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Abstract

Aim
The aim of the study is to find out if, and in that case how, the sports movement creates and
reproduces norms and values regarding sex and sexuality. Questions to be answered are:
Which experiences do non-heterosexual women have of everyday activities in the Swedish
sports movement? How are norms on sex and sexuality visible in practice? Are there
mechanisms/practices that challenge these norms? Finally, the results are discussed in relation
to two policy documents from the National Organization of Sports (RF); “Sports Wants” and
“Policy and plan of action against sexual harassment and sexual discrimination within sports”.

Method
Since the aim was to understand, and not to generalize and quantify, a procedure of
qualitative interviews was chosen. Ten non-heterosexual women were interviewed concerning
their experiences of the Swedish sports movement. They were active (or had recently been) at
different levels in the following sports: basketball, soccer, floor ball, ice hockey, bandy and
volleyball. The interviewees were found through advertisements and through a so called
snowball method.

Results:
When it comes to treatment by team mates, leaders and coaches, three main themes are
apparent in the interviewees’ narratives: 1) expressive silence 2) discrimination, harassment
and insulting behaviour and 3) sports as a free and allowing space. Heteronormative
discourses on sex and sexuality are reproduced and confirmed in everyday activities of sports,
e.g. through demands of femaleness, denials that lesbian sportswomen exist in the team/club,
silence and a focus on SEX when talking about homo- and bisexuality. At the same time, the
interviewees are challenging dominant, heteronormative discourses within sports, e.g.
through: choosing not to look or act in a traditional female manner, living openly as
homosexuals, creating or participating in small communities that give support and function as
free spaces and through sending out forbidden glances (e.g. signals of non-heterosexual
attraction and flirting).

Conclusions:
In this study, it emerges how sex and sexuality are constantly “done” in everyday life of
sports. The structure of sports, with its clear division between women/men,
femaleness/maleness and its strong connection to masculinity, seems to result either in a
positive or a negative environment for non-heterosexual female athletes. On one hand, sports
can be characterized by strict norms on sex and sexuality, homophobic tendencies,
discrimination and insulting behaviours. On the other hand, sports can also be an
environment, where norms on sex and sexuality are less tight than in society at large and a
place where it is allowed to challenge heteronormative discourses. According to the findings
in this study it seems more important to stress your femininity the more “masculine” your
sport is considered to be – to a certain limit. After having exceeded this limit you are freer to
act in a more unconventional matter. It emerges from the interviewees’ narratives that sports
have the potential to be, but seldom are, the open and allowing environment that is described
in “Sports Wants”. Neither does it seem as if leaders and coaches are working actively with
implementation of the “Policy and plan of action against sexual harassment and sexual
discrimination within sports”.
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Sammanfattning

Syfte och frågeställningar
Det övergripande problemområdet handlar om idrott och heteronormativitet. Avsikten är att
studera om och i sådana fall hur idrottsrörelsen är med och skapar samt reproducerar attityder,
normer och värderingar kring sexualitet och kön. De frågor jag vill besvara är: Vilka
upplevelser och erfarenheter har icke-heterosexuella idrottare av vardagen inom svensk
idrottsrörelse? Hur iscensätts normer kring kön och sexualitet i de aktivas berättelser? Finns
det även mekanismer/praktiker som utmanar dessa normer? Slutligen diskuteras resultatet i
relation till två av RF: s policydokument; ”Idrotten vill” samt ”Policy och handlingsplan mot
sexuella trakasserier och sexuell diskriminering inom idrotten”.

Metod
Då syftet var att förstå, inte att generalisera och ange frekvenser, valdes ett tillvägagångssätt
med kvalitativa intervjuer. Tio icke-heterosexuella kvinnor mellan 17 och 36 år intervjuades
om sina upplevelser och erfarenheter av idrottsrörelsen. De var aktiva (eller hade nyligen
varit) på olika nivåer inom idrotterna basket, fotboll, bandy, innebandy, hockey och
volleyboll. Intervjupersonerna hittades genom annonsering och genom en s.k. snöbollsmetod.

Resultat
När det gäller bemötandet från lagkamrater, ledare och tränare, framträder tre huvudsakliga
teman i intervjupersonernas berättelser: 1) en talande tystnad 2) förekomsten av
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och 3) upplevelsen av idrotten som en
frizon. Heteronormativa diskurser kring kön och sexualitet reproduceras och befästs i den
idrottsliga vardagen, exempelvis genom: krav på kvinnlighet och uppvisandet av en
heterosexig image, förnekanden av att det finns lesbiska i laget/klubben, tystnad och fokus på
SEX när man pratar om homo- och bisexualitet. Samtidigt utmanar intervjupersonerna de
dominerande heteronormativa diskurserna inom idrotten, bl. a genom: att välja att inte se ut
eller bete sig traditionellt kvinnligt, att leva öppet som homosexuella, att skapa eller vara
delaktiga i gemenskaper som ger stöd och som fungerar som frizoner och att sända ut
förbjudna blickar (d.v.s. icke heterosexuellt riktad attraktion och flirtande)

Slutsats
Det framkommer i denna uppsats hur kön och sexualitet ständigt ”görs” i den idrottsliga
vardagen. Idrottens struktur, med dess tydliga uppdelning mellan män/kvinnor,
manligt/kvinnligt och dess koppling till maskulinitet verkar kunna resultera antingen i en
negativ eller i en positiv miljö för icke-heterosexuella kvinnor. Å ena sidan kan idrotten
präglas av strikta normer kring kön och sexualitet, homofoba tendenser, diskriminering och
kränkande behandling. Å andra sidan kan idrotten också vara en miljö, där normer kring kön
och sexualitet är mindre snäva än i samhället i övrigt och en plats där det är tillåtet att utmana
heteronormativa diskurser. I denna studie verkar det vara viktigare att betona sin femininitet
och heterosexualitet ju mer maskulint kodad en idrott är – fram till en viss gräns. Har man
passerat denna gräns blir friheten att se ut och agera på ett okonventionellt sätt sedan större.
Det framkommer av intervjupersonernas berättelser att idrotten har en potential att vara, men
sällan är, den öppna och tillåtande miljö som beskrivs i RF:s policydokument ”Idrotten Vill”.
Det verkar inte heller som SF arbetar aktivt med ”Policy och handlingsplan mot sexuella
trakasserier och sexuell diskriminering”.
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Förord

Denna uppsats är skriven som en examensuppsats på Hälsopedagogprogrammet, Gymnastik-
och Idrottshögskolan.

Idén till uppsatsen föddes under damernas semifinal i ishockey under vinter-OS 2006. Efter
deras vinst utbrast en av TV-kommentatorerna: ”det här betyder SÅ mycket för tjejerna, och
inte bara för dem, utan även för deras familjer, lagkamrater och POJKVÄNNER”. Jag
studsade till i soffan, eftersom kommentatorn i ett slag osynliggjorde alla som inte levde i
heterosexuella relationer. Jag började också fundera på varför det över huvud taget var så
viktigt att nämna dessa pojkvänner? Hade kommentatorn sagt samma sak (fast om spelarnas
flickvänner) om det var herrarna som vunnit en match? Jag var tveksam. En annan tanke var
om det blir extra viktigt att nämna spelarnas ”pojkvänner”, eftersom ishockey ses som en så
manlig idrott? Vill man visa att spelarna minsann är riktiga kvinnor (d.v.s. inte lesbiska), trots
att de ägnar sig åt en traditionellt maskulin idrott? Med dessa frågor i bakhuvudet började jag
sedan fundera på hur det egentligen är att leva som homo- eller bisexuell inom idrottsrörelsen.
Vilka attityder och reaktioner möts man av och hur blir normer kring kön och sexualitet
synliga i den vardagliga verksamheten? Utifrån dessa första funderingar och frågor växte
uppsatsen så småningom fram.

Jag vill rikta ett stort tack till mina intervjupersoner, som tagit sig tid att träffa mig och
berättat om sina upplevelser och erfarenheter. Utan er hade det aldrig blivit någon uppsats!
Jag vill även tacka min handledare, Karin Redelius, för värdefulla synpunkter, diskussioner
och uppmuntran under arbetets olika faser. Tack också till Håkan Larsson och Annika
Nilsson, som läst och kommenterat uppsatsen, och till Riksidrottsförbundet som har bidragit
med ekonomiskt stöd.
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1 INTRODUKTION

1.1 Inledning

De senaste årtiondena har livsvillkoren för homo- och bisexuella personer i Sverige sannolikt

förbättrats markant. Acceptansen i samhället har ökat och det har tillkommit en rad nya lagar

för att säkra HBT (homo-, bi- och trans)- personers rättigheter och förhindra diskriminering.

Exempel på sådana lagar är sambolagen, partnerskapslagen, förbudet mot diskriminering i

skola och arbetsliv, rätten att bli prövad som adoptivförälder och rätten för lesbiska kvinnor

att få hjälp med assisterad befruktning.

Samtidigt lever vi i ett samhälle som präglas av en heteronorm, d.v.s. antagandet att alla

människor är heterosexuella och att det är det naturliga sättet att leva. Denna heteronorm, eller

heteronormativitet, kan definieras som allt i samhället (språk, institutioner och handlingar)

som ser till att heterosexualitet framstår som självklart och att folk tillägnar sig en

heterosexuell identitet.1 I vår kultur utspelar sig de flesta kärlekshistorier inom ramen för

heteronormen.2 Det leder till att alla förutsätts vara heterosexuella och blir bemötta som

sådana. Heteronormen är en så självklar del av vår kultur att den är svår att se – speciellt om

man lever mitt i den. För den som faller utanför kan normen däremot bli, ibland smärtsamt,

tydlig. Exempelvis är det är dubbelt så vanligt att homo- och bisexuella än heterosexuella

rapporterar att diskriminering på grund av sexuell läggning förekommer på deras

arbetsplatser.3 Många gånger handlar det om subtila kränkningar som osynliggörande,

förgivettagande eller om att mötas av tystnad. Men effekterna av en heteronormativ kultur

kan även leda till homofobi och homonegativism, alltså en rädsla för homosexualitet som kan

ta sig uttryck i exempelvis skämt, nedvärderande kommentarer, trakasserier och

diskriminering.

Inom idrottsrörelsen har det länge varit tyst kring frågor gällande homo- och bisexuella

idrottares villkor, homofobi och diskriminering – en tystnad som kommenterats och

problematiseras av både massmedia och vissa forskare.4 Ett undantag är den policy och

1 Don Kulick, ”Queerteori, performativitet och heteronormativitet”, i I den akademiska garderoben, red. Anna-
Clara Olsson och Caroline Olsson (Stockholm: Atlas, 2004), s. 27.
2 Tina Rosenberg , Queerfeministisk agenda (Stockholm: Atlas, 2002), s. 101.
3 Carina Bildt, Redovisning av regeringsuppdraget att beforska homo- och bisexuellas arbetsvillkor,
Arbetslivsrapport 2004:16 (Arbetslivsinstitutet, 2004). s. 12.
4 Se bl. a Kari Fasting, ”Homofobi, kvinnor och elitidrott”, Svensk Idrottsforskning, volym (1999:4), s. 40f;
Gunlög Fur, ”Tjej eller fotbollsspelare? Om kropp kön och identitet i det sena 1900-talet”, 2005-02-22
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handlingsplan mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering inom idrotten som

