sätt. Killar och tjejer ses därför inte 
som enhetliga, och motsatta, grupper. Snarare 
finns det flera möjliga sätt att vara kille och 
tjej beroende på hur man förhåller sig till, 
eller positionerar sig i förhållande till, rådande 
köns- och sexualitetsnormer. Då vissa normer 
är mer dominerande än andra i samhället, 
och inom idrotten, kommer dock vissa sätt att 
göra kön och sexualitet att värderas högre än 
andra.

Kopplingen kön   
– sexualitet
Ett överskridande av traditionella könsmönster 
leder inte sällan till ett ifrågasättande av en 
persons heterosexualitet. Det här synliggör att 
föreställningar om kön och sexualitet är tätt 
sammankopplade. Den amerikanska filosofen 
Judith Butler menar att föreställningar om 
manligt och kvinnligt i själva verket bygger 
på – och förutsätter – ett antagande om 
heterosexualitet (Butler, 1990). Enligt Butler 
är uppdelningen i två olika och motsatta kön 
bara logisk utifrån tanken att det hetero-
sexuella begäret ska binda könen samman. 
Att vara heterosexuell, att attraheras av det 
motsatta, kräver ju att detta motsatta laddas 
med en ”annorlundahet”. Utan en obligato-
risk 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. Detta outtalade antagande, 
heteronormativiteten, upprätthålls genom 
normaliseringsprocesser – processer som gör 
att man belönas av omgivningen om man upp-
träder som det förväntas av en heterosexuell 
kvinna eller man. Dessa processer skapar 
också en oro över att inte vara ”normal”, eller 
över att inte passa in, eftersom man vet, eller 
i alla fall tror, att det kan leda till negativa 
reaktioner hos andra människor.

Queerteori
Denna studie grundas i queerteori. Queerteori 
är ett analytiskt perspektiv som används för 
att belysa de processer som medverkar till 
att heterosexualiteten framstår som allom-
fattande, naturlig och enhetlig (Ambjörnsson, 
2006). Ansatsen har utvecklats för att möjlig-
göra ett aktivt förhållningssätt till frågor om 
förändring av traditionella könsmönster och 
föreställningar om könen, inklusive heteronor-
mativitet. Queerteori används också för att 
synliggöra alternativa tolkningar av verklighe-
ten – så kallade ’queera ögonblick’. För även 
om heteronormativiteten gör att vi har svårt 
att inte tolka flickors och kvinnors och pojkars 
och mäns handlingar utifrån ett antagande om 
heterosexualitet så kan människors handlingar 
även tolkas på andra sätt. Från ett queerteo-
retiskt perspektiv kan ett synliggörande av de 
här alternativa tolkningarna öppna upp för 
andra, och i tid och rum mindre begränsande, 
sätt att leva och vara. Queerteorin har således 
en potential att överraska, att få oss att häpna, 
och att hjälpa oss att tänka det som ännu inte 
tänkts (Kulick, 2005, s. 20).
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Med tanke på studiens syfte, och att området 
är outforskat, bedömdes kvalitativa intervjuer 
vara det lämpligaste tillvägagångssättet.   
I allmänna ordalag innebär ett kvalitativt
tillvägagångssätt att man är intresserad av 
att veta, eller förstå, hur människor i ett visst 
sammanhang upplever sin värld. Man är inte, 
som i den kvantitativt inriktade forskningen, 
ute efter att ange frekvenser och generalisera. 
I fokus står främst vilka olika typer av
erfarenheter som finns hos en grupp männ-
iskor, i detta fall elitidrottare med erfarenheter 
av att inte leva heterosexuellt. Hur vanligt det 
är att man upplever en sak på ett visst sätt, 
kommer först i andra hand.

Jag har intervjuat 13 elitidrottare, nio kvin-
nor och fyra män, med erfarenheter av att 
leva homo- eller bisexuellt. Studien bygger 
vidare på kunskaper och erfarenheter från 
en pilotstudie, där tio lagidrottare som levde 
icke heterosexuellt medverkade. Elitidrottare 
definieras i föreliggande studie som personer 
med erfarenhet av tävling på landslagsnivå 
eller i internationella mästerskap. I några fall 
har jag sträckt mig till erfarenheter på natio-
nell elitnivå (exempelvis SM-final eller spel i 
högsta divisionen). Tanken med detta urval var 
inte enbart att vinna kunskap om villkoren för 
elitidrottare som lever homo- eller bisexuellt. 
Att jag valde att fokusera på elitidrottare beror 
även på att man som elitidrottare har en både 
lång och bred erfarenhet av tävlingsidrott, och 
därför kan yttra sig om många aspekter av 
idrottskulturen. Som nämndes inledningsvis 
har elitidrotten också en stor betydelse i 
samtiden. Den fungerar normsättande i förhål-
lande till övrig idrott, får stor massmedial 
uppmärksamhet och dess utövare upphöjs 
inte sällan till nationella hjältar och hjältinnor.  

Jag har fått kontakt med intervjupersonerna 
genom att tillfråga elitidrottare som har 
”kommit ut” i massmediala sammanhang eller 
har föreslagits av kontakter på Gymnastik- och 
idrottshögskolan eller Riksidrottsförbundet 

– och som accepterat att delta utifrån dessa 
förutsättningar. Det rör sig således om ett 
strategiskt tillgänglighetsurval. 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 upplevelser och 
erfarenheter skulle skilja sig åt. På grund av 
svårigheter att hitta manliga intervjupersoner 
har jag emellertid intervjuat fler kvinnor än 
män. Jag har inte heller fått kontakt med 
några män som har erfarenheter av lagsport 
på elitnivå och lever icke heterosexuellt; 
något som är talande i sig själv. Av de inter-
vjuade kvinnorna hade fem erfarenheter av 
individuella idrotter och fyra av lagidrotter. 
Exempel på idrotter som finns representerade 
i studien är fotboll, friidrott, dans, boxning, 
tennis, ridsport, ishockey, innebandy, golf och 
kampsport.      

Intervjuerna var halvstrukturerade. Det inne-
bär att man använder sig av en intervjuguide
med teman och i förväg konstruerade 
frågor, men att det under intervjuns gång 
finns möjlighet att förändra såväl frågornas 
formulering som ordningsföljd (Kvale, 1997, 
s. 117). Intervjuerna var mellan 45 minuter 
och 1 1/2 timme långa och skedde på platser 
som intervjupersonerna själva valde. Samtliga 
intervjuer spelades in på band och skrevs 
ut i sin helhet. I samband med detta togs 
intervjupersonernas namn och andra specifika 
uppgifter bort. 

Intervjumaterialet organiserades först efter de 
frågeteman som intervjuerna genomfördes
från. Därefter skapades ett antal underkatego-
rier inom respektive tema utifrån intervjuper-
sonernas utsagor, vilket är en vanlig metod för 
att koda eller analysera kvalitativa intervjuer. 
Detta gav en bild över centrala teman i inter-
vjumaterialet. Dessutom hade jag efter att ha 
gjort intervjuerna en känslomässig förståelse 
för intervjupersonernas levda erfarenheter. 
Jag hade inte bara kunskap om vad männen 

Genomförande
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och kvinnorna hade sagt utan också hur de 
hade sagt det.

I nästa steg gjordes en narrativ analys (Dow-
ling, Fizgerald & Flintoff, 2012, s. 50). Det 
innebär att jag, utifrån centrala teman och 
problematiker i intervjuerna, skapade ett antal 
”berättelser” som illustrerar intervjupersoner-
nas erfarenheter (fast utan att peka ut någon 
enskild individ). Berättelserna bygger helt och 
hållet på intervjupersonernas utsagor men 
är fiktiva i bemärkelsen att olika personers 
intervjucitat har vävts samman och infogats 
i en handling. Den litterära formen valdes för 
att försöka fånga komplexiteten, tonen och 
känslan i intervjupersonernas levda erfaren-
heter, vilket lätt går förlorat i mer traditionellt 
vetenskaplig texter. Med ett narrativt tillväga-
gångssätt erkänner man nämligen den roll som 
känslor spelar – vid sidan av kognitiva aspekter 
– för hur människor förstår världen (Dowling, 
Fizgerald & Flintoff, 2012, s. 3f). Syftet med 
den narrativa metoden är att framställa 
forskningsresultat på ett sätt som ”bjuder in” 
– och känslomässigt engagerar – läsaren och 
lyssnaren i större utsträckning än traditionell 
vetenskaplig rapportering. I traditionell rap-
portering med citat och kommentarer till citat 
kan texten också bli upphackad, vilket gör att 
sammanhanget ibland försvinner. Med berät-
telserna rekonstrueras sammanhanget på ett 
bättre sätt. Det är även ett sätt att försöka 
undvika den uppdelning i ”vi” och ”dem”, som 
ibland präglar studier om makt- och domi-
nansförhållanden. Det handlar om en strävan 
efter att ”ge röst” till människor som kanske 

inte brukar synas och höras – utan att för 
den sakens skull fastna i beskrivningar av ”de 
andra”. Genom att använda en narrativ analys-
metod ansluter jag mig till en växande skara 
samhälls- och idrottsvetenskapliga forskare 
som använder sig av kreativt analytiskt skri-
vande, exempelvis berättelser, för att försöka 
fånga komplexiteten och mångfalden i män-
niskors (idrotts)liv (se bland annat Sparkes, 
1997; Barker-Ruchti, 2008; Dowling, Fitzgerald 
& Flintoff, 2012; Denison & Markula, 2003; 
Richardson & St. Pierre, 2005; Ellis, 2000).

I ett sista steg gjordes en läsning – eller analys 
– av berättelserna där dessa diskuteras i
relation till studiens frågeställningar, teore-
tiska utgångspunkter, tidigare forskning och 
andra intervjupersoners berättelser. Här förs 
med andra ord ett mer explicit teoretiskt 
resonemang, där de personliga narrativen 
kopplas till en större socio-kulturell kontext. 
Genom att kombinera dessa två angreppssätt, 
det narrativa och det mer explicit teoretiska, 
vill jag visa hur intervjupersonernas erfarenhe-
ter av att leva som homo- och bisexuella inom 
tävlingsidrotten kan förstås på flera sätt. Jag 
vill även väcka frågor kring sådant som verkar 
tas för givet, och framställs som ”sanningar”, 
när man pratar om personer som lever 
homo- eller bisexuellt och idrott.  Återigen är 
andra läsningar, eller tolkningar, möjliga. Det 
är därför en förhoppning att berättelserna 
ska kunna leda till nyanserade diskussioner 
kring heteronormativitet och villkoren för 
personer som inte lever heterosexuellt inom 
tävlingsidrott.
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Resultaten presenteras i form av en text i 
två lager, där det ena lagret består av de fem 
narrativen och det andra av den mer teori- 
och referensanknutna analysen (Richardsson 
& St. Pierre, 2005, s. 974). I texten varvas 

berättelser  med en mer explicit analys. Varje 
narrativ representerar mer än en persons 
berättelse och lyfter fram centrala teman 
och problematiker i intervjupersonernas 
utsagor. 