Riksidrottsförbundet antog år 2002.5 Men normer och attityder förmedlas inte bara i

policydokument utan också i handlingar, språk och förhållningssätt i vardagen. I en

enkätundersökning bland specialidrottsförbunden (där bara 25 av 67 förbund valde att svara)

framkom det att intresset av att arbeta med dessa frågor var litet.6 Endast fyra av de svarande

förbunden uppgav att de integrerat policyn i sin verksamhet och endast två av förbunden hade

med HBT (homo, bi, trans)- frågor i sina utbildningar. Som skäl till att man inte arbetade med

frågor kring diskriminering och homofobi angavs att man inte hade upplevt att någon inom

det egna förbundet blivit trakasserad på grund av sexuell läggning. Denna enkätundersökning

visar således på en paradox. Förbunden vill inte diskutera och arbeta med HBT-frågor,

eftersom de inte tycker att det finns några problem. Tystnaden och osynliggörandet leder dock

till att inget händer, eftersom få vågar vara öppna med sin läggning i ett klimat där tystnad

råder.7

Anna-Maria Sörberg, ansvarig utgivare för tidningen ”Kom ut”, är inne på samma linje i en

krönika från 2003. Krönikan var en reaktion på den mediedebatt som uppstått efter att en

artikel i ”Kom ut” diskuterat varför det finns så få öppet lesbiska damfotbollsspelare. Hon

menar att både media och företrädare för idrottsrörelsen försöker göra homofobin till en icke

fråga och skriver: ”Homofobin ska bort, men det sker under tystnad. Utan personliga

framträdanden, utan personliga historier, och utan tjafs och gap från HBT-världen och utan

snack om sexualiteter. För någonstans måste vi väl dra gränsen ändå: riktiga sportsmän får

faktiskt inte bry sig om sådant mjukistjafs 2003, lika lite som 1950…”.8

Hur ser det då ut inom idrottsrörelsen? Är idrotten så fri från diskriminering på grund av

sexuell läggning som förbunden verkar tycka? Är homofobin inom idrotten något som bara

uppmärksammas bland forskare och företrädare för HBT-rörelsen? Hur tar sig

heteronormativitet uttryck inom idrottsrörelsen? Påverkas aktiva idrottare av detta? Vilka

<htpp://www.idrottsforum.org> (2006-02-28); Lasse Anrell, ”Varför existerar det inga lesbiska
fotbollsspelare?”, Aftonbladet, 2/11 2003; Jan Majlard, ”Damfotbollen och dubbelmoralen”, Svenska Dagbladet
7/11 2003; Erika Larsson och Ulrika Larsson, ”Fotbollstrots”, Kom ut, (2003:08).
5 Riksidrottsförbundet, Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering inom
idrotten (2002, reviderad 2005) <http://www.rf.se/files/{25F30A89-C00E-4C5F-9972-9A57140F232B}.pdf>
(2007-01-08).
6 Jenny Axelsson, ”Idrotten och dess diskriminering på grund av sexuell läggning”, Svensk Idrottsforskning,
volym (2005:03), s. 64-67.
7 Ibid.
8 Anna-Maria Sörberg, ”Fullständig fotbollsförvirring”, Kom ut (2003:09).
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upplevelser och erfarenheter har icke heterosexuella idrottare av den vardagliga

verksamheten? Detta är några av de frågor som kommer att beröras i denna uppsats.

Idrotten är en viktig arena att studera eftersom den spelar stor roll i många människors liv. För

det första är idrottsrörelsen, med sina drygt två miljoner medlemmar, Sveriges största

folkrörelse.9 Många människor följer också olika idrottsevenemang som åskådare – inte minst

via media (radio, TV och tidningar). För det andra blir fler och fler ekonomiskt beroende av

idrotten, t ex elitidrottare, tränare, journalister, läkare och personer i modebranschen. Som

samhällsinstitution fyller idrotten en social och kulturell funktion genom att den speglar och

reproducerar de attityder, normer och värderingar som finns i samhället i stort. Samtidigt är

den med i skapandet av dessa.

Bland barn och ungdomar intar idrotten en särställning i fråga om popularitet. Av alla 10-12

åringar i Sverige är 60 % medlemmar i en idrottsförening, och sådana siffror kommer ingen

annan fritidsform i närheten av.10 Eftersom så många barn och ungdomar kommer i kontakt

med idrottsrörelsen, utgör den en av samhällets mest betydelsefulla uppfostringsmiljöer.

Idrotten och dess ledare är fostrare i bemärkelsen att de förmedlar beteendemönster, vanor,

färdigheter, föreställningar, uppfattningar och synsätt till nästa generation.11 Engström

beskriver detta som att ”idrotten medverkar till att många barn och ungdomar på ett

omedvetet, men ändå mycket effektivt sätt, införlivar vuxenvärldens normer, värderingar och

livsstil”.12 Till skillnad från skolan, som också är en viktig uppfostringsmiljö, har

idrottsrörelsen ingen läroplan (fastställd av riksdag och regering). Därför är det svårare att

veta vad som är idrottens och idrottsledarnas uppdrag. Sedan ca 10 år tillbaka finns det dock

ett verksamhetsprogram ”Idrotten vill”, som beskriver och ger riktlinjer för hur idrott (i RF: s

regi) ska bedrivas.13 Idrotten får nämligen, liksom skolan, kommunalt och stadligt stöd för att

den har en fostrande roll samt ska bidra till folkhälsa, främja integration och värna om god

etik. Eftersom idrotten inte har någon ”riktig” läroplan, får dock godtyckliga föreställningar

om verksamhetens samt ledarnas uppdrag stor betydelse. Därför blir det också extra viktigt

9<htpp://www.rf.se> (2006-04-25).
10 Karin Redelius, Ledarna och barnidrotten: Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran (diss. Stockholm:
HLS, 2002). s. 14.
11 Ibid, s. 13.
12 Engström i Redelius, s. 15.
13 Riksidrottsförbundet, Idrotten vill (1995) <http://www.rf.se/files/{F9E027CE-C1FB-4178-B5F0-
91E11700D594}.pdf > (2007-01-08).
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att, som Redelius uttrycker det, ”försöka belysa hur ’vuxenvärldens normer, värderingar och

livsstil’ kommer till uttryck och gestaltas genom idrottens ledare”.14

Det övergripande problemområdet handlar om idrott och heteronormativitet. Min avsikt är att

studera om och i sådana fall hur idrottsrörelsen är med och skapar samt reproducerar attityder,

normer och värderingar kring sexualitet och kön inom lagidrotterna. Då icke heterosexuella

idrottare, förmodas ha större erfarenhet av normer som annars lätt tas för givna och

osynliggörs, har jag valt att fokusera på villkoren för kvinnliga homo- och bisexuella

idrottare.

1.2 Teoretiska utgångspunkter och bakgrund

Den teoretiska utgångspunkten för min studie är främst queerteori, men jag har även influerats

av poststrukturalistiska tankegångar. Poststrukturalismen uppstod som en reaktion mot

strukturalismen och har mycket gemensamt med postmodernism. Centralt inom

poststrukturalismen är 1) en kritik mot upplysningens tro på förnuft, objektivitet och EN

”sann” verklighet 2) en betoning på att språket är något som skapar verkligheten – inte bara

reflekterar den och 3) användandet av dekonstruktion som en metod för att ifrågasätta ”sanna”

berättelser/normalitet och för att förstå hur språket skapar verkligheten.15 Enligt

poststrukturalistiskt tänkande existerar inte människan utanför diskurser, eller kulturer.

Eftersom det som är förståeligt för individer bara är förståeligt genom språk och meningsfulla

handlingar, ”blir de till” genom rådande diskurser. Foucault beskriver diskurser som:

praktiker, snarare än strukturer eller superstrukturer, som levs, handlas och talas

av individer. Diskurser verkar som flytande och mobila fält (’relationer’ och

´interrelationer’), som producerar och överför kunskap och maktrelationer. […]

Diskurser är komprimerade av budskap som måste talas från någonstans och av

någon, och detta talande medför ett tillblivande av subjekt och ’subjektpositioner’.

(min översättning)16

Poststrukturalismen är ingen ny och enhetlig teori (och utger sig inte heller för att vara detta)

utan består av många teoretiska perspektiv, som fokuserar på olika aspekter i sina analyser av

14 Redelius, s. 15.
15 Heidi Eng, Sporting Sex/uality: Doing Sex and Sexuality in a Norwegian Sport Context (diss. Oslo: NIH,
2003). s. 25.
16 Focault i S. Harding, The Science Question in Feminism (Ithaca: Cornell University Press, 1986). s. 19-20.
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samhälle, språk och diskurser.17 Ett sådant teoretiskt perspektiv är queerteori. Queerteori

uppstod i samband med en politisk rörelse i USA. Ordet ”queer” började då användas av

aktivister, som kämpade mot det politiska bakslag som drabbat homo- och bisexuella efter

uppståndelsen kring AIDS på 1980-talet. ”Queer” kom att bli ett samlingsnamn för alla som

upplevde att de inte passade in i samhällets heterosexuella norm – och var kritiska mot

heterosexualitetens status som ”naturlig” och ”normal”.18 I den akademiska världen har

queerteori blivit ett samlingsnamn för ett antal analytiska perspektiv, som har det gemensamt,

att de belyser de processer (föreställningar, relationer och samhällsinstitutioner) som gör att

heterosexualiteten framstår som allomfattande, naturlig och enhetlig.19 I stället för att

fokusera på homo- och bisexualitet, vilket är vanligt inom vad som kallas ”lesbian and gay

studies”, fokuserar queerteori på heteronormativiteten. Den vill dekonstruera synen på

heterosexualiteten som ”normal” och ”naturlig” och synliggöra det som är ”queer” i vår

kultur. Att kalla queerterori för en teori är dock lite missledande, eftersom den inte riktigt har

sin grund i en klart definierad teori. Det är mer ett teoretiskt perspektiv, ett sätt att analysera

och ifrågasätta diskurser kring sexualitet och kön i vårt samhälle.20

Efter denna introduktion av poststrukturalism och queerteori kommer jag nu att (utifrån dessa

teorier) redogöra för några centrala begrepp i min studie.

1.2.1 Kön, genus och sexualitet

Kön är ett begrepp som givits många olika betydelser. Min utgångspunkt är att kön är en

social konstruktion, en kulturell representation färgad av historiska och sociala sammanhang,

som ständigt förändras.21 Ofta används begreppet genus i stället för kön, för att markera att

manlighet och kvinnlighet inte är statiska kategorier. Med genus menas då de processer som

skapar kön, d.v.s. gör att ’man’ och ’kvinna’, ’manlighet’ och ’kvinnlighet’ hålls åtskilda och

uppfattas som motsatser.22 Queerteoretikern Judith Butler menar dock att det är omöjligt att

dra en skiljelinje mellan kön och genus, då detta ger en bild av att kön skulle vara något

autentiskt och oföränderligt. Enligt henne finns det inte någon genuint kvinnlig eller manlig

17 Eng, s. 25.
18 Ibid, s. 15.
19 Kulick, s. 24f.
20 Ibid, s. 15.
21 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former (Malmö: Liber, 2004), s. 11f.
22 Håkan Larsson, Iscensättningen av kön i idrott: En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan (diss.
Stockholm: HLS, 2001), s. 19.
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essens, som skulle framträda om genus skalades av.23 Jag kommer därför att använda mig

enbart av ordet kön i denna uppsats.

Likaså ser jag sexuella identiteter, eller olika sexuella läggningar, som historiska och

kulturella konstruktioner. Idag pratar vi (i vår kultur) om tre sexuella läggningar eller

identiteter; heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. Men så har det inte alltid varit.

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.24 Både homosexualitet och heterosexualitet sågs vid denna

tidpunkt som något patologiskt.25 Heterosexualitet innebar då en ”abnormal” dragning till det

motsatta könet, då den drabbade hade sex för njutnings skull – inte för att alstra barn. Den

sexuella läggningen kom också att kopplas ihop med en rad egenskaper och kännetecken hos

den enskilda individen, bl a egenskaper som hade med kön att göra. Ungefär samtidigt

utvecklades nämligen uppfattningarna om de grundläggande könsskillnaderna, och

”kvinnlighet” och ”manlighet” började uppfattas som två åtskilda kategorier.26 Enligt denna

logik kom kvinnor som attraherades av kvinnor att förknippas med manliga drag och

egenskaper och män som attraherades av män med kvinnliga drag och egenskaper, en

koppling som lever kvar än idag.27

Synen på heterosexualitet har dock utvecklats från att ses som en avvikelse till att bli liktydig

med ”normal” sexualitet. Förklaringar till detta är bl. a att kyrkans inflytande minskade och

att psykoanalysens företrädare och sexologer i början av 1900-talet började betona vikten av

sexuell njutning.28 När fokus hamnade på sex för njutnings skull i stället för på barnalstring

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.29 Detta något blev

homosexualiteten. Samma process som normaliserade heterosexualiteten gjorde därför

homosexualiteten till något avvikande och onormalt.

23 Judith Butler, Könet brinner! Judith Butler. Texter i urval av Tiina Rosenberg (Köping: Natur och Kultur,
2005), s. 45ff.
24 Håkan Larsson, ”Queer idrott”, i Queersverige, red. Don Kulick (Stockholm: Förlag, 200), s. 131
25 Kulick, s. 25f.
26 Rosenberg, s. 29f.
27 Pat Griffin, Strong Women, Deep Closets: Lesbians and Homophopia in Sport (Champaign: Human Kinetics,
1998), s. 30-31.
28 Kulick, s. 26.
29 Rosenberg, s. 89f.
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1.2.1.1 Heterosexuell matris

Normer och föreställningar kring kön och sexualitet är tätt samanknutna. Butler kallar den

diskurs som framställer kategorierna man och kvinna som de enda möjliga identiteterna för

den heterosexuella matrisen. Hon skriver: ”kategorierna man och kvinna definieras som

motsatta och hierarkiskt ordnade genom heterosexualitetens obligatoriska praktik”.30 Matrisen

består av tre olika delar: könen definieras som olika och motsatta, det finns en hierarkisk

ordning mellan dem (där det manliga är överordnat det kvinnliga) och de knyts samman

genom det heterosexuella begäret. Genom matrisen blir det tydligt hur kropp, kön och

sexualitet hänger samman och att de är svåra att hålla isär.31 Uppdelningen mellan könen där

man= manlig= maskulin och kvinna= kvinnlig= feminin är logiskt bara utifrån tanken att det

heterosexuella begäret ska binda könen samman. Utan den obligatoriska heterosexualiteten

skulle det inte finnas ett behov av att definiera könen som olika och motsatta (för att de då i

föreningen skulle komplettera varandra). Och utan en snäv och hierarkisk uppdelning mellan

könen blir inte en tvingande heterosexualitet logisk. Här blir det tydligt hur norm föder norm.

Matrisen gör det svårt att se att exempelvis kvinnlig och maskulin kan hänga samman och att

något som räknas som kvinnligt också kan vara manligt. Butler menar att den heterosexuella

matrisen är en politisk struktur. Genom att göra vissa sätt att uttrycka kön och sexualitet mer

”normala” än andra, upprätthåller den en maktordning, där manligt värderas högre än

kvinnligt och heterosexualitet högre än homosexualitet.32

1.2.1.2 Performativitet

Enligt Butler är språket performativt, det ”gör” något mer än bara ”är”. 33 Med språk menar

Butler dels verbalt uttalade ord, kroppsspråk, drömmar, tankar mm, men också själva

”görandet” (praktikerna) samt effekterna av dessa.34 Hon skriver:

Vi gör saker med språket, producerar effekter med språket, och vi gör saker till

språket, men språket är också det som skapar verkligheten. Språk är ett namn för

30 Butler, s.296.
31 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Stockholm: Ordfront
Förlag, 2004), s. 15f.
32 Larsson, 2004, s. 132.
33 Butler, s. 84.
34 Eng, s.27.
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vårt görande: både vad vi gör (ett namn på handlingen som vi utför) och det som

vi påverkar, handlingen och dess konsekvenser (min översättning).35

Butler använder begreppet performativitet för att förklara hur människor blir till subjekt

(upplever sig som något och uppfattas av andra som något). Kommentarer som ”det blev en

flicka”, ”typiskt killar”, ”kvinnligt ledarskap” eller ”Pelle, finns det någon söt tjej i klassen?”

blir då inte bara beskrivningar. De leder också till ett visst bemötande och skapar vissa

förväntningar på hur människor bör tycka, tänka, känna och uppträda. Genom att upprepade

gånger handla (språkligt och beteendemässigt) i enlighet med dessa förväntningar ”blir”

människor till subjekt.

Butler menar utifrån detta resonemang att kön och sexualitet är något som ”görs”, inte något

som ”är”. Begreppen ska ses som verb, inte som substantiv. Vi känner oss som kvinnor, män,

heterosexuella eller homosexuella för att vi upprepar vissa handlingar – inte för att kön och

sexualitet är givna urkällor.36 Detta ”görande” sker ständigt i vardagen utan att vi tänker på

det (exempelvis genom kläder, frisyr, sätt att tala, uppträdande, relationer, media och

litteratur), men kan inte sägas handla om fria val. Enligt Butler är det snarare ett uttryck för

rådande diskurser i samhället, och då framför allt den heterosexuella matrisen.

Eftersom ”görandet” av kön och sexualitet bygger på upprepade handlingar, kan det dock

”misslyckas”. För även om man inte kan existera utanför rådande diskurser, kan man förhålla

sig till dem på olika sätt – och även välja att motstå dem. I dessa misslyckanden att ”göra”

kön och sexualitet på rätt sätt finns, enligt Butler, också en förändringspotential. Hon menar

att vi genom att upprepa oväntade, otillåtna och omvälvande sätt att vara på, kan driva fram

en förändring av systemet.37 Exempelvis kan personer som lever homosexuellt bidra till att

dekonstruera synen på heterosexualiteten som allomfattande, naturlig och normal.

Utifrån detta resonemang, att kön och sexualitet är något som ”görs”, är vårt språk

otillräckligt. I vardagsspråk säger vi exempelvis: ”jag är kvinna”, ”du är man”, ”hon är

lesbisk”, ”han kom ut som homosexuell”. Vi säger inte: ”jag gör kvinna”, ”du gör man”, ”jag

gör lesbisk” o s v. Här blir det tydligt hur vårt språk speglar rådande diskurser och begränsar

oss till att se kön och sexualitet som inneboende essenser – som något vi bara är. Hur mycket

vi än tilltalas av poststrukturalistiska tankar, bidrar vi ändå till att reproducera synen på kön

35 Butler i Eng, s. 27.
36 Kulick, s.33.
37 Ibid.
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och sexualitet som naturliga tillstånd, om vi använder språket slentrianmässigt. Men finns det

då andra ord som bättre speglar en poststrukturalistisk syn på kön och sexualitet? ”Göra” är

ett alternativ, även om det inte alltid känns helt bra. Heidi Eng använder i sin avhandling

uttrycket att ”leva som” kvinna, man eller homosexuell.38 Detta öppnar också upp för

möjligheten att man kan leva som en annan kategori än den man fick sig tilldelad från

födseln. Även jag har därför försökt att använda ”leva som” i stället för ”är”, så konsekvent

som möjligt i denna uppsats. Att detta verkligen har krävt en aktiv ansträngning, har

synliggjort för mig hur starkt vi (genom språket) påverkas av rådande diskurser.

1.2.1.3 Dikotomier

I vårt språk finns det mängder av dikotomier, eller motsatspar (vit-svart, stark-svag, modig-

feg o.s.v.), som präglar vårt sätt att se på andra och oss själva. De kan ses som ett sätt att

”ordna”, kategorisera och därmed förenkla verkligheten. Dikotomierna kvinnlig-manlig och

heterosexuell-homosexuell är ett sätt att ”ordna” kön och sexualitet. Dessa är enligt queerteori

socialt och kulturellt konstruerade motsatspar som leder till en förenklad och stereotyp bild av

människor.39 För det första utesluter kategorierna i motsatsparen varandra; är man inte det ena

är man således det andra. Genom att dikotomier betonar skillnader mellan kategorierna blir

likheterna mellan dem samt skillnaderna inom kategorierna lätt bortglömda. För det andra

finns det ofta en hierarkisk organisering inbyggd i dikotomier, där den ena kategorin ses som

”normal” eller ”önskvärd” och den andra som ”onormal” eller ”icke önskvärd”.40 Detta kan

leda till en uppdelning i ”vi” och ”dem” där avvikaren (homosexualitet) blir problematisk och

normen (heterosexualitet) blir självklar. Fokus på homosexualitet och homosexuella, utan

samtidigt fokus på heterosexualiteten som norm, riskerar därför att förstärka synen på

heterosexualiteten som självklar och naturlig. Ett exempel på detta är de flesta biologiböckers

sex- och samlevnadskapitel.41 Där är det uppenbart att de relationer och begär som avses är

heterosexuella (ordet heterosexuell används ofta inte ens – så självklart är det). Tidigare hade

vissa böcker även ett stycke om sexuella avvikelser, däribland homo- och bisexualitet, och

vad detta kan tänkas bero på.42 Ett annat exempel är studier om homofobi och diskriminering

38 Eng, s. 35.
39 Pia Lundahl, ”Kontextbunden essentialism: Om svårigheterna att relativisera heterosexualitet/homosexualitet”,
I Dikotomier: Vetenskapsteoretiska reflektioner, red, Fredrik Miegel och Fredrik Schoug (Lund:
Studentlitteratur, 1998), s. 91ff.
40 Ibid.
41 Se RFSL Ungdoms biologiboksgranskning, <htpp://www.rfslungdom.se /public/biobokgranskning.pdf>
(2006-05-01).
42 Detta förekom dock inte i en senare granskning, se http://www.skolverket.se/publikationer?id=1659
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som bara fokuserar på gruppen homosexuella. Resultat från sådana studier kan vara lätta att

avfärda med att ”det är självklart fel – alla är ju lika mycket värda”. De som tillhör normen

behöver då inte fundera på hur antagandet om heterosexualiteten som självklar och naturlig

påverkar deras eget agerande i vardagen.43 Enligt queerteori är det lönlöst att analysera och

förklara homosexualitet utan att samtidigt analysera heterosexualiteten, eftersom begreppen i

dikotomin förutsätter varandra för sin existens.44 Butler menar dessutom att då fokus på

identiteter riskerar att ges kroppsliga förklaringar, är det mer givande att titta på villkoren för

identiteter och identitetsformering.45 Utifrån detta resonemang ligger fokus i min studie på

heteronormativa processer inom idrottsrörelsen. För att synliggöra dessa utgår jag emellertid

från villkoren för idrottare som definierar sig som homo- eller bisexuella.

1.2.2 Idrott, kön och sexualitet – en bakgrund

Idrott är också ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Genomgående i de

definitioner som brukar användas, är att idrott är någon form av fysisk aktivitet. I min studie

utgår jag från den svenska idrottsrörelsen, d.v.s. den idrott som bedrivs i de

specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet. Till största delen handlar det då om

fysiska aktivitetsformer som syftar till tävling. Eftersom idrottsrörelsen är en social institution

som förmedlar, reproducerar och skapar attityder, normer och värderingar i samhället gäller

detta även föreställningar om kön och sexualitet. Det är också en arena, där de aktiva ”lär” sig

vilka berättelser eller diskurser, som är gångbara just inom idrotten. För att förstå vilka

normer kring kön och sexualitet som förmedlas, reproduceras och skapas börjar jag med en

historisk tillbakablick. Det är dock viktigt att komma ihåg att idrotten inte är ett enhetligt fält,

utan att olika idrotter kan skilja sig mycket från varandra.

1.2.2.1 Historik

Grunden till den moderna tävlingsidrotten hittas i det viktorianska England i slutet av 1800-

talet och början av 1900-talet.46 Det var en tid som kännetecknades av stora ekonomiska,

politiska och klassrelaterade förändringar i samhället. Bland annat förändrades synen på

familjen, på kvinnors och mäns olika roller samt på sexualitet. En ideologi som definierade

43 Kulick, s. 21f.
44 Rosenberg, s. 83ff.
45 Butler, i Lundahl, 1998, s. 109.
46 Nathalie Koivula, Gender in sport (diss. Stockholm; Edsbruk: Akademitryck AB, 1999), s. 17.
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kvinnor och män i termer av biologi och betonade deras olika ”natur”, växte sig allt starkare.47

Kvinnor som tidigare varit aktiva både inom den produktiva och inom den reproduktiva

sfären, skulle nu främst vara mödrar och hustrur.

Idrotten kom att bli en social institution som bidrog till att definiera män som biologiskt

överlägsna kvinnor.48 Den blev en symbol för maskulinitet och manlig heterosexualitet.

Genom idrotten skulle pojkar fostras till rationella, moraliska, maskulina och potenta män.