Resultat

Alla har vetat, men  
 ingen har sagt något
De ligger i gräset och stretchar. Samtidigt betraktar de andra friidrottare 
som rör sig på idrottsplatsen. ”Du Pontus” säger Erik plötsligt, ”har den 
där killen i grön tröja snygg rumpa?”. Han pekar bort mot löparbanan. 
Pontus börjar skratta. Som om han skulle spana in varenda killes rumpa. 
Han betraktar killen i grön tröja en stund och säger ”ja, det har han väl, 
men han är inte riktigt min typ”. ”Tänkte väl det”, säger Erik belåtet. 
Pontus ler och tänker att han aldrig har trivts så bra som han gör i den 
här klubben. Även om han har varit helt öppen i sina tidigare klubbar 
upplever han att han har självcensurerat sig i idrottssammanhang. Det 
är som att han har försökt vara lite mer ”kille” än vad han egentligen 
är; i sitt sätt att röra sig, i sitt tonläge och sitt i val av samtalsämnen. 
Han har liksom inte velat prata för mycket om att han är bög eftersom 
han inte har velat att andra ska känna sig obekväma. Men det har lika 
mycket handlat om en rädsla för att inte få vara en i gänget. Han har 
helt enkelt inte velat sticka ut, eller särskilja sig. Han önskar att han 
hade velat det – att han hade känt sig fri att vara sitt vanliga spexiga jag 
– men det är som att det har suttit en kork i vägen. 
I den här klubben är det annorlunda. Han behöver aldrig tänka på hur 
han uppträder eller på om de andra tycker att det är jobbigt att han är 
bög. Han känner sig välkommen för den han är. Medan de joggar ett 
varv på löparbanan funderar han på hur det kommer sig att den här 
klubben är så annorlunda. Ja, för det första är de ju bara fem killar i 
klubben. Det finns inget stort killgäng som styr och ställer. Och för det 
andra är Anders den enda tränare som någonsin har pratat om att 
Pontus är bög. Alla hans tränare har vetat, men ingen har sagt något. 
Varken bu eller bä. Men Anders tog honom åt sidan redan vid första 
provträningen och sade med sin barska röst ”Ehh, Pontus, alla i klubben 
känner till att du är bög… jag har snackat med alla killarna om det och 
alla tycker självklart att det är okej… du är lika välkommen som alla 
andra… ja men nu kör vi!” Anders är inte känd för sin smidighet direkt, 
och han ville helst sjunka genom jorden och dö den där gången, men 
såhär i efterhand önskar han faktiskt att fler tränare hade gjort så. För 
just att det är uttalat, och något man pratar om, gör att han inte behö-
ver censurera sig själv på samma sätt som han har gjort i andra klubbar. 
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Krav på manlighet
Pontus beskriver att han upplever att han 
har självcensurerat sig i idrottssammanhang. 
Han har försökt vara lite mer ”kille” än han 
är i vanliga fall, och han har inte heller velat 
prata för mycket om att han lever som bög, 
eftersom han inte har velat att de andra ska 
känna sig obekväma. Även om han önskar att 
det hade varit annorlunda, att han hade känt 
sig fri att vara sitt vanliga spexiga jag, är det 
som att det har suttit en kork i vägen. Här blir 
det tydligt hur Pontus känner av, och anpas-
sar sig till, normer och föreställningar om 
hur en idrottskille ska se ut och agera. Och 
att idrotten bidrar till att skapa en viss sorts 
manlighet – ett maskulinitetsideal präglat av 
aggressivitet, tävling och heterosexualitet 
– är något som framträder i flera studier (se 
exempelvis Connell, 2008; Messner, 1992, 

Larsson, 2001). Detta manlighetsideal har 
i förlängningen visat sig kunna leda till ett 
nedvärderande av såväl kvinnor som andra 
män, exempelvis bögar, invandrare och icke 
idrottsintresserade (Fundberg, 2003; Andre-
asson, 2006). 

I en idrottskultur där killar aktivt tar avstånd 
från ”bögen” som kategori eller figur, ex-
empelvis genom kommentarer som ”jävla 
bög” eller genom att måla upp en bild av 
gayvärlden som något förkastligt, framstår 
det inte som särskilt önskvärt att leva som 
homosexuell. Som en följd av idrottens 
koppling till maskulinitet och manlig hete-
rosexualitet tas det dessutom för givet att 
idrottskillar lever heterosexuellt (om de inte 
ägnar sig åt kvinnligt kodade idrotter). En 
effekt av att se ut och uppträda i enlighet 
med samhällets förväntningar på en kille 

Resultatmässigt borde han förmodligen byta klubb. Men efter att ha 
gått omkring med en känsla av att inte passa in i så många år är det 
fantastiskt att äntligen få känna att man trivs. Den känslan kommer han 
inte att byta bort i första taget.  

*

Han har kört ett träningspass ute på Bosön och är på väg in i duschen 
när ett fotbollslag stormar in i omklädningsrummet. Killarna är kanske 
tolv, tretton år gamla, och inom loppet av några minuter har de sagt 
”jävla bög» fem gånger. Han ryser. Hur ska en kille i det laget kunna 
komma ut? Eller säga en så enkel sak som att han gillar tv-serien Glee. 
Själv har han aldrig känt sig hemma i den där grabbiga jargongen. 
Han slutade med fotbollen redan som elvaåring. Friidrotten är trots allt 
bättre på det sättet. Där är det de individuella prestationerna som står 
i centrum, och så tränar man tjejer och killar tillsammans. Killar i grupp 
tenderar verkligen att bli något primitivt. Fast så kommer han på att han 
har chattat med en del friidrottare som är gay och även de menar att 
det är omöjligt att komma ut så länge de själva är aktiva. De målar upp 
en bild av bögar och gayvärlden som något helt förkastligt. Det är som 
att bilden av bögen och bilden av elitidrottaren inte går att kombinera. 
Men sedan kanske man är mer utsatt som elitidrottare också. Tränar 
man i ett divisionfemlag behöver man knappast bry sig om vad Expres-
sen skriver. Och det är väl en sak att vara öppen i Sverige. Men hur kul 
är det egentligen att åka på ett mästerskap i St Petersburg, där folk kan 
hamna i fängelse om de säger att de är bögar? Ska man fixa det som 
osäker junior behövs det verkligen tränare och förbund som banar väg 
och skapar trygghet. Fast någonstans tror han ändå att rädslan för att 
inte bli accepterad i laget eller klubben är det största hindret. Det är där 
man tillbringar mest tid. Pontus skyndar sig att bli klar. Han orkar inte 
stanna en sekund längre än nödvändigt i det här omklädningsrummet. 
På vägen ut inser han att hela Bosön är tapetserad med anti-doping af-
fischer. Det är svårt att missa att det är eftersträvansvärt med en ”ren” 
idrott. Men var är mångfaldsaffischerna undrar han? Varför verkar det 
inte vara lika viktigt att visa att man arbetar med de frågorna? 
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(eller tjej) är nämligen att man automatiskt 
passerar som  heterosexuell – även om 
man inte är det (Eng, 2003, s. 224). Att ens 
heterosexualitet tas för given kan emellertid 
göra att det blir svårt att ”komma ut”, det vill 
säga att leva  öppet som homo- eller bisexuell 
man, eftersom man vet – eller i alla fall tror 
– att det kan leda till negativa reaktioner. 
Svårig heterna att rekrytera manliga inter-
vjupersoner, speciellt lagidrottare, till denna 
studie kan tolkas som ett utryck för detta. 
Men även de idrottare som lever öppet som 
bögar kan känna en oro över att inte passa in 
eller över att inte få vara en i gänget; en oro 
som i Pontus fall har lett till självcensur och 
anpassning till stereotypa manlighetsnormer. 
Här synliggörs att det finns en koppling 
mellan normer och makt. Då handlar det inte 
om sådan makt som kommer utifrån – som 
någon annan utövar över oss. Normer får oss 
snarare att utöva makt över oss själva. De får 
oss att känna att vi vill vara och agera på vissa 
sätt och inte på andra – för att vi belönas 
socialt när vi gör det (Foucault, 1977). Att 
vilja gå emot strömmen är inte lika vanligt, 
eftersom det sällan leder till samma sociala 
belöningar.  

Stereotyper som krockar    
Pontus konstaterar att det är som att bilden 
av elitidrottaren och bilden av bögen inte 
går att förena. Detta resonemang synliggör 
att normer kring kön och sexualitet är tätt 
sammanlänkade, och att det verkar finnas 
kulturella kopplingar mellan å ena sidan 
elitidrott och manlig heterosexualitet och å 
andra sidan  bögar och femininitet. Elitidrot-
tens koppling till maskulinitet och manlig 
heterosexualitet har en historisk förklaring. 
Den hänger samman med att den moderna 
tävlingsidrotten grundades i det viktorianska 
England i slutet av 1800-talet (Nilsson, 1993, s 
59 ff.). Syftet med tävlingsidrotten var vid den 
här tidpunkten att fostra pojkar till rationella, 
moraliska, maskulina och potenta män. Denna 
fostran behövdes, eftersom det var sådana 
ledare som efterfrågades. Det fanns också en 
rädsla att män annars skulle degenerera och 
bli som kvinnor, eftersom barnuppfostran 
sågs (och ses?) som en kvinnoangelägen-
het. (Mangan, 1986). Trots en dominerande 
ideologi om ”naturliga” skillnader mellan män 
och kvinnor var manligheten alltså något 
som behövde  läras in. Det här synliggör att 
kopplingen mellan idrott och manlighet inte är 
naturgiven, utan socialt och kulturellt skapad 
utifrån ett visst historiskt sammanhang. Men 

eftersom det uteslutande var män som höll på 
med idrott började den uppfattas som genuint 
manlig. Trots att kvinnor numera har idrottat i 
mer än 100 år och trots att RF betonar vikten 
av en jämställd idrott, betraktas idrotten 
fortfarande av många som en i huvudsak 
manlig aktivitet (Messner, 1992, s. 19 ff). Att 
kopplingen mellan idrott och manlighet inte är 
naturgiven verkar ha ”glömts bort”, eftersom 
det sedan slutet av 1800-talet främst varit 
män som sysslat med tävlingsidrott (Larsson, 
2004, s. 124).  

Det finns alltså en historisk och kulturell 
koppling mellan elitidrott och manlighet – och 
i förlängningen manlig heterosexualitet. En 
effekt av att uppträda i enlighet med samhäl-
lets förväntningar på en kille eller man är 
nämligen, som jag beskrev tidigare, att man 
automatiskt passerar som heterosexuell 
– även om så inte är fallet. Och enligt den 
heteronormativa logik som säger att motsat-
ser, vanligtvis kvinnor och män, attraheras 
av varandra kommer en man som attraheras 
av andra män att associeras med kvinnlighet. 
Omvänt kommer en kille som närmar sig det 
kvinnligt kodade att associeras med homo-
sexualitet (Ambjörnsson, 2011, s. 45). Bögen 
blir på så sätt en slags sammanfattning av 
allt som en ”riktig” kille inte ska vara – alltså 
både kvinnlig och homosexuell – vilket gör 
att ordet får extra sprängkraft som negativt 
tillmäle (Nordberg 2005b, s. 130). Att bilden 
av elitidrottaren och bilden av bögen ter sig så 
svåra att förena får givetvis konsekvenser för 
manliga tävlingsidrottare, och kanske speciellt 
för dem som inte lever heterosexuellt. Pontus 
beskriver exempelvis hur han har chattat med 
en del idrottskillar som lever homosexuellt 
och som menar att det är omöjligt att komma 
ut så länge de själva är aktiva. Dessutom 
verkar de ha internaliserat en bild av bögar 
och gayvärlden som något mindre önskvärt.        

Talande tystnad
Anders är den enda tränare som någonsin 
har pratat om att Pontus lever som bög. Alla 
andra har vetat, men ingen har sagt något. Nu 
var Anders inte så smidig, men Pontus önskar 
ändå att fler tränare hade gjort som han. För 
när det är uttalat, och något man pratar om, 
behöver han inte censurera sig själv på samma 
sätt som i andra klubbar. I den här klubben är 
klimatet annorlunda – och mer tillåtande. 

Pontus är inte ensam om att ta upp tystnaden 
kring icke-heterosexualitet och personer 
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som lever homo- eller bisexuellt inom idrot-
ten. Flera intervjupersoner, både i den här 
studien och i pilotstudien, tar upp att denna 
tystnad – även om tanken är god – skapar en 
stor osäkerhet kring vad tränare och lag-
kamrater egentligen tycker. Å ena sidan kan 
tystnaden tolkas som något positivt och som 
ett  uttryck för att ingen bryr sig om hur (och 
med vem) man lever sitt liv. Å andra sidan kan 
tystnaden tolkas som ett uttryck för att andra 
känner sig obekväma och egentligen tycker 
det är jobbigt med personer som inte lever 
heterosexuellt. Tystnaden handlar inte heller 
bara om tränare som aldrig lyfter frågor om 
likabehandling, inte pratar om personer som 
lever homo- eller bisexuellt eller reagerar 
när någon drar ett bögskämt. Det handlar 
också om vardagssnack på träningar och 
tävlingar, där utgångspunkten är att alla är 
heterosexuella och om idrottare som lever 
icke heterosexuellt som säger att de inte vill 
provocera genom att vara ”för mycket” gay. 
Tystnaden är emellertid inte neutral. Den 
förstärker i själva verket synen på synen på 
heterosexualiteten som självklar, naturlig och 
allomfattande, och kan således ses som ett 
uttryck för heteronormativitet. Tystnaden är 
förmodligen också det tema som oftast har 
fått stå som exempel för det förtryck som 
icke- heterosexuella utsatts för genom histo-
rien (Ambjörnsson, 2006, s. 74).