Denna fostran behövdes, eftersom det var sådana ledare som behövdes vid den här

tidpunkten, och eftersom det fanns en rädsla att män annars skulle degenerera och bli som

kvinnor.49 Trots en ideologi om ”naturliga” skillnader mellan män och kvinnor var

manligheten alltså något som behövde ”läras” in. Detta visar också att kopplingen mellan

idrott och maskulinitet 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.50

Kvinnor exkluderades från tävlingsidrotten eftersom de ansågs sakna den styrka, aggressivitet

och tävlingsinstinkt som krävdes. Det fanns även en tro på att deras inre organ (främst de

reproduktiva) kunde skadas om de ansträngde sig för mycket.51 De kvinnor som ändå höll på

med fysisk aktivitet uppmanades att ta det lugnt och att alltid uppträda som ”damer”. Genom

att idrotten på detta sätt förknippades med manlighet, kom den att befästa uppfattningar om

skillnader mellan män och kvinnor samt synen på mäns överlägsenhet.

1.2.2.2 Dagens ”jämställda idrott”

Trots att kvinnor idrottat i mer än 100 år och trots att Riksidrottsförbundet betonar vikten av

en jämställd idrott, betraktas idrotten fortfarande av många som en manlig aktivitet. 52 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.53 Visserligen

upplevs det inte längre som onormalt eller farligt att kvinnor idrottar (förutom i vissa sporter –

exempelvis ishockey, där tacklingar är förbjudna på damsidan). Men idrottens koppling till

47 Ibid, s. 17ff.
48 Ibid.
49 Ibid, jmfr även J.A. Mangan. The Games Ethic and Imperialism: Aspects of the Diffusion of an Ideal (New
York: Viking Pengvin, 1986).
50 Larsson, 2004, s. 124.
51 Koivula, s. 19.
52 Messner, Power at play: Sports and the problem of masculinity (Boston: Beacon, 1992). s. 19ff.
53 Larsson, 2004, s. 124.
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manlighet kan göra idrottandet mer problematiskt för kvinnor än för män. Inom idrotten är det

också tydligt att kvinnor och män, flickor och pojkar är olika. Håkan Larsson skriver i

antologin Queersverige att ”idrotten kan betraktas som en del i en teknologi för skapandet av

könsidentiteter”.54 Han menar att idrotten är ett område där kön och sexualitet ”görs” i stor

utsträckning.

För det första ses det som helt naturligt att kvinnor och män tävlar och verkar på skilda

arenor. Detta skiljer idrotten från andra sociala sammanhang (exempelvis arbetslivet,

politiken och skolan), där det uppfattas som rättvist att kvinnor och män är verksamma på

samma arena.55 Jämställd idrott har däremot kommit att innebära en idrott anpassad till

kvinnors och mäns ”olika” villkor. Håkan Larsson beskriver hur det i idrottsrörelsens

styrdokument från de senaste årtiondena tydligt framkommer att tjejer och killar är olika – att

de har olika kunskaper, erfarenheter, värderingar och intressen.56 Tjejer är inriktade på

gemenskap, närhet och förtrolighet medan killar är inriktade på tävling, individualism och

egen framgång. Dessa beskrivningar kan visserligen ifrågasättas med utsagor från enskilda

idrottare, men är ändå berättelser som idrottande tjejer, killar, kvinnor och män måste förhålla

sig till.57

Idrotter är också olika ”könsmärkta” – de uppfattas som olika mycket maskulina eller

feminina.58 Estetiska idrotter (t ex dans, konståkning och gymnastik) uppfattas som kvinnliga

och idrotter med mycket kroppskontakt (t ex boxning och brottning) samt lagidrotter (t ex

fotboll och ishockey) som manliga. Andra idrotter (t ex friidrott och simning) ses som mer

neutrala.

Tävlingsidrottens uppdelning mellan könen och det allmänna talet om idrottskvinnors och

idrottsmäns olika kroppar, beteenden och egenskaper kan ses som performativa handlingar.

De ”gör” manligt, kvinnligt, feminint och maskulint. Genom att olikheter mellan kvinnor och

män betonas starkt inom idrotten blir den heterosexuella matrisen extra tydlig.59 Isärhållandet

och den hierarkiska uppdelningen (där manlig idrott värderas högre än kvinnlig) reproducerar

”sanningar” om könen, rådande maktordning och synen på heterosexualiteten som självklar

och naturlig. Enligt matrisen är det ju tanken att det heterosexuella begäret ska binda könen

54 Larsson, 2004, s. 131.
55 Ibid, s. 119.
56 Ibid, s. 120f.
57 Ibid, s. 124ff.
58 Koivula, s. 53ff.
59 Larsson, 2004, s. 132.
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samman som gör en uppdelningen mellan män-kvinnor, manligt-kvinnligt och maskulint-

feminint logisk (se 1.2.3.1). Ett exempel på denna logik är separata omklädningsrum och

bastur för kvinnor/män och flickor/pojkar, eftersom det tas för givet att ett erotiskt intresse

bara kan finnas mellan personer med olika kön. Att det finns starka kopplingar mellan

föreställningar om kön och sexualitet blir också tydligt när dessa normer överskrids av

idrottare. Män som ägnar sig åt kvinnligt kodade idrotter och kvinnor som ägnar sig åt

manligt kodade idrotter kan få sin (hetero)sexuella identitet ifrågasatt – likaså idrottare som

inte ser ut eller beter sig tillräckligt manligt eller kvinnligt. Detta kan ses som en

kontrollmekanism för att upprätthålla en social maktordning. En fråga jag ställer mig är då

hur detta påverkar icke heterosexuella idrottare.

1.3 Tidigare forskning

1.3.1. Idrottskvinnor, femininitet och sexualitet

Den starka associationen mellan idrott och maskulinitet (och manlig heterosexualitet), har

gjort att kvinnliga idrottare 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).60

Mot bakgrund av den seglivade associationen mellan idrottslig skicklighet och

manlig virilitet är det inte förvånande att det förekommer spekulationer om

lesbiskhet bland kvinnliga idrottsutövare. Kritiker av damidrott har, i decennier,

länkat ”manhaftighet” med sexuell avvikelse, och hävdat att maskuliniserade

kvinnliga idrottsutövare oundvikligen också kommer att förvärva manliga

sexuella karaktärsdrag och intressen. Rädslan för kvinnlig sexualitet befriad från

kvinnlig anspråkslöshet och manlig kontroll går som en röd tråd genom

damidrottens historia.61

Enligt Griffin har sätten att kontrollera kvinnligt idrottsdeltagande förändrats över tid, men

det centrala har alltid varit ifrågasättandet av femininitet och heterosexualitet.62 I takt med att

det blivit allt vanligare att kvinnor idrottar, har normerna kring vad som är feminint vidgats

till att innefatta även idrottande. Idag pratar man knappast om att det är skadligt för kvinnors

60 Jesper Andreasson, “Mellan svett och mascara. Maskulinitet i ett kvinnligt fotbollslag”, i Manlighetens
omvandlingar, red. Thomas Johansson (Göteborg: Daidalos, 2005), s. 24.
61 Cahn i Andreasson, s. 33.
62 Griffin, s. 48f.
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reproduktionsorgan att idrotta. Genom kopplingarna mellan å ena sidan idrott och

maskulinitet och å andra sidan maskulinitet och lesbiskhet, lever dock myten om den

manhaftiga sportflatan kvar. En myt, som utgör dagens gräns för vad som är accepterat

kvinnligt beteende, och som på detta sätt kontrollerar alla kvinnliga idrottare (både de som

lever heterosexuellt och de som lever homosexuellt).63 Enligt detta resonemang är det helt

okej (eller t.o.m. uppskattat) med kvinnor som idrottar, så länge de ser ut som kvinnor,

uppträder som kvinnor och/eller visar ett heterosexuellt begär.

Idrottens garderober är djupa eftersom så många kvinnor gömmer sig där. De är

inte bara fulla av lesbiska, utan också av heterosexuella kvinnor som är rädda att

damidrotten alltid är en lesbisk skandal från fördärvet. Dessa starka kvinnor tränar

och tävlar i skuggan av en demoniserad stereotyp, så skymfande, att alla kvinnor

inom idrotten hålls som gisslan av hotet att bli kallade för lesbiska.64

Företrädare för damidrotten har tagit till olika strategier för att försvara sig mot den lesbiska

”stämpeln”. Vanliga förhållningssätt har varit tystnad (man pratar inte om att det finns

lesbiska i klubben), förnekande (det existerar inga lesbiska kvinnor inom idrotten, klubben,

landslaget) samt uppvisandet av en ”heterosexig” image (genom att klä sig, frisera sig och

bete sig på ett visst sätt).65 Men eftersom det som ifrågasätts bara är kopplingen mellan idrott

och lesbiskhet, lever den manhaftiga, lesbiska stereotypen kvar som ett spöke, och fortsätter

att påverka damidrotten. Griffin menar att det vore mer konstruktivt att ifrågasätta samhällets

förväntningar på obligatorisk femininitet och heterosexualitet, och att värdera mångfald – än

att ägna tid åt att försvara damidrottens ”rykte”.66 Ett sådant försvar blir bara hämmande för

samtliga kvinnor som idrottar.

Vissa forskare har också fokuserat på vad som händer, när tjejer/kvinnor kliver in på en arena

som är så associerad med maskulinitet som idrotten, och hur detta kan förenas med

föreställningar om femininitet.67 Det kan dock vara problematiskt att enbart fokusera på hur

kvinnor gör femininitet inom idrotten. Enligt Eng reproducerar större delen av all litteratur,

som baseras på studier av femininitet och maskulinitet, den traditionella synen att kvinnor gör

63 Ibid.
64 Ibid.
65 Griffin, s. 66ff; Fasting, s. 41.
66 Griffin, s. 66.
67 Bl a Andreasson, 2005 & Elisabeth Apelmo, ”Från det att jag var liten har det bara varit boll”: om
konstruktionen av femininitet hos elitsatsande fotbollstjejer, 2005-10-10 <htpp://www.idrottsforum.org > (2006-
02-28).
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femininitet och män gör maskulinitet .68 Allt vad kvinnor gör ses då som uttryck för

femininitet. Hon vill i stället öppna upp för möjligheten att beskriva feminina och maskulina

praktiker inom båda kategorierna för kön. Annars förstärks bara kopplingarna mellan kvinnor

och femininitet och mellan män och maskulinitet – något som också leder till

heteronormativitet. Att leva som kvinna behöver inte vara samma sak som att göra

femininitet, utan kan lika mycket handla om att göra maskulinitet. I stället för mer forskning

om hur män gör maskulinitet, menar hon att det behövs fler studier, som fokuserar på hur

både män och kvinnor gör maskulinitet och femininitet.

En forskare som fokuserat på hur kvinnliga idrottare gör både maskulinitet och femininitet är

Andreasson. Han beskriver exempelvis hur spelarna, i ett allsvenskt fotbollslag, uppvisar en

ambivalent hållning. Ibland praktiseras och värderas maskulinitet och ibland femininitet. Han

skriver: ”i sin strävan att visa sig dugliga som fotbollsspelare närmar sig kvinnorna det

manliga, kroppsligt och mentalt. Och i sin strävan efter att vara ”vanliga” kvinnor riskerar de

att få sin idrottsliga duglighet ifrågasatt”.69 I vissa fall leder detta till en dekonstruktion av

diskurser kring maskulinitet och femininitet, men andra gånger till att rådande diskurser

reproduceras.

Andreasson beskriver också hur spelarna väjer sig mot ”myten av fotbollsflatan”, men

samtidigt säger sig vara positiva till den lesbiska närvaro som utgör en realitet i laget. Att den

lesbiska närvaron inte är helt oproblematiskt blir dock tydligt i utsagor som:

Jag kan ju säga att det är jätte… det är vanligt. Det kan jag ju säga. Och det blir

tråkigt för dem som inte är det (lesbiska). Det är tråkigt att få höra det hela tiden

att: ”åh du är homosexuell, du spelar fotboll”. Man får förklara typ 300 gånger att

man inte är lesbisk. (…) Liksom man skulle nästan ha ett svar i pannan och gå

runt med, så alla förstod att man inte var lesbisk.70 (Spelare i Solby IK)

1.3.2 Homofobi och homonegativism

Merparten av den forskning som gjorts om förhållandet mellan kön, sexualitet och idrott, är

studier om homofobi (eller homonegativism). Studier som fokuserar på heteronormativitet

inom idrotten är betydligt mer sällsynta. Homofobi brukar vanligen definieras som en

68 Eng, s. 87ff.
69 Andreasson, s. 38f.
70 Ibid, s. 36.
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irrationell rädsla och intolerans inför homosexuella personer och för uppträdanden som

avviker från traditionella könsrollsförväntningar, d.v.s. för hur kvinnor och män ska/bör

uppträda.71 Många är dock kritiska mot termen homofobi och menar att det finns andra

förklaringar än ”irrationell rädsla” till människors negativa attityder gentemot homosexuella.

Därför används ibland ordet homonegativism, en vidare term som innebär en mer rationell

negativ hållning (till följd av dominerande diskurser i samhället) till icke-heterosexuella.72

Eng sammanfattar i sin avhandling, de olika uttryck för homofobi/homonegativism inom

idrotten, som beskrivs i befintlig forskningslitteratur.73 1) Idrottare blir stigmatiserade som

homosexuella (och som ”pojkflickor” eller ”veklingar”) till följd av vilken idrott de håller på

med. Detta gör att personer kan känna sig trakasserade oavsett om de lever heterosexuellt

eller inte. 2) Idrottare som lever homosexuellt kan utsättas för fysiska trakasserier och våld

(något som är vanligare bland män än bland kvinnor). 3) Idrottare och tränare är oönskade på

grund av sin sexualitet. 4) Förekomsten av restriktioner som ”förbjuder” idrottare att vara

öppna med sin sexualitet när de är aktiva. Centrala personer ägnar mycket tid och energi åt att

”försvara idrottens goda rykte”, och åt att förhindra minskad rekrytering och missnöje hos

föräldrar. 5) Internaliserad homofobi som leder till att idrottare begränsar sig själva,

exempelvis genom att dölja sin sexualitet (för att de känner att de själva och deras liv är

problematiska) eller genom att uppvisa en ”heterosexig” image.

Homonegativism inom idrotten brukar förklaras med att idrotten kännetecknas av väldigt

”strikta” diskurser kring femininitet och maskulinitet och av en heterosexuell norm.74 Till

följd av idrottens kopplingar till maskulinitet, har kvinnor något större utrymme än män att ge

uttryck för ett bredare spektra av kön/sexualitet. En duktig idrottskvinna kan bli uppskattad

för sin ”pojkflickighet” (men helst ska hon samtidigt uppvisa att hon är ”heterosexuellt

kvinnlig”). Att vara feminin man inom idrotten, uppfattas däremot sällan som något positivt.75

Problemet med studier om homofobi, är att de, genom att peka ut homosexuella som en

”minoritet” eller ”avvikande grupp” med speciella egenskaper och behov, riskerar att

förstärka synen på heterosexualiteten som naturlig och normal. Fokus hamnar lätt på

71 Fasting, s. 40.
72 Eng, s. 49 f.
73 Ibid.
74 Ibid.
75 Ibid.



23

homosexualitet och vikten av acceptans/lika rättigheter – i stället för på de processer som gör

heterosexualiteten till självklar och allomfattande. Därmed inte sagt att studier om homofobi

och kampen för lika rättigheter (oavsett sexuell läggning) är något negativt. Utan ett sådant

perspektiv hade inte samhället sätt ut som det gör idag.

1.3.3 Att ”göra” kön och sexualitet inom idrotten

En forskare som har vänt på frågan, och i stället för att göra en minoritetsstudie (med fokus på

homofobi), valt att fokusera på hur kön och sexualitet i allmänhet ”görs” inom idrotten, är

Heidi Eng. I sin avhandling beskriver hon 1) hur kön och sexualitet ”görs” i en idrottslig

kontext 2) vilka diskurser kring kön/sexualitet som är aktiva inom idrotten samt hur dessa

påverkar individers agerande och 3) hur informanterna i hennes studie genom sitt sätt att

”göra” kön/sexualitet inom idrotten påverkar rådande diskurser.76 Eng menar att personer som

inte lever heterosexuellt, förmodligen har större erfarenhet av att sexualitet och kön är något

som ”görs”, eftersom de tvingas reflektera över sådant som annars lätt tas för givet. Därför

har hon, liksom jag, valt att intervjua idrottare (inom olika sporter och på olika nivåer) som

har homo- eller bisexuella erfarenheter.

Eng beskriver att kön och sexualitet inom idrotten ”görs” genom vad hon kallar sex/ual

presence och sex/ual approach. Sex/ual presence handlar om att informanterna uppträder på

ett ”könat” sätt (där sexualiteten utgör en del) inom idrotten. Detta blir synligt dels genom

fysiska uttryck (kropp, kroppsspråk, attityd, kläder mm) och dels genom ”bonding” (den

mening uttrycken för kön/sexualitet får i grupprocesser inom idrotten).77 Sexual approach

handlar om ett mer aktivt ”görande” av kön/sexualitet, alltså det man vanligen förknippar med

att ”göra”. Det kan exempelvis röra sig om flirtande, sexuella relationer eller andra

intima/erotiska relationer inom idrotten.78 Det framträder tydligt i Engs studie att

maskulinitet och femininitet är centrala begrepp – de fungerar som filter, genom vilka uttryck

för kön/sexualitet tolkas och ges mening. Genom heterosexualitetens starka kopplingar till

feminina kvinnor och maskulina män, styr därför heteronormativa diskurser kring hur

maskulinitet och femininitet ska ”göras”, informanternas agerande.79 Flera av informanterna

påverkas också av en diskurs som säger att ”maskulina kvinnor = lesbiska och feminina män

76 Eng, 2003.
77 Eng, s. 223.
78 Ibid.
79 Ibid, s. 224.
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= bögar”. Dessutom ger idrottandet i sig tillgång till diskurser om maskulinitet och femininitet

(ibland ofrivilligt), genom att träning och tävling formar de aktivas kroppar, kroppsspråk och

attityder (vilka är kodade som maskulina eller feminina).80

Informanterna i Engs studie befäster och reproducerar i stor utsträckning rådande

heteronormativa diskurser genom sitt sätt att ”göra” kön/sexualitet inom idrotten.81 Speciellt

tydligt blir detta hos de idrottare som internaliserat homofobiska diskurser och därför lever

”dolt”. Samtidigt kan mycket av informanternas agerande sägas utmana och påverka vanligt

förekommande diskurser inom idrotten. Eng beskriver att detta bl.a. sker genom följande: 1)

Genom att både manliga och kvinnliga informanter ”gör” maskulinitet och femininitet

utmanar de den dominerande diskursen som säger att ”män gör maskulinitet och kvinnor gör

femininitet” 2) ”Görandet” av kön/sexualitet genom fysiska uttrycksformer och ”bonding”,

kan ge individer tillgång till andra könade positioner än dem de fick vid födseln. Detta

utmanar diskursen som säger att kön är något essentiellt – något man bara ”är” i stället för

något man kan ”leva” som. 3) Diskursen som säger att ”maskulina kvinnor = lesbiska och

feminina män = bögar”, gör att ett ”lyckat” passerande som kvinna eller man, påverkar

huruvida man passerar som heterosexuell eller homosexuell. 4) Idrottare som lever

homosexuellt (och är öppna med detta och sina romantiska relationer) bidrar till en queer

synlighet, som har potential att skapa queera utrymmen inom idrotten – och kanske också till

att göra hela den idrottsliga kontexten mer queer.82

Eng menar att just idrotten är en offentlig, social arena, där ”görandet” av kön och sexualitet

blir extra tydligt och därmed (ur en politisk synvinkel) extra viktigt att uppmärksamma. För

det första har kön stor betydelse inom idrotten. Enligt Eng kan följden av att kön fungerar

som en så starkt uppdelande princip antingen resultera i heteronormativitet och homofobi eller

i attraktiva miljöer för idrottare som lever homosexuellt. Vilket det blir beror på graden av

tolerans/öppenhet samt förekomsten/frånvaron av homofobi i laget/klubben. Det andra skälet

till att idrotten är en intressant arena att studera i relation till kön och sexualitet är att den

fysiska intimiteten är påtaglig och att deltagarna tillbringar mycket tid nakna tillsammans (i

omklädningsrum, duschar och bastur).83 Detta sker i få andra sociala sammanhang. För det

tredje har elitidrott en hög status i samhället. Elitidrottare blir upphöjda till nationella hjältar

80 Ibid.
81 Ibid,.
82 Ibid, s.225.
83 Ibid, s 233 f.
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och hjältinnor, som förväntas försvara nationens rykte, representera hälsosamma ideal och

vara goda förebilder för unga idrottare. Eftersom allmänintresset för elitidrotten blivit så stort,

är den extra känslig för sådant som kan förstöra dess rykte, exempelvis elitidrottare som

använder droger, dopar sig, festar för mycket eller bryter mot heteronormativa ”lagar”,

exempelvis genom att leva öppet som homosexuella.84

1.4 Syfte och frågeställningar

Det övergripande problemområdet handlar om idrott och heteronormativitet. Min avsikt är att

studera om och i sådana fall hur idrottsrörelsen är med och skapar samt reproducerar attityder,

normer och värderingar kring sexualitet och kön. Då icke heterosexuella idrottare, förmodas

ha större erfarenhet av normer som annars lätt tas för givna och osynliggörs, har jag valt att

fokusera på villkoren för kvinnliga homo- och bisexuella idrottare.85 Syftet med min studie är

både beskrivande (1) och analytiskt (2), då de frågor jag vill besvara är:

1. Vilka upplevelser och erfarenheter har icke heterosexuella lagidrottande kvinnor av

vardagen inom svensk idrottsrörelse? Vilka attityder finns bland träningskamrater och

tränare? I vilka ”situationer” och på vilket sätt uppmärksammas sexuell läggning

(explicit och implicit)?

2. Hur iscensätts normer kring kön och sexualitet i de aktivas berättelser? Finns det även

mekanismer/praktiker som utmanar dessa normer?

Slutligen avser jag att diskutera två av RF: s policydokument; ”Idrotten vill” samt ”Policy och

handlingsplan mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering inom idrotten” i relation

till mina intervjupersoners upplevelser och erfarenheter. Jag är intresserad av huruvida

idrotten är en tillåtande miljö som är öppen för alla? Ger den alla som deltar en trygg och

kamratlig gemenskap? Arbetas det aktivt med frågor som rör diskriminering, trakasserier och

kränkningar p.g.a. sexuell läggning? Eller är verkligheten än annan än den som beskrivs i

dessa policydokument?

84 Ibid, s. 234 f.
85 Från början var min tanke att intervjua både kvinnliga och manliga idrottare. Tyvärr var det inga män som
hörde av sig och ville delta i studien, vilket gjorde att jag fick fokusera enbart på kvinnliga idrottare.
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2 METOD

2.1 Kvalitativa intervjuer

Med tanke på syftet och de teoretiska utgångspunkterna föll sig ett kvalitativt

tillvägagångssätt naturligt. Jag var ute efter att förstå vad det kan innebära att leva som homo-

eller bisexuell inom idrottsrörelsen samt vilka normer kring sexualitet och kön som iscensätts

i denna kontext – inte efter att ange frekvenser eller generalisera. En enkätstudie skulle därför

vara mindre lämplig. För det första blir de svar man får relativt ytliga, och det går inte heller

att följa upp en persons svar för att förstå vad hon/han verkligen menar, tycker eller tänker.

För det andra påverkas vi alla (oavsett om vi lever heterosexuellt, homosexuellt eller

bisexuellt) av ett heteronormativt samhälle, där heterosexualiteten tas för given och andra

sexuella läggningar osynliggörs och tystas ned. Detta leder till en dold underordning, som ofta

inte uppmärksammas i studier om exempelvis diskriminering och trakasserier av homo- och

bisexuella. Där ses diskriminering nästan enbart som direkta eller öppna angrepp på personer

och grupper. Men som Bildt utrycker det i en rapport från Arbetslivsinstitutet är ”det subtila

förtrycket av ’normavvikare’, som ständigt är närvarande i ett samhälle som bygger på en

oreflekterad heteronorm, kanske det allvarligaste förtrycket och svårare att komma åt än den

öppna diskrimineringen”.86 Att tystnad, osynliggörande och förgivettagande ofta inte

uppfattas som diskriminering (ens av personer som själva lever homo- eller bisexuellt) blev

tydligt också i min studie. Exempelvis skrev en av intervjupersonerna i ett mail att hon gärna

blev intervjuad, men att hon inte hade några ”konkreta exempel på homofobi och

diskriminering”. Under intervjun blev det dock tydligt att hon under sin aktiva period aldrig

varit ”öppen”, konstant känt sig annorlunda och att ingen någonsin pratat om homo- och

bisexualitet (annat än som diffusa ”rykten” om någon spelare i ett annat lag). Detta skulle

emellertid inte ha framkommit i exempelvis en enkät. Däremot skulle en mer övergripande

bild av hur det förhåller sig med diskriminering, homofobi och heteronormativitet inom

idrottsrörelsen också vara intressant - och då är förstås ett kvantitativt tillvägagångssätt att

föredra.