Samtidigt som tystnaden kring icke-heterosex-
ualitet och heteronormativitet inom idrotten 
är framträdande i många intervjupersoners 
berättelser är den inte total. Det finns, liksom 
i Pontus berättelse, en mängd exempel på 
stunder och platser där tystnaden bryts och 
”något annat händer”. Dessa queera ögon-
blick är intressanta att studera, eftersom de 
synliggör att det även finns andra, och mindre 
begränsande, sätt att leva och vara inom 
idrotten. Sådana mer tillåtande idrottsmiljöer 
kan i förlängningen tänkas ha betydelse för 
elitidrottares prestationer. Man kan exem-
pelvis fundera på vad det får för effekter om 
man, som Pontus, väljer en klubb som idrotts-
mässigt är ”second best” bara för att det är så 
viktigt att få känna att man trivs.

Idrottskultur(er)
De flesta studier kring killars identitetsskapan-
de inom idrotten har gjorts i manligt kodade 
idrottsmiljöer, det vill säga idrottsmiljöer som 
domineras av killar och män och i vår kultur 
också uppfattas som mer ”passande” för killar 
än för tjejer. Inte sällan har man intresserat 

sig för lagidrotter som fotboll, ishockey och 
handboll (se exempelvis Fundberg 2003; An-
dreasson, 2006). Dessa studier visar att idrot-
ten präglas av heteronormativitet samt bidrar 
till att konstruera en manlighet som kan ta sig 
uttryck i ett nedvärderande av såväl kvinnor 
som av bögar och män med utländsk här-
komst. Risken med den här typen av studier 
är att de skapar en bild av hur all idrott så att 
säga ”är” – en bild som i förlängningen riskerar 
att stelna och frysa fast. Men idrotten är inte 
ett enhetligt fält, och de normer kring kön och 
sexualitet som präglar vissa idrottskulturer 
behöver inte nödvändigtvis präglar andra. 
Pontus är inne på detta när han jämför fotboll 
och friidrott. Fotbollen slutade han med redan 
som elvaåring, eftersom han inte stod ut med 
den grabbiga jargongen (bland annat uttryckt 
i bögskämt). Visserligen har han inte riktigt 
känt sig hemma inom friidrotten heller, men 
han upplever ändå att han har varit friare där 
än inom fotbollen. Pontus tror att detta beror 
på att det är de individuella prestationerna 
som räknas och att man tränar tjejer och killar 
tillsammans. Som han uttrycker det riskerar 
killar i grupp att bli något riktigt primitivt. 

Hur kan man då förstå att kraven på masku-
linitet och heterosexualitet tycks vara extra 
starka i manligt kodade lagidrotter. En möjlig 
tolkning är att risken att heterosexualiteten 
ska ”misslyckas” är relativt stor i dessa miljöer. 
Det finns få andra arenor i samhället som är så 
könsuppdelade och där män umgås så mycket, 
så nära och så intimt med andra män. Av den 
anledningen skulle lagidrotter kunna vara en 
miljö som snarare öppnar upp för samkönad 
attraktion och andra sätt att ”göra” kön och 
sexualitet. Samtidigt innebär denna möjlighet 
ett hot mot den heteronormativa ordningen. 
Denna kräver nämligen ständig upprepning 
för att fortsätta ses som naturlig och självklar. 
Kanske är det just risken att heteronormativi-
teten ska misslyckas i en så homosocial miljö 
som idrotten som gör att det blir extra viktigt 
att distansera sig från bögen samt styra upp 
och reglera relationer till idrottskamrater av 
samma kön som just ”vänskapsrelationer”.    

Elitidrottens villkor
Även om Pontus tror att rädslan för att 
inte bli accepterad i det egna laget eller 
klubben är det största hindret för många 
 tävlingsidrottare som inte lever hetero-
sexuellt, kan det faktum att man ägnar sig 
åt elitidrott göra det ännu svårare att leva 
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Det är inget krav att vara flata direkt
Medan hon snörar av sig skridskorna känner hon hur tränarens beröm 
sprider sig som en varm våg genom kroppen. Hon spelade jäkligt bra 
idag. Bredvid henne sitter Niklas och pratar om en tjej som han träffade 
på någon fest i lördags. Det går inte att ta miste på att han vill att alla 
ska höra. Och så är snacket om helgens erövringar igång. Som vanligt. 
Att hon är där spelar ingen roll. Det är på något sätt jävligt stor skillnad 
på henne och de tjejer som killarna träffar ute på krogen. Hon är verkli-
gen som en i gänget. Men hur bra hon än trivs i laget känns det som att 
hon inte riktigt passar in någonstans; varken här eller bland tjejerna i 
skolan. Det finns bara en plats där hon känner sig helt hemma. På isen.

*

Några år senare sitter hon i ett annat omklädningsrum. Pojklaget är 
utbytt mot ett damlag, men snacket om tjejer hänger kvar. Felicia och 
Hanna, två av de yngre tjejerna, pratar om sina flickvänner på ett sätt 
som nästan gör henne generad. Hon kan inte låta bli att tänka att det 
kanske inte låter så jävla mycket bättre i tjejers omklädningsrum än i 
killars. Å andra sidan uppskattar hon den öppna och frispråkiga miljön 
inom ishockeyn. Hon har aldrig behövt ”komma ut” i de lag hon har 
spelat. Det har alltid varit självklart att vissa gillar tjejer och andra gillar 
killar. En självklarhet som har betytt mycket. Ibland har hon känslan av 
att det väcker mer förvåning att säga att man har pojkvän än att man 
har flickvän. När hon pratar med de yngre spelarna brukar hon därför 
vara noga med att säga hon eller han om en eventuell partner, bara 
så de känner att båda är lika okej. Det är ju inget krav att vara flata 
direkt. Även tränarna verkar ha en avslappnad inställning. De pratar 
automatiskt om pojk- eller flickvänner. Och för inte så länge sedan var 
det en manlig tränare som tyckte att de skulle gå ut och dricka öl och 
spana på tjejer tillsammans. Hon upplever att det är en genuin öppenhet 
från tränarnas sida. Fast å andra sidan, vad har de egentligen för val? 

öppet. För det första är elitidrottare 
personer av medialt intresse, vilket gör att 
de delvis får finna sig i att få sina privatliv 
exponerade offentligt. Eftersom det hittills 
är få elitidrottare som har levt öppet som 
homo- eller bisexuella, speciellt under 
sina aktiva karriärer, får man som elit-
idrottare räkna med skriverier kring den 
sexuella orienteringen om man väljer att 
komma ut offentligt. Och hur mycket man 
än tycker att det behövs bög- och flatföre-
bilder inom idrotten, är det inte alla som 
känner sig bekväma med det. Framförallt 
kanske man inte vill addera ytterligare ett 
stressmoment till sin elitsatsning. Som 
elitidrottare är man också van vid att 
disciplinera sig fysiskt och psykiskt och att 
inte göra något som kan ge motståndare 
och konkurrenter ett eventuellt övertag. 
Samtidigt kan oron för medial exponering 

samt för vad lagkamrater och tränare ska 
tycka och tänka bli ett stressmoment i sig; 
ett stressmoment som man förmodligen 
klarar sig bättre utan i tävlingssamman-
hang. För det andra så befinner man sig 
som elitidrottare ofta i internationella 
sammanhang. Det kan exempelvis handla 
om stora mästerskap, om att man är 
proffs i ett annat land eller om att man 
spelar på tennistouren. Således går det 
inte bara att ta hänsyn till situationen i 
Sverige. Som Pontus säger är det en sak 
att vara öppen i Sverige och en annan sak i 
ett land där man vet att homosexualitet är 
kriminellt. Och här behöver det inte bara 
handla om formella lagar, utan även om 
att normer kring kön och sexualitet kan 
se olika ut i olika länder. Enligt Pontus är 
detta något som gör det än viktigare vad 
tränare och förbund signalerar utåt. 
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Om de bänkade alla som var homosexuella skulle de knappast ha något 
lag. Sedan tror hon inte att ishockeyförbundet skulle älska en massa 
offentliga ”komma ut” historier. Och intresset för att arbeta aktivt med 
hbt–frågor i ishockeysverige är förmodligen inte jättestort. För egen del 
har hon aldrig känt något behov av att komma ut offentligt. Hon vill bli 
känd för sitt idrottande, inte för sin sexualitet. Och ska hennes 90-åriga 
farmor verkligen behöva läsa om henne i Aftonbladet? Nej tack! Samti-
digt kunde hon inte låta bli att känna ”yes!!!” när Kajsa kom ut. Hon är 
en av de största liksom. Och ingen ishockeyspelare som folk ändå tar för 
givet är gay.   

*

Hon har precis kört ett stenhårt intervallpass på gymet. Det korta håret 
är genomblött av svett och dry fit tröjan sitter som klistrad på kroppen. 
Det ska verkligen bli skönt med en dusch. Två kvinnor tittar frågande 
på henne när hon kommer in i omklädningsrummet. Så harklar sig den 
ena och säger ”ursäkta, men har inte du gått fel?”. Det är inte första 
gången det händer. Men hon blir fortfarande lika överrumplad. Hon får 
först inte fram ett ljud, men lyckas till slut pressa fram ”nä, det tror jag 
inte”. Några minuter senare kommer ilskan.”Jävla kärringar” tänker hon 
när hon står i duschen och känner vattnet rinna längs kroppen. Hon är 
arg på sig själv också. Varför kommer hon aldrig på något bra att säga 
i de där lägena? Hon önskar att hon hade frågat om det är för att hon 
svettas för mycket? Om det är för att hon har för mycket muskler? Om 
det är för att hon är för lång? Eller om det är för att hon har för kort 
hår? Vad är det som de tar det på, eftersom de uppenbarligen inte ser 
att hon är kvinna? Hon har för fan bröst som inte går att gömma under 
en tight träningströja. Det är som att människor inte riktigt vet hur de 
ska hantera en sådan som henne. Är hon ett hot? Eller tycker de bara att 
hon ser otrevlig ut? Ska de gå ut med laget försöker hon alltid få dem att 
gå till något gayställe. Folk är så mycket trevligare där. Stöter någon till 
en ber de om ursäkt, och hon blir behandlad som om hon existerar. Inte 
som ett freak. 

Hon är fortfarande arg. Men nu börjar hon bli ledsen också. För vad 
skulle hon göra om hon inte hade hockeyn? Då skulle hon definitivt 
inte kunna vara den här personen som ingen pratar med. Ishockeyn är 
en frizon från allt det andra. Inom hockeyn är det prestationerna som 
räknas, inte hur man ser ut. Och i alla lag hon har spelat har hon varit 
på toppen och haft en otroligt hög status. Därför har hon också känt en 
trygghet i att hon har blivit accepterad för den hon är. Men en ishock-
eykarriär varar ju inte för evigt. Och hur kommer det att bli sen? Innan 
hon stänger av duschen fattar hon ett beslut. Från och med nu ska hon 
börja bry sig om sitt utseende. Hon ska anstränga sig för att se lite mer 
kvinnlig ut.

*

Några år senare förundras hon över vilken enorm skillnad i bemötande 
hon har märkt av. Sedan hon tvingade sig själv att bli mer mån om sitt 
utseende verkar det som att folk faktiskt vill komma fram och prata med 
henne. De är inbjudande och trevliga på ett helt annat sätt än tidigare. 
Visserligen har hon blivit mer social och öppen själv, men det är ju för att 
hon får mer tillbaka av det. Samtidigt är det något som skaver. För lika 
skönt som det är att hon numera blir positivt bemött, lika förbannad kan 
det göra henne. Ska man verkligen behöva ändra på sig för att folk ska 
vara trevliga?
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Idrotten som frizon 
För Ebba har ishockeyn varit en frizon, där det 
har varit lättare att leva öppet än i samhället i 
övrigt. Det har funnits många andra som inte 
lever heterosexuellt (ibland en majoritet), 
vilket har gjort det till något självklart och 
naturligt. Det är nästan som att det har blivit 
tvärtom – att det har blivit viktigt att inte 
ta för givet att alla lever som gay.  Och att 
idrotten kan vara en frizon på det sättet som 
Ebba beskriver var något som framkom även 
i pilotstudien – framförallt bland de intervju-
personer som ägnade sig åt manligt kodade 
idrotter som ishockey och bandy. För dem har 
vardagen i laget och klubben varit en plats där 
de har varit friare att inte uppträda stereotypt 
kvinnligt och att leva öppet som homo- eller 
bisexuella. Det har således varit en plats där 
heteronormativiteten har ”vänts upp och ner”. 
Liknande frizoner beskrivs i studier av Eng 
(2003), Hellborg (2011) och Darj & Piehl (2013)

Att det uppstår frizoner bland kvinnliga täv-
lingsidrottare som inte lever heterosexuellt är 
delvis förvånande. De starka associationerna 
mellan å ena sidan idrott och maskulinitet och 
å andra sidan maskulinitet och lesbiskhet, har 
nämligen gjort att kvinnor genom historien 
inte enbart har blivit hyllade för sina idrotts-
prestationer. De har även fått vänja sig vid att 
få såväl sin femininitet som sin heterosexuali-
tet ifrågasatt (om de inte ägnar sig åt kvinnligt 
kodade idrotter) (Andreasson, 2005, s. 38 f). 
Pat Griffin beskriver hur myten om den man-
haftiga sportflatan har kommit att utgöra en 
gräns för vad som är accepterat kvinnligt bete-
ende, som kontrollerar alla kvinnliga idrottare, 
både de som lever heterosexuellt och de som 
lever homosexuellt (1998, s. 48f). Enligt denna 
logik är det okej, eller kanske till och med 
uppskattat, med kvinnor som idrottar så länge 
de ser ut och uppträder som kvinnor och/eller 
uppvisar ett heterosexuellt begär. Den här 
”gränsvakten” har också lett till att företrädare 
för damidrotten har tagit till strategier för att 
värja sig mot den lesbiska stämpeln. Vanliga 
förhållningssätt har varit tystnad, förnekande 
samt uppvisande av en heterosexig image. Det 
är exempelvis inte ovanligt att framstående 
kvinnliga idrottare framträder med hetero-
sexuella alibin i form av långt hår, smink eller 
en manlig partner (Larsson, 2007). Problemet 
med dessa strategier är att de befäster bilden 
av homosexualiteten som avvikande – det 
är något man behöver ”försvara” sig mot 
– medan  heterosexualiteten framstår som 
naturlig, önskvärd och oproblematisk.

Å ena sidan förefaller det alltså som att det är 
viktigt att försvara sig mot myten om sportfla-
tan. Å andra sidan är det inte ovanligt att det 
uppstår frizoner, som den i Ebbas berättelse, 
bland kvinnor som ägnar sig åt manligt kodade 
idrotter. Hur kan man då förstå denna dubbel-
het? En möjlig tolkning är att ifrågasättandet 
av kvinnliga idrottares heterosexualitet och 
myten om sportflatan samtidigt har gjort att 
flatan har blivit en möjlig position att inta. De 
kulturella kopplingarna mellan lesbiskhet och 
maskulinitet kanske på så sätt underlättar för 
kvinnliga idrottare som inte lever heterosexu-
ellt. Och utgår man från att sexualitet är något 
som ”görs” – och därmed är föränderligt – 
snarare än något fast som bara ”är”, kan man 
också tänka sig att en könsuppdelad idrotts-
miljö öppnar upp för icke heterosexuella 
relationer, eftersom man umgås så mycket och 
så nära med varandra. En annan möjlig förkla-
ring är att det kan vara enklare för den som 
redan har brutit mot normen för hur man ska 
vara som tjej, exempelvis genom att ägna sig 
åt en manligt kodad idrott som ishockey, att ta 
ytterligare ett kliv utanför normen. Genom att 
ägna sig åt en maskulint kodad idrott blir det 
kanske också tydligt att maskulint och feminint 
inte måste vara motsatta positioner, vilket i 
förlängningen gör att det heteronormativa 
grundantagandet att motsatser attraherar 
varandra förlorar mycket av sin logik. Kanske 
kan man även tolka det som ett uttryck för 
att något håller på att förändras när delar av 
det svenska damlandslaget i fotboll agerar 
dragplåster på en ”flatkväll” under Stockholm 
Pride. Med ens verkar tystnaden, förnekandet 
och uppvisandet av en heterosexig image – 
några av de strategier som har använts för 
att värja sig mot den lesbiska stämpeln inom 
idrotten – avlägsna. I alla fall tycks det finnas 
stunder och platser där heteronormativa 
mönster utmanas och ”något annat” händer.  

Homonormativitet?
När Ebba beskriver hur det ser ut i hennes 
lag är det nästan så att man får känslan av 
att situationen är omvänd; att det råder 
någon slags homonormativitet. Men även 
om vardagen i laget och klubben är en frizon, 
där heteronormativa mönster vänds upp och 
ned, verkar det trots allt vara frågan om en 
tillfällig frizon. Att Ebba samtidigt förhåller sig 
till ett dominerande och heteronormativt sätt 
att tänka blir tydligt när hon är noga med att 
påpeka att det ”inte är ett krav att vara flata” 
och dessutom betonar att intresset för att 
arbeta aktivt med hbtq-frågor på förbundsnivå 



24

förmodligen är litet. Andra ishockeyspelare 
säger att de själva är tveksamma till huruvida 
man verkligen behöver arbeta med hetero-
normativitet inom ishockeyn, dels eftersom 
de själva aldrig har upplevt några problem, 
dels eftersom de tror att det kan bli svårare 
att rekrytera unga tjejer till verksamheten om 
man pratar för mycket om att det finns många 
flator som spelar ishockey. Helt naturligt, 
självklart och önskvärt tycks det således inte 
vara att leva som homo- eller bisexuell. I alla 
fall inte i en större samhällelig kontext.

(O)begriplig som kvinna
Ebbas berättelse visar också hur obegriplig 
och konstig man kan uppfattas som – och 
hur socialt bestraffad man kan bli – när man 
misslyckas med att uppträda (stå, gå, prata, 
klä sig, agera) i enlighet med heteronormativa 
förväntningar på kvinnor respektive män. 
Ebba upplever det som att folk (förutom inom 
ishockeyn och i gaysammanhang) inte har 
vetat hur de ska hantera en sådan som henne. 
De har dragit sig undan, varit otrevliga eller 
behandlat henne som ett freak; något som 
har skapat en stor social osäkerhet. Ebbas 
berättelse visar också att det obehag man 
känner när man inte uppfattas som begriplig, 
kan bli så starkt att man väljer att förändra sig 
i enlighet med normen. En konsekvens av att 
följa normen är nämligen att man uppfattas 
som begriplig – och belönas socialt. Och det 
är ett starkt incitament. Sedan Ebba tvingade 
sig själv att uppträda mer ”kvinnligt” upplever 
hon att människor har blivit inbjudande och 
trevliga på ett helt annat sätt än tidigare, det 
känns som om de faktiskt vill komma fram och 
prata med henne. Visserligen kan Ebba tycka 
att det är fel att man ska behöva ändra på sig 
för att folk ska vara trevliga, men att männ-
iskor helt plötsligt verkar vilja umgås med 
henne väger ändå tyngre. Återigen blir det 
tydligt att det finns en koppling mellan normer 
och makt. Ebbas berättelse synliggör, liksom 
Pontus berättelse, hur heteronormativiteten, 
upprätthålls genom normaliseringsprocesser – 
processer som gör att man belönas av omgiv-
ningen om man uppträder som det förväntas 
av en heterosexuell kvinna eller man. I samma 
andetag ”bestraffas” emellertid de människor 
som misslyckas med att vilja följa strömmen – 
de utmålas som mindre önskvärda.  

I både Pontus och Ebbas berättelser verkar 
det som att man blir mer socialt bestraffad, 
eller uppfattas som mindre begriplig, om man 
avviker könsmässigt än sexualitetsmässigt 

från heteronormen. Så länge man ser ut och 
uppträder som det förväntas av en kvinna 
eller man (och dessutom inte gapar och skriker 
om att man lever som gay) tycks det inte vara 
något stort problem att rikta sitt begär mot 
någon av samma kön.  Det är alltså inte säkert 
att det är icke-heterosexualiteten ”i sig” som 
stör ordningen, utan det kanske snarare är de 
synliga uttrycken för icke-heterosexualiteten.  
Fanny Ambjörnsson (2006, s. 119 ff) gör en 
liknande iakttagelse i sin studie av gymna-
sietjejer. Hon beskriver hur den enda öppet 
lesbiska tjejen i skolan visserligen kommente-
ras negativt av sina klasskompisar, men det är 
utifrån sitt okvinnliga utseende, inte utifrån 
sin avvikande sexualitet. Denna verkar inte 
nämnvärt störa de andra eleverna (i alla fall är 
detta inget som uttalas). Men även i det här 
avseendet har ishockeyn varit en frizon för 
Ebba. Hon upplever att hon har varit betydligt 
friare att se ut och agera icke stereotypt inom 
ishockeyn än i andra sammanhang.  

Prestationsfokus som befriar
I Pontus berättelse framgår att elitidrottens 
särskilda villkor, bland annat det prestations-
tänkande som präglar elitidrotten, kan göra 
det svårt att leva öppet som icke-heterosexu-
ell idrottare. Samtidigt förefaller prestations-
tänkandet, där resultaten är det som räknas, 
kunna leda till en större frihet att se ut och 
agera som man vill. Det är som att det finns 
en princip som säger: ”är du tillräckligt bra är 
det få som bryr sig om hur du lever ditt liv” 
(jfr Brännberg, 1998). I Ebbas berättelse har 
ishockeyn på det sättet varit en frizon. Genom 
att hon alltid har presterat på topp och haft 
hög status har hon också känt en trygghet i att 
hon har blivit accepterad för den hon är, till 
skillnad från i många andra sammanhang där 
hon har blivit negativt bemött för att hon inte 
har sett ut eller agerat som det förväntas av 
en kvinna. Däremot uttrycker Ebba en rädsla 
för att fokus ska hamna på något som inte alls 
har med idrotten att göra om hon kommer ut 
offentligt. Hon vill bli känd för sina idrottspres-
tationer, inte för sitt privatliv – och därför har 
hon också dragit sig för att komma ut i media.
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Som vilken heterobrud som helst
Stämningen i omklädningsrummet är uppspelt. Klänningar, smink och 
lösögonfransar ska på, frisyrer stylas och lösnaglar filas. Som så många 
gånger tidigare förundras Åsa över hur roligt de andra verkar tycka 
att det är med alla de här attributen. För henne är de ett nödvändigt 
ont.  De krävs för att hon ska kunna tävlingsdansa. Men de är inte hon. 
Annars avskyr hon att ha klänning. Och smink och lösnaglar, det händer 
bara inte. I vanliga fall brukar hon dessutom vara den första att ifråga-
sätta stereotypa könsnormer. Det vill säga sådana normer som tävlings-
dansen nästan är en parodi på. Aktiva och 
dominanta gentlemän i frack och fluga som 
dansar med fragila och uppsminkade kvin-
nor i glittrande klänningar. Det är så stereo-
typt att man kräks. Och på det sättet krockar 
dansen med väldigt mycket i henne.

Egentligen har den där krocken alltid funnits, 
men fram tills för några år sedan var hon 
så tävlingsfokuserad att hon klarade av att 
tänka bort den. Hon intalade sig själv att klä-
derna och sminket bara var tävlingsattribut, 
lite som skidor och stavar för en skidåkare. 
För dansen i sig, och tävlandet, har hon alltid 
älskat. Men de senaste åren, framförallt 
sedan hon började på teaterlinjen, har det 
känts som att hon för en ständig inre kamp. 
I skolan ägnar de hela dagarna åt att titta 
inåt, jobba fram trovärdiga karaktärer 
och tänka kritiskt. Men på träningen på 
kvällarna är det ytligt och stereotypt som 
gäller. Och det har inte precis blivit lättare sedan Sofia kom in i hennes 
liv för ett halvår sedan. Då blev det ännu mer uppenbart hur normativ 
tävlingsdansen är. Varför måste man egentligen dansa tjej och kille? Och 
varför måste killarna föra och tjejerna följa? 

Hon tror inte att någon inom dansvärlden vet att hon har flickvän. Inte 
för att hon döljer det, men iförd klänning, löshår och smink ser hon ju ut 
som vilken heterobrud som helst. Och som kvinnlig dansare förväntas 
man liksom vara straight. Hon har i och för sig inte sagt något rakt 
ut om att hon är gay. Inte för att hon är rädd för att folk ska reagera 
negativt. Det tror hon inte att de skulle. Hon har aldrig hört någon säga 
något negativt om de manliga homosexuella dansare hon känner. De 
har snarare hög status eftersom de är så duktiga dansare och tränare. 
Nä, hon har inte berättat eftersom det känns som att dansvärlden och 
hennes sexuella läggning inte har så mycket med varandra att göra. 
Sofia är en del av hennes andra liv. Det liv som det börjar bli allt svårare 
att tänka bort i danssammanhang. De senaste veckorna har hon faktiskt 
börjat fundera på om det är värt att kompromissa så här mycket med 
sig själv. Är tävlingsdansen verkligen så viktig för henne? Hon kanske 
borde engagera sig politiskt i stället? 