Att jag valde intervjuer och inte någon annan kvalitativ metod, hade praktiska och etiska

orsaker. Jag skulle exempelvis ha kunnat göra deltagande observationer, något som säkerligen

skulle ha gett en hel del information som inte framkom i mina intervjuer. Men dels skulle det

86 Bildt, 2004, s. 4.



27

blivit otroligt tidskrävande att göra observationer inom så många olika idrotter, dels skulle det

ha varit svårt att garantera konfidentialitet. Många skulle undra vad jag gjorde där, och även

om jag dolde det egentliga motivet skulle de kunna läsa den färdiga uppsatsen. Eftersom vissa

av intervjupersonerna inte var ”öppna” skulle detta vara oetiskt. En intressant vinkling hade

dock varit att göra en deltagande observation i endast ett lag eller en klubb, med fokus på hur

(hetro)sexualitet och kön ”görs” i en idrottslig kontext. Ett sådant fokus, fast bland tjejer i

gymnasiemiljö, finns bl a i Ambjörnssons avhandling.87

2.2 Intervjupersonerna

Tio icke heterosexuella kvinnor mellan 17 och 36 år intervjuades om sina upplevelser och

erfarenheter av idrottsrörelsen. De var aktiva (eller hade nyligen varit) på olika nivåer inom

idrotterna basket (4 personer), volleyboll (1 person), innebandy (1 person), fotboll (2

personer), bandy (1 person) och ishockey (1 person). En av intervjupersonerna hade tidigare

dansat balett i flera år. Tre personer tränade vid intervjutillfället även med HBT – lag (d.v.s.

lag enbart för homo-, bi och transexuella idrottare). Två kvinnor definierade sig som

bisexuella och åtta som homosexuella.

Från början var min tanke att intervjua både kvinnor och män. På grund av kopplingen mellan

idrott och maskulinitet (och manlig heterosexualitet) samt de diskurser som säger att feminina

män = bögar och maskulina kvinnor = lesbiska, antog jag nämligen att manliga och kvinnliga

idrottares upplevelser och erfarenheter skulle skilja sig åt. Jag ville även ha variation gällande

ålder, öppenhet och idrottsgrenar för att kunna garantera en spridning i materialet. Att göra

ett strategiskt urval på det sättet, var dock omöjligt. Eftersom individers sexuella läggning inte

är något som finns registrerat och inte heller ”syns” utanpå, går det inte att slumpmässigt välja

ut lämpliga personer. Många personer som lever homo- eller bisexuellt är inte heller öppna

med detta. Det krävdes därför en hel del arbete för att hitta personer som var villiga att ställa

upp på en intervju. Jag kunde därför inte vara så ”kräsen” utan fick ta de personer som ville

bli intervjuade – ett tillgänglighetsurval. Tyvärr var det inga män som ville delta i studien,

vilket gjorde att jag fick fokusera på kvinnliga idrottare. Det kan dock vara intressant att

diskutera varför inga män hörde av sig (trots att jag garanterade anonymitet). Kan det vara så

att idrottande män som lever homo- eller bisexuellt antingen har slutat idrotta eller är så dolda

87 Ambjörnsson (2004).



28

att de absolut inte vill ”riskera” något genom att bli intervjuade? När det gäller spridningen

med avseende på idrottsgrenar och ålder blev den däremot relativt god.

För att hitta intervjupersoner använde jag mig huvudsakligen av annonsering och av den s.k.

snöbollsmetoden (där de jag intervjuade gav mig tips om andra personer). Först skickade jag

ut en förfrågan, där jag kort beskrev min studie på olika mailinglistor för HBT –idrottare. Jag

kontaktade också ansvariga för en idrottsförening för homo- och bisexuella idrottare och bad

dem skicka ut en förfrågan till sina aktiva. Jag var lite tveksam till detta då jag helst ville

intervjua personer som var aktiva inom den ”vanliga” idrottsrörelsen. Samtidigt tänkte jag att

många säkerligen varit aktiva där tidigare. Eftersom det bara var två som hörde av sig började

jag fundera på om min beskrivning av studien lät för akademisk och svårgreppbar. Eller var

det så att homo- och bisexuella personer är trötta på att alltid vara ”undersökningsobjekt”?

För att hitta fler intervjupersoner gick jag in på ett community för HBT- personer och

annonserade på olika ”klubbar” för personer som är idrottsintresserade. På detta sätt kom jag i

kontakt med ytterligare tre kvinnor, och genom dem fick jag sedan kontakt med ytterligare

två. Några intervjupersoner fick jag också tag på genom personliga kontakter.

En fråga är om det var en speciell sorts personer som gick med på att bli intervjuade. Det

kräver ändå en viss ansträngning, att utan ersättning, avsätta tid för en intervju. Alla personer

jag intervjuade kom också från Stockholmsområdet.

2.3 Intervjuerna

Intervjuerna spelades in på band och ägde rum på olika platser. I början skrev jag eller sade

till personerna att vi kunde vara i ett rum på GIH, hemma hos mig, hemma hos dem eller på

någon annan plats som de föreslog. Den första intervjun gjorde jag på GIH, men då fick jag

mig en tankeställare. Tänk om vi mötte någon som intervjupersonen kände, alternativt någon

som visste vad min uppsats handlar om? Då skulle deltagandet i studien knappast bli anonymt

eller konfidentiellt längre, vilket jag hade utlovat. Nästa intervju gjorde jag hemma hos mig,

men det blev inte heller helt bra. Dels kändes det som att personen jag intervjuade tyckte att

det var nervöst (vilket jag förstår) och dels kändes det lite för ”privat”. Av samma anledning

kändes det inte heller bra att åka hem till någon annan och intervjua, då var en neutral plats

som GIH faktiskt bättre. Efter dessa erfarenheter sade jag till återstående intervjupersonerna

att jag kunde ordna ett rum på GIH, på något bibliotek eller så fick de föreslå en plats. Då fick
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de i alla fall en chans att välja vad som kändes bäst för dem. De flesta tyckte dock att ett rum

på GIH fungerade bra.

Vid intervjuerna använde jag mig av en ganska detaljerad intervjuguide (se bilaga) med teman

och frågor som jag tyckte skulle besvara mina frågeställningar. Det var skönt att ha guiden,

men jag ställde sällan frågorna i den ordning jag tänkt mig från början - och ibland kom vi in

på något helt annat. Jag fick anpassa mig efter intervjupersonerna, ställa frågorna där det

passade och justera vissa frågor som inte alls kändes aktuella. Eftersom jag inte är någon van

intervjuare tyckte jag att det var ganska svårt att hålla en röd tråd och samtidigt ställa

relevanta följdfrågor på ”rätt” ställen. Att både jag och personerna jag intervjuade var lite

nervösa (speciellt i början), spelade säkert också in. I efterhand tror jag att jag kunde ha följt

upp många svar bättre och grävt lite ”djupare” i flera av intervjuerna.

Intervjupersonerna var olika pratglada och hade tänkt olika mycket kring villkoren för homo-

och bisexuella idrottare. I en intervju upplevde jag exempelvis att jag fick väldigt korta svar,

hur jag än försökte vrida och vända på frågorna. När jag efteråt funderade på varför det blev

så, insåg jag att det delvis berodde på att mina frågor inte passade för en kontext där det är

”normen” att leva som lesbisk. Jag hade nog fått längre svar med en annan typ av frågor, även

om det självklart också är så att olika personer pratar olika mycket. Och trots att ovan nämnda

intervju blev kort (20 minuter), gav den mycket information. De andra intervjuerna var mellan

45-60 minuter långa.

Jag valde att vara ganska personlig under intervjuerna. Ibland använde jag mig också av egna

upplevelser och observationer, för att exemplifiera vad jag menade med en fråga. Innan jag

började intervjua funderade jag en hel del på huruvida det var en bra eller dålig strategi.

Risken var ju att jag skulle styra intervjupersonernas svar i en viss riktning och inte få höra

”oväntade” tankar och resonemang. Samtidigt tänkte jag att det kanske skulle kännas lättare

för intervjupersonerna att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter, om jag bjöd lite

på mig själv. Jag tänkte också att mina egna erfarenheter av att leva som lesbisk i ett

heteronormativt samhälle ändå har påverkat hela denna studie (från bakgrund, syfte, och val

av teoretisk referensram till de frågor jag valt att ställa). Med tanke på detta bestämde jag mig

för att det var lika bra att använda mina erfarenheter explicit under intervjuerna. Något som

jag också upplevde att intervjupersonerna uppskattade, då det skapade mer av en dialog
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mellan oss. Av denna anledning valde jag också att berätta för samtliga intervjupersoner att

jag själv hade erfarenheter av att leva som homosexuell och av att idrotta.

2.4 Transkribering

Vid transkriberingen skrev jag ned precis allt som sades under intervjuerna, vilket resulterade

i ca 100 sidors text. Jag skrev också ned vad jag sade, så att det skulle bli möjligt att ta

ställning till huruvida mina frågor och kommentarer påverkat intervjupersonernas svar. Där

det kändes relevant skrev jag även ned icke verbal kommunikation i form av skratt, suckar,

pauser, ironi mm.

2.5 Analys

Vid analysen började jag med att läsa utskrifterna flera gånger. Utifrån frågeställningarna

delade jag sedan in materialet i två övergripande teman: 1) upplevelser och erfarenheter och

2) uttryck för heteronormativitet och normbrytande praktiker. Inom dessa övergripande

kategorier hittade jag sedan andra centrala teman, som jag delade in intervjucitaten i (genom

att klippa och klistra). Därefter gick jag igenom tema för tema och analyserade vad

intervjupersonerna hade sagt, vilka diskurser blev synliga i deras svar och hur detta kunde

relateras till tidigare forskning samt den teoretiska referensramen. Jag använde således en

kombination av tematisering och dekonstruktion i min analys av intervjuerna. I denna process

använde jag intervjupersonernas egna ”berättelser” för att se hur kön och sexualitet iscensätts

i tal och handlingar inom idrotten.

2.6 Reliabilitet och validitet

Begreppen reliabilitet och validitet härstammar från en kvantitativ forskningstradition, där

syftet är att mäta olika variabler. När man, som i kvalitativa intervjuer, vill förstå hur en

person tänker, känner eller beter sig blir innebörden i begreppen något annorlunda. Med

reliabilitet menar man vanligen tillförlitlighet i mätmetoden, d.v.s. att mätningen inte ska

påverkas av slumpinflytelser.88 Situationen ska vara standardiserad, strukturerad och se lika

dan ut för alla deltagare – något som blir svårt vid kvalitativa intervjuer. Dessa förutsätter per

88 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2005) s. 111.
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definition en låg grad av strukturering, eftersom intervjupersonernas egna upplevelser är det

centrala. Med reliabilitet brukar man också mena att en mätning ska ge samma resultat vid

upprepade mätningar. Eftersom människors tankar, känslor och beteenden inte är statiska, blir

även detta krav svårt att applicera på kvalitativa intervjuer. Därmed inte sagt att kvalitativa

studier skulle vara mindre tillförlitliga.

I min studie använde jag en intervjuguide för att alla skulle få ungefär samma frågor, även om

dessa sedan ställdes i den ordning som föll sig naturlig. Samtalen utvecklades också i olika

riktningar, beroende på vad intervjupersonerna sade. Genom att göra alla intervjuer själv, blev

intervjusituationerna och de teman som diskuterades mer likartade än om flera personer varit

intervjuare. Samtidigt hade antalet infallsvinklar och möjliga tolkningar säkert blivit fler om

jag inte varit ensam. Det är också omöjligt att vara helt objektiv som intervjuare eller som

forskare över huvud taget. Självklart påverkades intervjusituationerna av mig som person och

min förförståelse. Vid transkriberingen var jag därför noga med att skriva ned allt (även mina

kommentarer). Detta för att de som läser min uppsats ska kunna ta ställning till det som

intervjupersonerna sagt och mina tolkningar av detta. Möjligheten finns dock att jag vid något

tillfälle kan ha hört/skrivit fel eller misstolkat ett tonläge vid transkriberingen. Ibland var det

nämligen svårt att uppfatta exakt vad intervjupersonen sade när jag lyssnade på

inspelningarna.