Nej, nu kan hon inte sitta här och fundera längre. Kalle väntar säkert 
redan där ute. Hon bestämmer sig, som så ofta på sistone, för att låtsas 
att dagens tävling är en teaterföreställning och iklär sig omsorgsfullt och 
vant rollen av Kvinnan. Men så många gånger till kommer det inte att 
bli. Det känner hon tydligt.

“Hon intalade sig 
själv att kläderna 
och sminket bara 
var tävlings
attribut, lite som 
skidor och stavar 
för en skidåkare.
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Att passera som straight 
Danssport är en av få idrotter som domineras 
stort av tjejer/kvinnor och såväl barn som 
vuxna anser att det är en kvinnligt kodad idrott 
(Koivula, 1999; Fagrell, 2000). En följd av detta 
är att tjejer som ägnar sig åt dans, till skillnad 
från tjejer som spelar fotboll och ishockey, säl-
lan får sin heterosexualitet ifrågasatt – den tas 
för given. Som Åsa säger ser hon ut som vilken 
heterobrud som helst iklädd klänning, löshår 
och smink. Återigen blir kopplingarna mellan 
kön och sexualitet tydliga. Den som ser ut och 
uppträder som det förväntas av en kvinna pas-
serar helt enkelt som straight – oavsett om det 
stämmer eller inte. Åsas berättelse visar att 
det här passerandet kan leda till en osynlighet 
och en känsla av att ens sexuella orientering 
inte har med ens idrottsliv att göra. Visserligen 
tror hon inte att någon skulle reagera negativt 
om hon berättade att hon hade flickvän, men 
det finns liksom inte på agendan att kvinnliga 
dansare skulle kunna leva som annat än 
straighta. Ett liknande mönster framträder 
inom ridsporten, en annan kvinnligt kodad 
idrott. Talas det om personer som lever homo- 
eller bisexuellt inom ridsporten är det nästan 
alltid män som avses, och många har aldrig 
hört talas om ridsporttjejer som inte lever 
heterosexuellt (Linghede, 2013, s. 53). Det 
här påminner också om situationen för killar 
i manligt kodade idrotter, där den förgivet-
tagna heterosexualiteten kan göra det svårt 
att komma ut och leva öppet som homo- eller 
bisexuell. Killar och män som ägnar sig åt 
kvinnligt kodade idrotter, exempelvis dans 
och ridsport, har däremot fått vänja sig vid att 
få sin heterosexualitet ifrågasatt. Och kanske 
har myterna om dans- och ridbögar gjort det 
lättare för killar att komma ut i dessa idrotter. 
Som Åsa säger har hon aldrig hört någon säga 
något negativt om manliga dansare som lever 
homosexuellt.

Heteronormativa tävlingsregler 
För Åsa är det inte människors bemötande 
som har varit problemet, det har snarare 
handlat om tävlingsdansens struktur och 
reglemente. Hennes berättelse synliggör hur 
idrottens heteronormativa tävlingsregler, där 
könen hålls isär och där kvinnor ofta ses som 
något annat – eller mindre – än män, dras till 
sin spets inom dansen. Ett tävlingsdanspar 
är nästan en parodi på en stereotyp hetero-
sexuell parrelation. För det första ska paret 
bestå av en kvinna och en man. För det andra 
ska mannen och kvinnan se ut och agera på 

skilda – motsatta och kompletterande – sätt. 
Medan killen/mannen ska bära vissa kläder 
och förväntas vara aktiv, dominant och gent-
lemannamässig förväntas tjejen/kvinnan vara 
följsam, fragil och uppsminkad. För det tredje 
är det mannen som ska föra och kvinnan 
som ska följa. Åsa känner sig varken bekväm 
med att iklä sig en stereotyp kvinnlighet eller 
med det faktum att ett danspar måste bestå 
av en man och en kvinna. Här skulle man 
kunna tänka sig att personer som bryter mot 
dominerande köns- och sexualitetsnormer har 
lättare att se – och känner sig mer begränsade 
av – tävlingsdansens heteronormativa struk-
tur. Kanske är det också så. Men att leva ho-
mosexuellt behöver inte vara likställt med att 
vara kritisk till heteronormativa tävlingsregler. 
En manlig tävlingsdansare som intervjuades 
i studien hade exempelvis inga som helst 
problem med detta. Han gillade den aktiva och 
gentlemannamässiga rollen och tyckte snarare 
att samkönad tävlingsdans såg konstigt – och 
lite ”fel” – ut. Och att män som ägnar sig åt 
kvinnligt kodade idrotter gärna betonar sin 
manlighet (oavsett sexuell orientering) är 
något som framträder i flera studier (se ex-
empelvis Anderson, 2005; Mennesson, 2009; 
Chimot & Louveau, 2010). För Åsa har tävlings-
dansens heteronormativa struktur, inklusive 
kraven på en viss sorts kvinnlighet, emellertid 
blivit ett så stort hinder att hon, trots att hon 
älskar själva dansen och tävlandet, funderar 
på att sluta. I hennes värld är tävlingsdansen 
inte lika öppen för alla, och den lyckas inte 
heller erbjuda alla som deltar samma trygga 
och kamratliga gemenskap. Att idrottare som 
bryter mot snäva köns- och sexualitetsnormer 
har en tendens att sluta med idrott, är något 
som även lyfts fram i rapporten HBTQ och 
idrott (Darj & Piehl, 2013). Kanske kan detta 
också vara en del av förklaringen till att ande-
len ungdomar som lever homo- eller bisexuellt 
och idrottar i en förening är lägre än andelen 
ungdomar som lever heterosexuellt (Zetherin, 
2010).      



27Heteronormativitet och gränsöverskridanden inom elitidrotten

Kan man inte få vara individsexuell?
”Alma, jag kan plocka upp dig med bilen på söndag, så får du skjuts till 
tävlingarna”, säger Micke, den nya tränaren. De har precis konstaterat 
att de inte bor så långt ifrån varandra. Att hon tvekar en halv sekund 
innan hon svarar är det ingen som märker. Hon måste fortfarande slå 
bort det där lilla, lilla stråket av oro innan hon tar språnget ut i luften 
och ”kommer ut” för någon ny person. Kanske speciellt om det råkar 
vara en man inom kampsporten eller boxningen. Hon har ju genom åren 
hört hur de ibland pratar om flator – för att inte tala om bögar. ”Sorry 
Micke, det funkar inte på söndag, jag är hos min tjej då”. Hon hör själv 
att hon låter helt avslappnad på rösten. Men hjärtat slår irriterande nog 
ett extra slag. ”Jaja” säger Micke ”tur för henne och otur för mig”. Som 
de flesta andra verkar han inte bry sig. Sedan hon kom ut med att hon 
gillar tjejer för några år sedan har hon mest fått positiva reaktioner. Det 
är bara en person, och tyvärr en person i ledande ställning i förbundet, 
som har reagerat negativt. Han deklarerade rakt upp och ned på ett 
styrelsemöte att han var homofob, men ursäktade sig med att han var 
öppen med det och försökte bearbeta sina attityder. Och hur ska man 
egentligen bemöta något sådant? Vad svarar man när en person säger 
”jag är dum i huvudet, men jag jobbar på det, så du kan inte beskylla 
mig för något”? Det blev bara jättekonstigt. Men den där incidenten tog 
hårdare på henne än hon ville erkänna. 

När hon går hem från träningen ser hon en regnbågsflagga vaja utanför 
en restaurang. Hon börjar fundera på varför man inte använder sig av 
regnbågsflaggor, eller andra certifieringar, inom idrotten. Det måste 
ju vara ett superenkelt sätt att visa att man har tänkt till – och att man 
välkomnar hbtq- personer. Nu kanske det inte räcker med flaggor, 
men hon vet att relativt små saker kan ha 
betydelse. Speciellt om man inte är öppen. 
Hon kommer ihåg hur bra det kändes när 
hon inför sin landslagsdebut fick skriva på 
ett kontrakt där man bland annat lovade att 
inte diskriminera någon på grund av sexuell 
läggning. Det var en enda liten mening. Men 
en mening som betydde mycket för henne. 
          
*

”Va, har du träffat en kille!?” Stina stirrar på 
henne och har svårt att hålla sig för skratt. 
”Har du bytt lag igen? Eller vad är du nu?” 
Ja, vad är hon egentligen?  Är hon hetero-
sexuell här och nu? Eller bisexuell? Fast det 
känns ju som att hon har en relation med 
någon som är antingen kvinna eller man. 
Individsexuell kanske, kan man inte få vara 
det? När hon insåg att hon gillade tjejer för 
några år sedan blev det ganska snabbt en 
del av hennes identitet. En väldigt positiv del. Och sedan när hon fick 
lite massmedial uppmärksamhet blev den identiteten ännu starkare 
eftersom hon var tvungen att stå för den offentligt. Men när hon träf-
fade Petter fick hon tänka om. En av de första tankarna som slog henne 
var ”vad ska folk tänka nu?” Och lite konstigt verkar de tycka att det är. 
Stina är inte den enda som har kommit med humoristiska gliringar. En 
del verkar tro att hon bara gick igenom en ”fas” förut och nu har insett 

“En del verkar 
tro att hon bara 
gick igenom en 
”fas” förut och 
nu har  insett att 
hon egentligen är 
 heterosexuell.
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Att ”komma ut” 
En fråga som personer som lever homo- eller 
bisexuellt ständigt måste ta ställning till är om 
de ska ”komma ut”, det vill säga. om de ska 
berätta för andra människor om sin sexuella 
orientering. I ett samhälle, där alla människor 
förutsätts leva heterosexuellt, kräver detta 
nämligen en aktiv insats. Almas berättelse 
visar också hur det här med att ”komma ut” är 
en ständigt pågående process som inte klaras 
av en gång för alla. Varje gång man hamnar i 
nya sammanhang eller träffar nya personer 
aktualiseras frågan om att leva öppet eller dolt 
på nytt. Nu är Alma van vid att leva öppet – 
och människor i hennes omgivning har för det 
mesta reagerat positivt – men irriterande nog 
måste hon ändå slå bort ett litet stråk av oro 
innan hon kommer ut för någon ny person. 
Stråket av oro och den korta tvekan Alma 
beskriver visar vilka effekter heteronormativa 
processer kan få för personer som inte lever 
heterosexuellt. Det handlar ofta om subtila 
mekanismer, som inte riktigt går att sätta 
fingret på, och som skapar en oro över att inte 
vara normal eller över inte passa in eftersom 
man vet eller tror att det kan leda till negativa 
reaktioner. Visserligen kan denna oro vara 
obefogad. Flera intervjupersoner beskriver att 
den rädsla och oro de gick och bar på innan de 
kom ut i själva verket var jobbigare än männis-
kors faktiska reaktioner när de väl gjorde det. 
Att oron och rädslan ändå finns där – även om 
man som Alma gillar att leva öppet som flata 
– visar emellertid hur heteronormativiteten 

får vissa sätt att leva och vara att framstå som 
mer självklara och önskvärda än andra. Hete-
ronormer kan också skapa en känsla av att det 
”aldrig kommer något bra tillfälle” att komma 
ut. Och för dem som lever dolt, och inte kan 
prata om viktiga delar av sitt liv på samma 
sätt som Alma, blir den sociala samvaron med 
andra människor troligtvis än svårare. 

Det ska dock tilläggas att rädslan och oron för 
att människor ska reagera negativt inte alltid 
är obefogad. I intervjupersonernas berättelser 
finns det också exempel på en mer uttalad 
 homonegativism. Det kan handla om krän-
kande skämt och kommentarer om bögar och 
flator eller, som i detta fall, om en förbunds-
representant som kommer ut som homofob. 
Flera intervjupersoner lyfter dessutom, precis 
som Alma, att det är på förbundsnivå de har 
mött mest motstånd – det är där de upplever 
att det har varit mest problematiskt att leva 
öppet.    

Samtidigt lever vi i en tid där personer som 
lever homo- eller bisexuellt förväntas ”komma 
ut” och vara öppna med sin sexualitet (Görans-
son, 2012, s. 189 f). De senaste årtiondena har 
det tillkommit en rad nya lagar för att säkra 
rättigheterna för och förhindra diskriminering 
av personer som inte lever heterosexuellt. 
Forskare och aktivister har också börjat 
kritisera homopolitiska förhållningssätt som 
bygger på en vilja att tolereras, accepteras och 
betraktas ”som alla andra”. I stället förespråkas 
ett normkritiskt förhållningssätt där normer 

att hon egentligen är heterosexuell. Andra verkar tro att hon inte riktigt 
vågar stå för sin homosexualitet och därför har krupit in i garderoben 
igen. Själv är hon mest fascinerad över hur viktigt det tycks vara att 
kategorisera henne i ett enda fack. Hon tycker inte att hon är vare sig 
hetero, homo eller bi. Hon är Alma. Och kan vara på många olika sätt. 
Det enda som stör henne är att det är svårare att öppna andras norma-
tiva ögon nu när hon lever i en relation med en man. Om någon tar för 
givet att hon har en pojkvän kan hon inte på samma sätt kontra med att 
hon har flickvän, och tar hon med sin kille till en tävling eller julfest så 
smälter hon in i heteronormen som de flesta andra. Hon är mycket mer 
osynlig nu. Lite kan hon också få känslan av att man inom hbt-rörelsen 
tycker att hon är en svikare. Om man har blivit hyllad för att man kom-
mer ut som flata, får man verkligen vara tillsammans med en man då? 
Med tanke på den kritik som Anja Pärson fick för att hon – i stället för 
att ”komma ut” som lesbisk i sitt sommarprogram – pratade om sin 
kärlek till just Filippa, tror hon inte att de farhågorna bara sitter i hennes 
eget huvud. Nog för att hbt- rörelsen har gjort mycket bra. Men den här 
fixeringen vid kategorier, och att man ”är” en sexualitet, riskerar inte 
den också att bli begränsande? 
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– och inte hb(tq)-personer – problematiseras. 
Personer som kommer ut beskrivs ofta i termer 
av att de är modiga, äkta och ärliga. De är 
människor som ”vågar stå för vilka de är” och 
”är sanna mot sig själva” – fraser med en stark 
positiv klang. Det ter sig alltså som att samhäl-
lets förväntningar på att goda hb(tq)-personer 
ska komma ut och vara öppna med sin sexuali-
tet kan krocka med heteronormativa processer 
inom idrotten. Detta är också en krock som 
flera av intervjupersonerna tar upp.
   

Att ”vara” eller ”leva som” 
homo- eller bisexuell
Att det är möjligt att prata om att ”komma 
ut” i dagens Sverige beror på att det, efter 
1970-talets homosexuella frigörelse finns 
en minoritetsstatus att komma ut som och 
en subkultur att komma ut i (Hallgren, 2008, 
s. 205). I svenskan pratar vi idag om att 
människor  har olika sexuella läggningar. Detta 
begrepp har emellertid en passiv och statisk 
klang. Det implicerar dels att man är lagd åt 
det ena eller det andra hållet, antingen är man 
hetero, homo eller bi, dels att lagd läggning 
ligger. Detta rimmar illa med synen på att 
sexualitet är något som skapas eller görs – 
och därmed är föränderligt. I denna rapport 
använder vi i stället engelskans begrepp 
sexuella orienteringar. Enligt Göransson (2012. 
s. 42) är det ett begrepp som på ett bättre 
sätt förmedlar att det handlar om aktivitet: 
att sexualitet är något som skapas eller görs 
genom människors handlingar.  

Vissa av intervjupersonerna utmanar också 
föreställningar om att människor är entydigt 
hetero-, homo- eller bisexuella, eller annor-
lunda uttryckt att lagd läggning ligger. Deras 
egna erfarenheter är, vilket Almas berättelse 
illustrerar, för komplexa och flytande för att 
pressas in i någon av de definitionerna. Alma 
är fascinerad över hur viktigt det tycks vara 
att kategorisera henne i ett enda fack, och hon 
skulle helst vilja definiera sig som individsexu-
ell. Det är ju en individ hon har en relation 
med – inte ett kön. Almas berättelse synliggör 
på så sätt hur sexualitet är något som ”görs” 
snarare än något som ”är”, liksom att använ-
dandet av de fasta kategorierna  homosexuell, 
bisexuell och heterosexuell kan bli begrän-
sande och inlåsande. Alma upplever att folk, 
ja även hon själv i början, tyckte att det var 
konstigt när hon, efter att ha levt flera år som 
lesbisk, plötsligt träffade en man. Medan vissa 
verkar tro att hon bara gick igenom en ”fas” 

tidigare och nu har insett att hon egentligen 
är heterosexuell så verkar andra vara av 
uppfattningen att hon inte riktigt vågar stå för 
sin homosexualitet och därför har krupit in i 
garderoben igen.  Almas berättelse synliggör 
hur människors sexuella omorienteringar stör 
och ”bråkar med” dominerande uppfattningar 
om att sexualitet är något autentiskt, det vill 
säga något man ”är” (Göransson, 2012, s. 47). 
Människor förväntas helt enkelt vara konse-
kventa i sina orienteringar, och när de inte är 
det uppstår oreda och förvirring.

Hur kommer det sig då att det finns normer 
som gör gällande att människor bör ha en 
entydig sexuell orientering? En kort historisk 
tillbakablick visar att man inte alltid har pratat 
om sexuella läggningar eller identiteter, det 
vill säga om att människor ”är” hetero-, homo 
eller bisexuella. Även om sexuella relationer, 
samkönade och olikkönade, mellan människor 
alltid har existerat, var det först i slutet av 
1800-talet som begreppen homosexualitet 
och heterosexualitet började användas 
 (Kulick, 2004, s. 25).  Både homosexualitet 
och heterosexualitet sågs vid denna tidpunkt 
som något sjukligt. Heterosexualitet innebar 
en abnormal dragning till det motsatta könet, 
då den drabbade hade sex för njutnings skull 
– inte för att få barn. Synen på heterosexu-
alitet har dock utvecklats från att ses som 
en avvikelse till att bli liktydig med ”normal” 
sexualitet. Förklaringar till detta är bland 
annat att kyrkans inflytande minskade och att 
psykoanalysens företrädare och sexologer i 
början av 1900- talet började betona vikten 
av sexuell njutning. När fokus hamnade på 
sex för njutnings skull blev heterosexualiteten 
inte längre kopplad till synd och skam – den 
normaliserades. Men för att något ska ses 
som normalt krävs att något annat ses som 
onormalt. Detta något blev homosexualite-
ten. Poängen med det här resonemanget är 
att sexuella identiteter, hur de uttrycks och 
organiseras är socialt och historiskt betingade, 
snarare än naturgivna, oföränderliga storheter 
(Ambjörnsson, 2006).

Historikern Sara Edenheim (2005) beskriver 
hur synen på att människor har sexuella 
identiteter sedan anammades av företrädare 
för den homopolitiska kamp som växte fram 
under 1930- och 40-talen. Den retorik som 
användes gick ut på att ”vi har inte valt det 
här, det är inte vårt fel att vi är homosexuella, 
så snälla sätt oss inte i fängelse”. Proble-
met med den här retoriken är dels att man 
framställer sig själv som offer för olyckliga 
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Inget man pratar om
Måns är uppenbarligen inte ensam om att vara sugen på kaffe just 
nu. Medan han står i kön och väntar passar han på att betrakta alla 
hästmänniskor som lockats till Göteborg den här helgen. Han känner 
igen många av dem. Det är en rätt liten värld, ridsportvärlden. Han får 
ögonkontakt med en kille som heter Alex och höjer handen till en häls-
ning. Alex nickar tillbaka, men vänder snabbt bort blicken och fortsätter 
mot en av ingångarna. Han verkar måttligt intresserad av att komma 
fram och prata. Men så är det alltid i sådana här sammanhang. Det är 
som om Alex, och en del andra också, är rädda för att Måns ska ”outa” 
dem, kanske berätta att de ibland ser varandra på dansgolven på olika 
gayklubbar. Det skulle Måns såklart aldrig få för sig. Folk får göra som 

 omständigheter, dels att ansvaret för varför 
man blir homosexuell – eller kanske framför 
allt varför man blir heterosexuell – läggs på 
naturen. På så sätt kan man säga att den 
 homopolitiska kampen har bidragit till att 
befästa synen på att människor är entydigt 
homo-, bi- eller heterosexuella, det vill säga 
att sexualiteten är en fast och stabil del av 
identiteten. 

Alma snuddar vid detta när hon beskriver att 
hbtq-rörelsen visserligen har gjort mycket bra, 
men att dess fixering vid kategorier, och att 
man ”är” en sexualitet, även riskerar att bli 
begränsande. Det är som om det har uppstått 
nya normer inom hbtq-rörelsen – normer 
för hur man är en trovärdig h-, b-, t-, eller 
q- person. Alma har känslan av att hennes 
sexuella omorientering, liksom Anja Pärsons 
ovilja att definiera sig som lesbisk, gör att de 
uppfattas som mindre trovärdiga i hbtq-sam-
manhang. Flera intervjupersoner lyfter just 
den här dubbelheten. De inser att de själva 
kan leva som de gör för att andra människor 
har placerat sig i fack och kämpat för homo- 
och bisexuella personers rättigheter. Detta är 
de också tacksamma för. Samtidigt vill de inte 
själva placera sig i någon av de fasta katego-
rierna homo-, bi eller heterosexuell, eftersom 
de upplever att dessa kan bli begränsande.    

Intervjupersonernas erfarenheter av att den 
sexuella orienteringen är något som kan föränd-
ras, liksom deras reaktioner på vissa av mina 
frågor, har fått mig att uppmärksamma att pro-
jektets ursprungliga titel, syfte, frågeställningar 
och intervjuguide, signalerade att sexualiteten 
är en fast och stabil del av identiteten. Detta 
trots att jag teoretiskt utgår från att sexualitet, 
liksom kön är något som ”görs” – inte något som 
”är”. Låt oss ta ett  exempel. Efter de inledande 

bakgrundsfrågorna i intervjuguiden kom frågan 
”hur definierar du din sexuella läggning?” (från 
början användes detta begrepp). Den här frågan 
förutsätter för det första att intervjupersonerna 
definierar sin sexuella läggning och för det 
andra implicerar den att den sexuella lägg-
ningen är en fast och stabil del av identiteten. 
På samma sätt signalerar frågor som ”när kom 
du ut som homo- eller bisexuell?”, ”känner 
du andra idrottare som definierar sig som 
homo- eller bisexuella?” eller ”när upplever du 
att din sexuella läggning blir särskilt synlig inom 
idrotten?” att den sexuella läggningen är något 
essentiellt, alltså något man ”är”. Samtidigt 
går det nästan inte att ställa frågorna annor-
lunda utan att snurra in sig i långa och luddiga 
 haranger som riskerar att bli ganska obegripliga. 
Vårt språk begränsar oss således till att se 
sexualiteten som en inneboende essens – som 
något vi bara ”är”. För att komma runt detta, 
och för att bättre spegla intervjupersonernas 
faktiska erfarenheter, har jag valt att benämna 
intervjupersonerna som tävlingsidrottare med 
erfarenheter av att leva homo- eller bisexuellt.  
Det är nämligen deras erfarenheter av att bryta 
mot köns- och sexualitetsnormer inom idrotten 
som står i fokus för denna studie – inte om eller 
hur de definierar sig själva.

De små sakerna
I Almas berättelse blir det också tydligt att 
relativt små saker, exempelvis regnbågssym-
boler utanför träningslokaler eller på klubbar/
förbunds hemsidor och anti-diskriminerings-
kontrakt som alla aktiva ska skriva på, kan ha 
stor betydelse för enskilda individer. Speciellt 
för dem som inte lever öppet. Om man går och 
letar efter tecken på vad tränare, lagkamrater 
och förbundsrepresentanter tycker och tänker 
signalerar sådana ”symboler” en hel del. 
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Bögen som myt och realitet

Måns, som lever öppet som bög, upplever 
att det är få killar som vågar (eller vill) leva 
helt öppet som bögar inom ridsporten. Detta 
trots att alla vet att det är många killar som 
inte är hundra procent hetero – och trots att 
ridsporten utifrån ses just som en ”bögsport”. 
Själv blev han som sagt kallad bög redan som 
åttaåring, även om han inte blev det förrän i 
tonåren. Fast helt öppen vågade han inte vara 
förrän han hade avslutat sin tävlingskarriär, 
och inte behövde hålla sig väl med någon 
 annan. Å andra sidan är det ingen som tycks 
bry sig när någon väl kommer ut, och bög-
skämt eller homofobiska kommentarer har 
han inte upplevt. Det är tystnaden han tycker 
är problematisk. När ingen säger något – inte 
ens de som själva lever homo- eller bisexu-
ellt – är det svårt att veta vad folk egentligen 
tycker. 