Med validitet menas att man mäter det som man avser att mäta, d.v.s. att instrumentet eller

frågan är giltig.89 Vid kvalitativa intervjuer är syftet dock att få veta och förstå just hur

intervjupersonen tycker, tänker eller upplever något. I den meningen är de svar man får alltid

valida. De är en beskrivning av verkligheten som intervjupersonen upplever den – och en

personlig upplevelse kan inte ifrågasättas. Det som däremot kan ifrågasättas är 1) om mina

frågor till intervjupersonerna täcker mitt syfte och mina frågeställningar, 2) om metoden är

relevant och 3) om mina tolkningar är rimliga. Av denna anledning har jag varit noga med att

beskriva syfte, frågeställningar samt val av teoretisk referensram. Jag har även försökt

motivera de val och överväganden jag gjort. Kvale menar att validitet vid intervjustudier ska

förstås just som styrkan och trovärdigheten i en undersökning.90 Det handlar om ett praktiskt

förhållningssätt, om att göra ett ”gott hantverk”, i form av att ständigt undersöka, kolla upp,

89 Ibid, s. 113.
90 Steinar Kvale, InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing, (Califonia: Sage
Publications, 1996), s. 289.
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ifrågasätta, resonera, motivera och teoretiskt tolka sina resultat. Detta har jag försökt göra,

även om jag i efterhand tycker att jag kunde ha grävt lite djupare i vissa intervjuer. Kvale

poängterar också att validitet, i sin ursprungliga betydelse, är svår att förena med ett

poststrukturalistiskt synsätt. Begreppet bygger nämligen på att det finns EN ”sann” veklighet,

som går att mäta och observera. Enligt poststrukturalistiskt tänkande finns det däremot flera

”sanningar” – och vilken man ser beror vilken kontext man befinner sig i.91

Målet med min studie var inte att generalisera, ett annat begrepp som ofta används när

validitet diskuteras. Jag ville veta och förstå hur vekligheten kan se ut för idrottande kvinnor

som inte lever heterosexuellt. Vilka attityder upplever de att det finns inom idrottsrörelsen?

Hur uppmärksammas sexuell läggning i den vardagliga verksamheten? Vilka normer kring

kön och sexualitet iscensätts och utmanas i deras berättelser? Det mina intervjupersoner har

berättat för mig, är exempel på hur det kan vara. Det är berättelser utifrån specifika kontexter.

Det finns likheter mellan de berättelser och svar jag fått, men också stora skillnader. Jag tror

dock att andra idrottare, som inte lever heterosexuellt, kan känna igen sig i mycket av det som

mina intervjupersoner berättat. Även om situationen självklart inte ser likadan ut för alla.

3 RESULTAT: UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER

I detta kapitel presenterar jag de resultat som rör intervjupersonernas upplevelser och

erfarenheter av vardagen inom svensk idrottsrörelse. Det handlar bland annat om vilka

attityder som finns bland träningskamrater och tränare, om huruvida det är det lätt eller svårt

vara öppen och om i vilka ”situationer” och på vilket sätt som sexuell läggning

uppmärksammas (explicit och implicit) inom idrotten.

3.1 Öppen eller dold inom idrotten?

En fråga, som personer som lever homo- eller bisexuellt, ständigt måste ta ställning till är om

de ska vara öppna, dvs. om de ska berätta för andra människor om sin sexuella läggning. I ett

samhälle, där alla människor förutsätts vara heterosexuella, kräver detta nämligen en aktiv

ansträngning. Undersökningar har visat att det är vanligt att homo- och bisexuella döljer sin

sexuella läggning i exempelvis arbetsliv och skola. För den som inte känner att hon/han kan

91 Ibid.
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prata om viktiga delar sitt liv, blir den sociala samvaron med andra människor självklart

svårare. Att ”komma ut” är också 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 vara öppen/dold på nytt. Vilka resonemang och erfarenheter kring att vara

öppen eller dold finns då bland de kvinnliga idrottare jag har intervjuat?

3.1.1 I klubben/laget

Av de personer jag intervjuade var åtta öppna (eller hade varit öppna) med sin sexuella

läggning inom laget/klubben medan två personer var (eller hade varit) dolda. Emma förklarar

varför hon inte är öppen i sitt basketlag:

Eva: Hur är det inom idrotten, inom laget, är du öppen där?

Emma: Neej, det är jag inte […]. Det var en tjej i mitt gamla lag, som kom ut då,

och då hörde jag såhär småskitsnack om henne då. Och då blev jag sur och sade

ifrån såhär…och då blev dom tysta […] och några av dom spelar i mitt lag nu, så

jag vet ju reaktionerna där också.

Inte heller Brita var öppen under den period hon var aktiv basketspelare. Jag frågar henne vad

hon tror skulle ha hänt om hon hade börjat prata om tjejer någon gång?

Brita: (Skratt)…Nej men jag tror bara att det hade blivit så jäkla konstigt…i alla

fall eftersom ingen annan var det…men hade man varit två som pratade om det så

kanske… Men det hade varit såhär…nej jag tror bara det hade blivit jättekonstigt.

Andra upplever att det har varit lätt att vara öppen inom laget/klubben. Anna berättar

exempelvis om hur hon fick ”draghjälp” av sina lagkamrater:

Eva: Så det blev ganska naturligt när du kom ut inom bandyn?

Anna: Ja, det var väl dom som ”outade” mig snarare (skratt). Det var ingen fara

alls, bara uppskattat.

Eva: Tror du generellt att det är så för idrottare, eller tjejer då, att det är lätt att

komma ut?
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Anna: Det tror jag definitivt. Det är inget konstigt eller fel…det är naturligt, eller

inte naturligt, men så pass vanligt förekommande […].

Eva: Är det kanske lättare, tror du, att vara öppen inom idrottsvärlden än annars i

samhället?

Anna: Ja faktiskt, en liten spark i rumpan (skratt)… Det finns alltid någon att

prata med, även om man inte kommer ut. Men i samhället kanske det inte är lika

vanligt…du kanske inte vet vem du ska vända dig till…för det är ändå mycket

tankar i början.

Även Clara, som spelar ishockey, beskriver en miljö där det är självklart att vara öppen:

Eva: Hur är det inom idrotten, i laget sådär?

Clara: Hockey är världens största homosport (skratt)…så det är inget man…man

lever typ i en liten homosexuell bubbla […].

Eva: Så det är inget problem alls att vara öppen inom hockeyn?

Clara: Neej

Eva: Så det var inte så att du behövde komma ut, utan det bara flöt på?

Clara: Ja, det är snarare så att man måste komma ut om man är hetero (skratt)…

På frågan om de i allmänhet tror att folk är öppna inom idrotten svarar dock alla utom en nej.

Flera av intervjupersonerna tror också, till skillnad från Anna, att det kan vara svårare att vara

öppen inom idrotten än annars i samhället. Som skäl till detta anger de att man spelar mot

samma kön (vilket kan göra det lite känsligare), att man är rädd för hur det ska bli i

omklädnings- och duschsituationer och att man inte vill bli känd för sin sexuella läggning

utan för sina prestationer (om man nu skulle komma så långt). Några av intervjupersonerna

säger också att det måste vara svårare att vara öppen inom idrotten, just eftersom ingen är det.

3.1.2 ”Det är nog värre för killar”

Alla intervjupersoner är överens om att det antagligen är svårare att vara öppen som manlig

än som kvinnlig idrottare. Som skäl anger de att killar är hårdare, mer fördomsfulla och att en

machoattityd råder inom herridrotten. Felicias svar nedan visar tydligt på denna uppfattning.
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Eva: Tror du att det är någon skillnad mellan tjejer och killar, när det gäller

öppenhet inom idrotten?

Felicia: Jaa, jag tror att det är lättare att vara öppen som tjej…alltså för en själv så

är det nog det, för tjejer håller mest på med skitsnack…och det hör man oftast

inte, eftersom det går bakom ryggen på en. Killar är mer grova…i beteende och

sådär, så att jag tror att det är svårare för killar […], det kommer mycket mer i

ansiktet…och så tror jag att killar, eller straighta killar är mer fördomsfulla mot

bögar just…av egen erfarenhet säger jag så.

Eva: Känner du några bögar som idrottar?

Felicia: Alltså om man säger så här, av alla bögar jag känner är det ingen som

håller på med klubbidrott […].

Av denna anledning vore det intressant att studera hur situationen ser ut för manliga

idrottare som inte lever heterosexuellt. Vilka upplevelser och erfarenheter har de

själva?

3.1.3 Skillnader mellan idrotter?

När jag frågar om de tror att det är lättare att vara öppen inom vissa idrotter blir svaren

trevande och tveksamma. Flera är dock inne på samma resonemang som Felicia, att det är

lättare att vara öppen i maskulint kodade än i kvinnligt kodade idrotter:

Eva: Hur är det, tror du att det kan vara lättare att vara öppen inom vissa idrotter?

Felicia: Ja, för jag tror att…jag vet inte…men jag tror att det kan vara mer

accepterat om man säger typ såhär, nu ska jag försöka formulera mig…dom

fördomar som finns kan göra det lättare att folk accepterar…alltså i fjolliga

sporter att någon är bög och i mer robusta sporter att någon är flata, för det verkar

inte så överraskande på något sätt…alltså jag tror att det kan vara så.

Eva: Att det blir lättare på grund av de fördomar och stereotyper som finns?

Felicia: Ja, just…stereotyper var det ord jag tänkte på.

Eva: Så om man tänker att man t ex dansar balett, som du gjorde förut, och att

vara öppen flata då, vad tror du om det?

Felicia: Neej, då tror jag inte att jag skulle vara det…inom just baletten…jag tror

att jag hade hållit käften då faktiskt, och varit kvar i garderoben
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Eva: Mmm

Felicia: För att där är alla så överflickiga och så…alltså det är väldigt, i alla fall

inom elitbalett är det väldigt mycket skitsnack och sådär har jag märkt…när man

kommer upp på lite äldre nivåer, sådär 13 – 15, väldigt sådär…men där hade jag

nog aldrig varit öppen om jag hade fortsatt faktiskt […]. Men hade jag varit bög

och kille, då hade det varit helt okej.

I Felicias resonemang blir det tydligt hur föreställningar om kön och sexualitet hänger

samman. För den som följer matrisens regel kvinna = kvinnlig = feminin = heterosexuell

(exempelvis genom att vara heterosexuell tjej och syssla med balett), blir det inga problem.

Den som däremot bryter mot något av matrisens krav, exempelvis genom att vara lesbisk, får

svårare att smälta in i traditionellt kvinnliga miljöer (som balett). Felicias teori är att det då

kan vara lättare att ägna sig åt en maskulint kodad idrott. Då passar man i alla fall in i en mall;

i detta fall stereotypen lesbisk = maskulin.

3.1.4 Tränare och öppen?

Många av kvinnorna tror att det kan vara problematiskt att samtidigt vara tränare och leva

som öppet homosexuell. Disa och Emma tror att det kan bli en ”konstig stämning”:

Eva: Hur tror ni att det är om man är tränare och öppet lesbisk eller bög?

Emma: Det skulle nog vara ganska jobbigt?

Disa: Ja jag tänker också så…alltså elever som tänker en massa konstiga saker om

tränaren.

Emma: Fast det är klart, ett tjejlag som har en bög som coach, det tror jag dom

skulle tycka var jättekul (skratt)…[…]. Men inte om ett tjejlag har en flata som

coach…då tror jag att dom…det skulle nog bli lite konstig stämning.

När Emma och Disa pratar om att de skulle bli en ”konstig stämning” med en lesbisk tränare,

tänker de på att spelarna kan få för sig att hon är attraherad av någon i laget. I lag som tränas

av heterosexuella män, där samma situation skulle kunna uppstå, talas det dock sällan om

detta. När jag frågar Disa och Emma om det inte blir samma ”konstiga stämning” om ett

damlag har en manlig heterosexuell tränare säger Emma:
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Emma: Neej, då blir det inte samma sak, fast egentligen skulle det kunna bli så.