Den här dubbelheten, att det å ena sidan inte 
verkar vara någon stor grej att leva som bög 
inom ridsporten, och å andra sidan verkar vara 
få som är helt öppna, är kanske inte så konstig. 
I alla fall inte om man lyssnar på andra rid-
sportkillar (se exempelvis Linghede, 2013, s. 50 
ff). Ridsporten beskrivs av killarna och männen 
i den studien som en öppen idrott där det är 
lättare att leva öppet som homosexuell (kille) 
än i samhället i övrigt. Och definitivt lättare än 
inom andra idrotter. Inom ridsporten är det 
ingen som bryr sig om någon lever som bög, 
eftersom det, som flera av killarna säger, är 
”så vanligt”. En tolerans som de menar hänger 

samman med att ridsporten domineras av tje-
jer, och att samma machojargong därför inte 
uppstår. Samtidigt förefaller det inte vara helt 
oproblematiskt att det finns många män som 
lever homosexuellt inom ridsporten. Många 
av killarna i studien är noga med att betona sin 
egen heterosexualitet (gärna flera gånger om) 
och med att framställa sig själva som ”norma-
la” killar – alltså inte bögar. Och här markerar 
killarna – i samma andetag som de distanserar 
sig från myten om ridbögen – att homosexu-
aliteten är något avvikande och mindre önsk-
värt. För som Måns frågar sig, varför skulle 
det vara så viktigt att betona att man inte 
lever som bög om det vore något önskvärt? 
Intervjupersonernas förhållningssätt påminner 
mycket om den dubbelhet som fotbollstjejer-
na i Jesper Andreassons studie ger uttryck för 
när de värjer sig mot myten om fotbollsflatan 
samtidigt som de är positiva till den lesbiska 
närvaro som utgör en realitet i laget (2005, 
s 70). En dubbelhet som självklart påverkar 
dem som inte lever heterosexuellt – oavsett 
om det är lesbiska tjejer inom fotbollen eller 
bögar inom ridsporten. Om man känner att 
andra försöker tvätta bort ”flatstämpeln” eller 
”bögstämpeln” genom att betona sin egen och 
andras heterosexualitet, kanske man, liksom 
Måns berättar att han tidigare har gjort, drar 
sig för att vara helt öppen? Här handlar det 
om betydligt mer subtila mekanismer än 
om homofobi. Snarare kan man se det som 
ett uttryck för heteronormativitet – det vill 
säga att heterosexualiteten trots allt ses som 
naturlig och önskvärd. Det ska emellertid till-
läggas att inte alla intervjupersoner  uppfattar 

de vill. Men däremot kan han tycka att det är sorgligt att det är få som 
vågar vara helt öppna inom ridsporten. Alla vet ju att det finns många 
som inte är hundraprocentigt hetero, men det är liksom inget man pra-
tar om. Visserligen har han aldrig hört några homofobiska kommenta-
rer, och om det nu kommer fram att någon är bög, så är det ingen som 
verkar bry sig. Men den här tystnaden är lika jobbig den.  Förmodligen 
är det många som tycker att han är provocerande med sin öppenhet, 
fast det är å andra sidan svårt att veta eftersom ingen säger något. Det 
är mer en känsla han har. Och i ärlighetens namn var det först efter att 
han lagt sin elitsatsning på hyllan som han kände att han kunde vara 
helt öppen i ridsportsammanhang. Nu har han inget att förlora längre. 
Ingen han behöver hålla sig väl med. Måns undrar över hur det kan 
komma sig att det är svårt att vara öppen inom en sport, som utifrån 
uppfattas just som en ”bögsport”. Själv blev han kallad bög redan som 
åttaåring, fastän han inte blev det förrän i tonåren. Men det är säkert 
där skon klämmer. Eftersom folk tror att man är bög om man är kille och 
rider, blir det kanske extra viktigt att visa att man inte är det. För något 
önskvärt kan det väl ändå inte vara, eller?
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tystnaden kring vare sig den egna sexuella 
orienteringen eller kring personer som lever 
homo- eller bisexuellt i allmänhet som något 
problematiskt. En manlig tävlingsdansare som 
deltog i studien menar, till skillnad från Måns, 
att tystnaden är ett uttryck för att ingen bryr 
sig – han tolkar således tystnaden som något 
positivt.   

Trots försök att tvätta bort bögstämpeln 
verkar det finnas många killar inom ridsporten 
som inte lever heterosexuellt. Det är något 
som alla vet och som ingen reagerar över (det 
är bara inget det talas högt om). En möjlig 
tolkning av denna dubbelhet är att ifrågasät-
tandet av manliga ryttares (hetero)sexualitet 
och myten om ridbögen, precis som ifrågasät-
tandet av kvinnliga idrottares heterosexualitet 
i mer manligt kodade idrotter, samtidigt har 
gjort att bögen har blivit en möjlig position 
att inta. Manliga idrottares heterosexualitet 
tas som sagt annars lätt för given. En annan 
möjlig förklaring är att det kan vara lättare för 

den som redan har brutit mot normen för hur 
man ska vara som kille, exempelvis genom 
att ägna sig åt ridsport, att ta ytterligare ett 
kliv utanför normen. Kanske blir det också 
uppenbart för en kille som inom ridsporten 
praktiserar både sådant som klassas som 
feminint och sådant som klassas som masku-
lint att feminint och maskulint inte behöver 
vara motsatta positioner. I och med detta 
förlorar det heteronormativa grundantagan-
det att motsatser attraherar varandra mycket 
av sin logik. Förmodligen har även frånvaron 
av homofobi och den, i alla fall på ytan, stora 
toleransen och acceptansen betydelse. Men 
även om det enligt intervjupersonerna finns 
många killar som inte lever hundra procent 
hetero så förefaller de ”frizoner”, som kan 
uppstå bland kvinnliga lagidrottare som inte 
lever heterosexuellt (se exempelvis Eng, 2003; 
Linghede & Redelius, 2009; Darj & Piehl, 2013) 
inte förekomma. Kanske kan detta bero på att 
det är en individuell idrott, kanske på att det är 
få killar som är aktiva på en och samma plats?



33Heteronormativitet och gränsöverskridanden inom elitidrotten

Berättelserna om Pontus, Ebba, Åsa, Alma och 
Måns handlar lika mycket om tävlingsidrott 
i allmänhet som om just elitidrott. Jag tolkar 
det som ett uttryck för att intervjupersonerna 
i första hand tycks se sig själva som idrottare 
– inte nödvändigtvis som elitidrottare. Vidare 
illustrerar berättelserna att köns- och sexu-
alitetsnormer ser olika ut inom olika idrotter, 
vilket gör det svårt att tala om idrotten som 
en enhet. Intervjupersonernas erfarenheter 
skiljer sig delvis åt beroende på om de är kvin-
nor eller män och beroende på om de är, eller 
har varit, aktiva i manligt respektive kvinnligt 
kodade idrotter. Inte heller är personer som 
lever icke heterosexuellt en enhetlig grupp. 
Den består av kvinnor, män och transpersoner, 
vilka definierar sin sexuella orientering på 
olika sätt (eller inte alls). Personer som lever 
homo- eller bisexuellt inom idrotten har också 
olika etnisk bakgrund, olika klassbakgrund, 
olika utbildningsnivå, olika ålder och så vidare; 
faktorer som självklart också påverkar. Samti-
digt finns det gemensamma nämnare. Tydligt 
är att tävlingsidrottare som inte lever hetero-
sexuellt på något sätt måste förhålla sig till de 
normer kring kön och sexualitet som präglar 
både idrotten och det omgivande samhället.

Heteronormer och 
 frizoner
Berättelserna vittnar om att tävlingsidrotten 
präglas av heteronormativitet; en hetero-
normativitet som inte sällan tar sig uttryck i 
tystnad. Det handlar exempelvis om idrottare 
som lever dolt, eller som säger att de inte vill 
provocera genom att vara ”för mycket” gay.  
Det handlar om ledare som aldrig pratar om 
personer som lever homo eller bisexuellt, som 
inte lyfter frågor om likabehandling och som 
inte reagerar när någon drar ett bögskämt. 
Det handlar om skämt och snack på träningar 
och i omklädningsrum, där utgångspunkten 

är att alla är heterosexuella. Andra uttryck för 
heteronormativitet som framträder i tävlings-
idrottarnas berättelser är stereotypisering 
av personer som lever homo- eller bisexuellt 
samt krav på att man som idrottare ska upp-
träda tillräckligt kvinnligt respektive manligt.

Tystnaden, stereotypiseringen och kraven 
på kvinnlighet och manlighet kan ses som 
exempel på normaliseringsprocesser – proces-
ser som gör att man belönas av omgivningen 
om man uppträder som det förväntas av en 
heterosexuell kvinna eller man. Dessa proces-
ser skapar en oro över att inte vara ”normal”, 
eller över att inte passa in, eftersom man vet, 
eller i alla fall tror, att det kan leda till negativa 
reaktioner hos andra människor; en oro som 
hos vissa idrottare blir så stark att de väljer att 
leva dolt. Men även de som lever öppet inom 
idrotten kan känna en sådan oro. I Pontus 
berättelse framgår att de heteronormativa 
mönstren blir till en slags kork som får honom 
att ”hålla igen” på ett sätt som han inte gör i 
andra sammanhang. Bakom detta skymtar en 
oro över att inte passa in – att inte få vara en 
i gänget. Alma pratar om ”det där lilla stråket 
av oro innan hon kommer ut för någon (ny) 
person”. Och Måns undrar vad folk egentligen 
tycker eftersom det är så tyst. I stor utsträck-
ning handlar det om subtila mekanismer i 
vardagen som får dem att själva ”vilja” agera i 
enlighet med normerna.

Samtidigt verkar idrotten kunna upplevas 
som en frizon av tävlingsidrottare som inte 
lever heterosexuellt. För Ebba har det varit 
lättare att leva öppet inom ishockeyn än i 
andra sammanhang. Det har funnits många 
andra som inte har levt heterosexuellt (ibland 
en majoritet), vilket har gjort det till något 
självklart och naturligt. Det är nästan som att 
det har blivit tvärtom – att det har blivit viktigt 
att inte ta för givet att alla är gay. Och att 
idrotten kan vara en frizon på det sättet som 
Ebba beskriver var något som framkom även i 
pilotstudien, framförallt bland de intervjuper-

Sammanfattande diskussion
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soner som ägnade sig åt de manligt kodade 
idrotterna, ishockey och bandy. I de manliga 
idrottarnas berättelser är frizonerna betydligt 
mer sällsynta. Ingen av killarna eller männen 
beskriver en idrottslig vardag där det finns ett 
flertal andra som lever homo- eller bisexuellt 
i laget eller klubben. Trots detta finns, som i 
Pontus berättelse, exempel på platser eller 
stunder där ’något annat’ händer – och där 
heteronormativa mönster utmanas. Och även 
om Måns kan uppleva att det är tyst inom 
ridsporten, så känner han till många andra 
män inom ridsporten som inte lever hundra 
procent heterosexuellt. Från ett queerteore-
tiskt perspektiv så kan ett uppmärksammande 
av – och att explicit prata om – dessa queera 
ögonblick, vara något som kan leda till för-
ändring. Det kan synliggöra och möjliggöra 
andra tolkningar av sådant som redan sker 
och därmed öppna upp för andra, och mindre 
begränsande och exkluderande, sätt att vara 
inom tävlingsidrotten. 

Hur kan man då förstå att idrotten å ena sidan 
kan upplevas som en miljö där normerna kring 
kön och sexualitet är snäva och begränsande, 
och å andra sidan som en frizon från dessa 
köns- och sexualitetsnormer. Här skulle man 
kunna tänka sig att idrotten, på grund av den 
starka könsuppdelningen, är en arena där 
man umgås mycket med, och är fysiskt nära, 
personer av samma kön. Av den anledningen 
borde det vara en miljö som öppnar upp 
för samkönad attraktion och andra sätt att 
göra kön och sexualitet. Och som vi har sett 
så kan idrotten också vara en sådan miljö 
för personer som inte lever heterosexuellt. 
Samtidigt utgör den här möjligheten ett hot 
mot heteronormativiteten. Denna kräver 
nämligen ständig upprepning för att fortsätta 
ses som naturlig och självklar. Risken att 
heteronormativiteten ska ”misslyckas” i en så 
homosocial miljö som idrotten, kanske gör att 
det blir extra viktigt att styra upp och reglera 
relationer till idrottskamrater av samma kön 
som just vänskapsrelationer. Det är så jag 
tänker att man kan förstå homofoba skämt 
bland fotbollskillar, stalltjejer som tycker 
det är äckligt med lesbiska, företrädare för 
fotbollen som med bestämdhet hävdar att det 
inte finns fler lesbiska inom damfotbollen än i 
samhället i övrigt samt homo- och bisexuella 
idrottare som inte vill ”skylta” med sin 
sexuella orientering.     

På samma sätt utgör kvinnor som ägnar sig åt 
manligt kodade idrotter och män som hål-
ler på med kvinnligt kodade idrotter ett hot 

mot heteronormativiteten. De visar att det 
inte finns någon given koppling mellan vissa 
värden och kön och att alla individer – oavsett 
könskategori – kan göra såväl maskulinitet 
som femininitet. På detta sätt förlorar tanken 
om att det finns två väsenskilda kategorier av 
människor mycket av sin logik, liksom tanken 
att de i förlängningen ska begära och komplet-
tera varandra. Överskridandet av könsgränser 
inom idrotten kan således öppna upp för 
andra och mindre stereotypa sätt att göra kön 
och sexualitet. Men även om denna möjlighet 
finns, blir idrottare (speciellt killar och män) 
som bryter mot traditionella könsmönster 
ofta socialt bestraffade av sin omgivning. 
Något som också kan ses som ett sätt att 
upprätthålla den heteronormativa ordningen. 
Att det är lättare för tjejer att överskrida 
könsgränser inom idrotten visar sig tydligt om 
man tittar på hur könsmönstren inom idrotten 
har förändrats det senaste årtiondet. Medan 
tjejer orienterat sig mer och mer mot idrotter 
som traditionellt setts som manliga har inte 
killar på samma sätt orienterat sig mot idrotter 
som traditionellt setts som kvinnliga (Larsson 
2009).
   

En mångfacetterad 
idrottsvärld
Eftersom varken idrotten eller gruppen 
personer som lever icke-heterosexuellt är 
några enhetliga storheter är det svårt att 
uttala sig generellt om hur villkoren ser ut 
för tävlingsidrottare som lever homo- eller 
bisexuellt.  Ett sätt att få en mer nyanserad 
bild är att titta på hur köns- och sexualitets-
normerna ser ut i olika idrotter. Här vill jag 
också inflika att snäva köns- och sexualitets-
normer inom idrotten påverkar och begränsar 
alla tävlingsidrottare – inte bara de som lever 
homo- eller bisexuellt. 

För män som inte lever heterosexuellt kan 
situationen, något förenklat, se olika ut 
beroende på om de utövar en kvinnligt 
respektive manligt kodad idrott. Exempelvis 
kan lagidrotter, som fotboll, ses som en arena 
för skapandet av ett heterosexuellt manlig-
hetsideal, vilket i förlängningen kan leda till 
en tuff och exkluderande miljö för män som 
inte lever heterosexuellt. Dels förekommer 
en homofob jargong, dels finns det ett för-
givettagande om att manliga fotbollsspelare 
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lever  heterosexuellt. Det finns dock få studier 
kring hur detta heteronormativa, och ibland 
homofoba, klimat uppfattas av manliga 
lagidrottare som inte lever heterosexuellt. 
Med tanke svårigheterna att rekrytera man-
liga lagidrottare till denna studie kan man 
fråga sig om det är många män som lever 
homo- eller bisexuellt som väljer att sluta 
med tävlingsidrott på grund av det rådande 
klimatet. Eller lever de dolt? Hursomhelst 
tycks det som om bilden av bögen och bilden 
av elitidrottaren är svåra att förena.   

Konståkning, dans och ridsport är däremot 
idrotter som i vårt samhälle uppfattas som 
kvinnligt kodade, vilket verkar öppna upp för 
mindre snäva manlighetsnormer och en ökad 
acceptans för män som inte lever heterosexu-
ellt. Detta kan vara positivt för alla män, men 
kanske speciellt för dem som lever homo- 
 eller bisexuellt. Samtidigt visar studier att det 
inom konståkning, och även inom dans och 
ridsport, är viktigt att markera att det finns 
kvalitativa skillnader mellan kvinnor och män 
(se exempelvis Anderson, 2005; Mennesson, 
2009; Hellborg, 2010; Linghede, 2013).  
I konståkning och dans skiljer man på manlig 
och kvinnlig åkning (stil- och klädmässigt) och 
inom ridsporten betonas ofta att killar är mer 
tävlingsinriktade och mindre intresserade av 
att ”pyssla” med hästar än tjejer. För vissa 
killar och män är det också viktigt att uttryck-
ligen betona sin heterosexualitet. Så även 
om köns- och sexualitetsnormerna är mindre 
strikta inom dessa idrotter, vilket kan öppna 
upp för andra sätt att göra kön och sexualitet, 
finns det ändå ett övergripande – och hetero-
normativt – manlighetsideal som de aktiva på 
något sätt måste förhålla sig till. 

För kvinnor som inte lever heterosexuellt är 
situationen delvis omvänd. I manligt kodade 
idrottsmiljöer, exempelvis inom fotboll, 
bandy och ishockey, kan klimatet visserligen 
präglas av tystnad och krav på kvinnlighet och 
heterosexualitet. Samtidigt kan dessa miljöer 
upplevas som en frizon, där det finns fler som 
inte lever heterosexuellt och där man är friare 
att se ut och agera på ett icke stereotypt sätt 
än i andra sammanhang. I kvinnligt kodade 
idrotter, exempelvis dans och ridning, verkar 
köns- och sexualitetsnormerna däremot 
vara snävare för tjejer och kvinnor. Deras 
heterosexualitet förefaller tas lika förgiven 
som killarnas och männens inom manligt 
kodade lagidrotter. Ridsporten är intressant 
i detta avseende. De egenskaper som pre-
mieras inom ridsporten är inte sådana som 

traditionellt brukar kopplas till femininitet. I 
stallet premieras handlingskraft, mod, styrka 
och självständighet medan yta och utseende 
får stå tillbaka (Forsberg, 2007).  Trots det 
uppfattas ridsporten som en ”tjejsport”. Men 
stalltjejerna behöver aldrig, till skillnad mot 
exempelvis kvinnliga fotbollsspelare, bevisa 
sin heterosexualitet, även om de bryter mot 
stereotypa könsnormer i sitt sätt att vara. 
Den feminina kodningen av ridsporten verkar 
vara så stark att den heterosexuella normen 
upprätthålls (bland tjejer) trots att könsgränser 
överskrids och trots att den homosociala 
miljön skulle kunna öppna upp för andra sätt 
att göra kön och sexualitet. 

Elitidrott på  
gott och ont
När det gäller vad som är specifikt för elit-
idrott i intervjupersonernas berättelser så 
handlar det för det första om att elitidrot-
tens prestationsfokus både kan befria och 
begränsa. Å ena sidan förefaller det presta-
tionstänkande som präglar elitidrotten, där 
resultaten är det som räknas, kunna leda till 
en större frihet att se ut och agera som man 
vill. Det verkar som att ”är man tillräckligt 
bra är det få som bryr sig om hur man lever 
sitt liv”. I exempelvis Ebbas berättelse har 
ishockeyn på det sättet varit en frizon. Genom 
att hon alltid har presterat på toppnivå och 
haft en otroligt hög status har hon också känt 
en trygghet i att hon har blivit accepterad för 
den hon är. Till skillnad från i många andra 
sammanhang då, där hon har blivit negativt 
bemött för att hon inte ser ut eller agerar som 
det förväntas av en kvinna.  Å andra sidan 
tycks prestationsfokuset inom elitidrotten 
också kunna göra det svårare att komma ut, 
det vill säga att leva öppet som homo- eller 
bisexuell. Flera beskriver hur den oro de 
har känt för att tränare och lagkamrater ska 
reagera negativt – i förlängningen har handlat 
om en rädsla eller oro att inte kunna prestera 
bra. De har helt enkelt inte velat addera 
ytterligare ett stressmoment till sin elitsats-
ning. Som elitidrottare är de också vana vid 
att disciplinera sig fysiskt och psykiskt och att 
inte göra något som kan ge motståndare och 
konkurrenter ett eventuellt övertag. Men i 
efterhand menar flera att den oro de har gått 
och burit på har varit ett stressmoment i sig. 
Och eftersom prestationer är så centrala inom 
elitidrotten kan man också fråga sig vad det 
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kan få för konsekvenser om man som Pontus 
väljer ”second best” idrottsmässigt för att 
man vill känna att man trivs och passar in.

För det andra är elitidrotten internationell – 
men inte synen på hbtq- personer. Som Pontus 
tar upp är det kanske en sak att vara öppen i 
Sverige och en annan sak i ett land där man 
vet att homosexualitet är kriminellt. Och här 
behöver det inte bara handla om formella 
lagar utan även om att normer kring kön och 
sexualitet kan se olika ut i olika länder. Som 
elitidrottare går det inte att komma ifrån att 
man ofta befinner sig i internationella sam-
manhang. Det kan exempelvis handla om stora 
mästerskap, om att man är proffs i ett annat 
land, eller om att man spelar på en interna-
tionell tennistour. Så det går med andra ord 
inte bara att ta hänsyn till situationen i Sve-
rige – vilket Pontus menar kan göra det ännu 
viktigare vad förbund och tränare signalerar.  

För det tredje så får elitidrottare medial 
uppmärksamhet – och ofta är personen bakom 
prestationen intressant i media. Flera intervju-
personer uttrycker, liksom Ebba, en rädsla för 
att fokus ska hamna på något som inte alls har 
med idrotten att göra. De vill bli kända för sina 
idrottsprestationer och inte för sitt privatliv, 
och därför drar de sig för att komma ut offent-
ligt. Här kan det också handla om en omsorg 
om exempelvis familjemedlemmar som inte 
vet – och som man tror skulle reagera nega-
tivt. Men intervjupersonerna resonerar lite oli-
ka kring det här med att komma ut offentligt. 
Medan en del förefaller tänka ”kan jag vara en 
förebild för andra så är det jättebra” är andra 
inte alls så sugna på att vara någon förebild 
för en grupp – eller ett Community – som de 
faktiskt kanske inte känner sig så delaktiga i. 

När det gäller sponsorer är det ingen som tror 
att man skulle bli av med sponsorkontrakt 
eller få svårare att få sponsorer bara för att 
man kommer ut som homosexuell – snarare 
tvärtom. I alla fall här i Sverige. Som någon 
sade: ”vem vill inte sponsra någon som vågar 
stå upp för sig själv?” Men här tycks det finnas 
ett litet villkor. Och det är att man ser ut som 
det förväntas av en ”normal” kvinna eller man. 
Det vill säga att man inte bryter för mycket 
mot heteronormens krav på maskulinitet hos 
män och femininitet hos kvinnor. 

 

Hur utveckla idrotten?
Hur behöver tävlingsidrotten då utvecklas för 
att vara öppen för alla och erbjuda alla som 
deltar en kamratlig och trygg gemenskap? 
En viktig slutsats hänger samman med den 
komplexa bild jag har beskrivit i styckena 
ovan. Olika idrottsliga sammanhang präglas av 
olika köns- och sexualitetsnormer. Personer 
i ansvarsställning (ledare, tränare) behöver 
således medvetandegöra sig kring vilka nor-
mer som präglar den egna verksamheten. Hur 
förutsätts man leva och vara i den aktuella 
verksamheten? En annan och kanske mer 
allmängiltig slutsats som kan dras av berät-
telserna, är att öppenheten är att föredra, 
även om ”komma-ut-processen” kan upplevas 
som problematisk. Därför kan en uppmaning 
till idrottstränare och ledare vara att inte låta 
sin egen osäkerhet kring frågor om homo- och 
bisexualitet utgöra ett hinder för att tala om 
sexualitet i idrottssammanhang. På lång sikt är 
det mer förödande att ”lägga locket på” än att 
”fråga på fel sätt”. Ytterligare en sak som kan 
vara värd att ta med sig är att till synes små 
saker, exempelvis regnbågssymboler eller anti-
diskrimineringskontrakt kan ha stor betydelse 
för enskilda individer – speciellt för dem som 
ännu inte lever öppet. 

Sist men inte minst. Berättelserna i denna 
rapport illustrerar att idrotten redan idag är 
en miljö där traditionella könsmönster och 
heteronormer överskrids, förhandlas och 
förändras. Det finns många tjejer och killar, 
kvinnor och män som utmanar dominerande 
föreställningar om hur tjejer och killar ”är” – 
vilka idrotter de ska gilla, hur de ska uppträda 
samt vilka de ska bli attraherade av. Att synlig-
göra dessa gränsöverskridanden kan i för-
längningen öppna upp för andra, och mindre 
begränsande, sätt att leva och vara inom 
idrotten.  Eller för att tala med Idrotten vill: 
det kan vara ett led i arbetet med att skapa en 
idrott som är öppen för alla samt ger alla som 
deltar en trygg och kamratlig gemenskap.
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På lång sikt är det mer förödande att  
”lägga locket på” än att ”fråga på fel sätt”. 
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