Det är ju samma grej men det blir inte samma sak.

Varför är det då inte samma sak? Griffin menar att detta hänger samman med en seglivad myt

av lesbiska kvinnor som ”rovdjur”, som blir attraherade av ALLA kvinnor och har som enda

mål att förföra dem.92 Det visar också att fokus lätt hamnar på SEX, när man pratar om homo-

och bisexuella, vilket det inte gör på samma sätt när det talas om heterosexuella.

Felicia, som är öppen i de flesta andra sammanhang, har egna erfarenheter av att i tränarrollen

dölja sin sexuella läggning:

Felicia: Alltså jag känner nog…jag har ju jobbat som tränare i tre år, i den

klubben jag spelade, och jag har nog aldrig känt att jag har kunnat vara riktigt

öppen…för att det är sån, just inom basket är det en sån blandning av kulturer, så

känns det som att det skulle bli väldigt hatat bland vissa personer då, som tillhör

de kulturerna […]. Så att där höll jag mig faktiskt tyst…och det var lite jobbigt

faktiskt…men man kom igenom det också. Man vill ju inte ta risken att någon

ska ha något uttalande om det.

Eva: Tror du att det skulle ge basketen dåligt rykte, eller?

Felicia: Ja, alltså inom basket skulle det nog kunna göra det…ja […] utifrån de

personligheter som finns i klubben.

Som tränare tvingas Felicia svälja sina principer om att det är viktigt med öppenhet. För att

inte provocera andra i klubben och för att inte ge basketen dåligt rykte väljer hon att dölja sin

sexuella läggning. Skälet till detta är att hon inte vill att andra ska behöva ta eventuellt

negativa reaktioner. Som spelare är det däremot hon själv som får ta smällarna, och då känns

det lättare att välja att vara öppen.

Andra menar att det är svårare att vara öppen som tränare just för att man har hand om barn

och ungdomar.

Eva: Tror du att det är svårare att vara öppen som tränare?

92 Griffin, s. 44.
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Brita: Ja, det skulle jag tro…just för att, ja är du spelare är du ju på samma nivå

som dina lagkamrater, men är du någon som har ansvar för ungdomar och deras

fostran, då tror jag att många kan uppfatta det som mer hotfullt och sådär.

Greta: Alltså det är inte svårare, men man känner kanske att det inte är aktuellt att

berätta för dom kanske, om man nu jobbar som knattetränare eller så. För känner

man att barnen tycker om mig som person behöver inte jag säga det. Det blir bara

ett ord som flödar runt i deras huvud och det kanske är lite för tidigt för dom att

börja tänka i sådana banor…tror jag

Eva: Men när du jobbade som tränare, vad du öppen då?

Greta: […] sen var jag ju tränare för den här fotbollsskolan och då var dom ju 4-6

år, och det kändes inte så aktuellt att berätta för dom att man var

homosexuell…men jag hade en hjälptränare och hon visste ju. Så att det var inte

så att jag gömde det, men jag kände inte att det var passande att berätta för dom

där små….så kommer dom hem och så blir det lite Fucking Åmål drama

”mamma, vad betyder lesbisk?” […] Jag tror att föräldrar kan överreagera och

tycka att det är jättefel, och då får inte barnen spela, och då förstör dom ju barnens

framtid, både när det gäller idrotten och när det gäller barnens bild av

homosexuella. Då får ju barnen den uppfattningen att det är jättefel och så får de

sluta att spela t ex fotboll.

Gretas och Britas resonemang präglas, liksom Felicias, av osjälviskhet. Greta berättar inte för

barnen att hon är lesbisk, eftersom hon vill undvika negativa föräldrareaktioner och inte vill

förstöra barnens fortsatta idrottskarriärer. Hon känner inte heller att det är ”passande” att

berätta för små barn, eftersom de är lite ”för unga för sånt”. Att säga så kan ses som ett

uttryck för synen att barn är asexuella – men även som ett uttryck för heteronormativitet. Få

skulle nämligen säga att det är opassande för små barn att leka mamma, pappa, barn, att gå på

bröllop eller att läsa sagoböcker om prinsar och prinsessor. Barnen ses alltså inte som

asexuella utan som heterosexuella, men denna heterosexualitet är så självklar att den blivit

osynlig. När någon säger att barn och sexualitet inte hör ihop, är det indirekta budskapet

därför ofta att barn och homosexualitet inte hör ihop.



39

3.1.5 Elitidrottare

Det finns få öppet homosexuella elitidrottare. När jag frågar mina intervjupersoner vad de tror

att detta beror på, menar de att det inte är särskilt konstigt.

Emma: Man vill ju bli känd för att man är en duktig idrottare, inte för att man har

en viss sexuell läggning.

Felicia: Det blir ju så stort rabalder av det, alltså jobbar du dig upp till en elitnivå

och sen kommer ut, så tror jag att det blir så stort så att man nog inte gör det […]

Däremot är det ingen som egentligen tror att idrotten skulle få dåligt rykte om fler elitidrottare

kom ut, snarare att det skulle vara något positivt med fler förebilder.

Eva: Tror du att det skulle få negativa effekter om alla elitidrottare, som lever

homo- eller bisexuellt kom ut?

Brita: Neej, kanske inte, det blir väl alltid tjafs i början och så kommer någon som

Åke Green och tycker någonting eller…Men jag tror bara det kan bli bättre,

liksom genom att visa att man kan vara öppen och att det inte är, ja men liksom

allt det här jobbiga […].

Eva: Tror du att det skulle vara bra om det var fler på den nivån som kom ut?

Felicia: JA! Ge mig! Så att man vet vilka man ska spana in (skratt)!

Eva: Men tror du att det är viktigt med förebilder, tycker du att det behövs fler?

Felicia: Ja, fast…eller visst…man SKA ju inte bry sig om någons sexuella

läggning, fast det skulle ändå va rätt kul om det var fler inom elitidrotten, om det

var fler som var öppna […].

Det intervjupersonerna beskriver är något av ett moment 22. Få elitidrottare är öppna för att

de inte vill bli kända för sin sexuella läggning utan för sina prestationer. Det leder samtidigt

till en osynlighet och brist på förebilder, som gör det svårare för idrottare på lägre nivåer att

komma ut. Om däremot fler elitidrottare var öppna skulle det leda till fler förebilder, minskad

dramatik kring att komma ut och att fler vågade ta det steget. Intervjupersonerna tycker dock
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inte att man kan kräva av elitidrottare att de ska vara öppna, även om de önskar sig fler

förebilder.

Emma: alltså man får ju ta det själv…man får ju tänka på sig själv i första hand,

om man vill det eller inte, men det skulle ju….alltså, det är ju bara positivt om nån

kommer ut…satt dom känner väl en viss press…men det är ju upp till dom själva

tycker jag.

3.2 Bemötande

Det bemötande som intervjupersonerna har fått från träningskamrater och tränare skiljer sig

mycket åt. Medan vissa har upplevt diskriminering och kränkande behandling, har andra

upplevt idrotten som en frizon från ett annars ganska homofobt samhälle. Ytterligare några

har mötts av tystnad.

3.2.1 Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

En av kvinnorna, som har erfarenhet av diskriminering, trakasserier eller kränkande

behandling inom idrotten, är Daniella. Hon möttes av kraftiga reaktioner när hon kom ut för

volleybollkamraterna.

Eva: Är du öppen inom idrotten?

Daniella: Jag var det i alla fall…jag spelade i ett lag, det var svårt…

Eva: Jaa

Daniella: Alltså jag kom ut till en tjej…för hon prata hela tiden om killar och

alltid om killar…och jag blev så trött, jag ba ”ja okej, jag har det mycket enklare

än du”…och hon förstod direkt…och sen hon, typ, när vi hade träning, hon ba:

”nej, men sluta tafsa på mig då”. Jag ba: ”va”? Alltså vi spelade basket, alltså man

tar ju på varandra hela tiden, och hon vet ju att man inte tafsar liksom. Men hon

ba: ”sluta tafsa” och jag ba: ”vad snackar du om liksom”…

Eva: Mmm

Daniella: Och sen jag berättade till hela laget…och en gång kom jag till träningen,

för coachen var inte där hela tiden […] men det var bara jag som var där, de andra
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var borta. Och sen varje gång jag fråga [om någon skulle träna] ”neej, jag kan inte

vara med”. Så jag slutade helt enkelt, jag pallade inte.

Daniella skrattar när hon berättar om hur hon blev utfrusen av sina lagkamrater, men bakom

skrattet skymtar smärta och allvar. Daniella säger också att är det något hon har lärt sig, så är

det att hon inte ska vara öppen nästa gång hon börjar spela i ett lag!

Daniella är en av de få kvinnor som använder ord som diskriminering, trakasserier eller

kränkande behandling, när hon berättar om sina egna upplevelser. De flesta verkar tycka att

dessa ord är för starka för att använda om skitsnack, skämt, kommentarer och tystnad. Felicia

berättar för mig att det inte varit något större problem att vara öppen i hennes basketlag.

Felicia: Ja alltså jag är en rätt öppen person, så jag klarar inte av att hålla undan

saker…utan jag måste liksom berätta saker…annars e jag inte bekväm. Så alltså

direkt till mig var det inga speciella reaktioner såhär […].

Eva: Mmm

Felicia: Och dom som var 89: or dom var…dom brydde sig inte så mycket kändes

det som. Sen har jag fått veta i efterhand att det var lite skitsnack bakom ryggen

och lite såhär ”åhhh, gud vad äckligt” och så…men det var inget jag själv märkte

av så mycket av…alltså man märkte ju av vissa vibbar från vissa personer, men

det var inget såhär öppet hat liksom, utan dom skötte det rätt diskret faktiskt, dom

homofober som fanns.

Eva: Så det pratades inte så mycket om det över huvud taget?

Felicia: Neej, det togs aldrig upp på tapeten såhär…satt då blev det liksom inte att

man sade någonting.

Det verkar på Felicia, som att man får räkna med en del reaktioner, om man är öppen. Så

länge det inte rör sig om öppet hat, utan enbart om skitsnack bakom ryggen och tystnad, är det

dock helt överkomligt för henne. Hon säger till och med att det inte varit några ”speciella

reaktioner” i laget. I Felicias berättelse blir det således tydligt att även hon, som lever

homosexuellt, har internaliserat en heteronormativ diskurs. Det kan tyckas motsägelsefullt att

säga att det inte har varit något problem att vara öppen – och samtidigt berätta om skitsnack

och ”homofoba vibbar”. I ett samhälle där heterosexualiteten ses som allomfattande, självklar

och som det naturliga sätet att leva, blir sådana motsägelser emellertid logiska.
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Alla kvinnor jag intervjuade, även de som själva aldrig blivit bemötta negativt, tror att det

förekommer diskriminering, trakasserier eller kränkningar p.g.a. sexuell läggning inom

idrottsrörelsen.

Brita: Det beror på vad man menar med kränkande, eller, och så…men ja det tror

jag…fast det kan vara väldigt olika grad, och kanske inte något man kan ta på

direkt. Det är ju svårt att hävda att jag skulle ha varit med i startelvan och sådana

saker…

Anna: Ja, det gör det ju säkert, och definitivt å killarnas vägnar. Jag tror att det

kan göra det på vissa förbund och på högre positioner…tror jag att det skulle

kunna tänkas att göra. Främst från äldre herrar gissar jag, jag har inga belägg, det

är bara min uppfattning. Och jag tror att det skiljer sig mycket från förbund till

förbund och från idrott till idrott […].

Emma: Mer än vad man vet tror jag…det lär va ett stort mörkertal där också.

En del av intervjupersonerna berättade också för mig om vänner som blivit utsatta för

diskriminering eller kränkande behandling. Britas vän Petra fick exempelvis finna sig i att bli

påmind om att hennes rumskamrat ”faktiskt” var gift under ett landslagsläger.

Brita: En kompis till mig […] var på ett läger en gång, och hon e öppen då, och

hon skulle dela rum med någon annan, kvinnlig person, nån kvinna…och så blev

hon inkallad till liksom chefen eller vad man ska säga, som liksom sade någonting

om att, ja men liksom ifrågasatte, och sade att personen hon skulle dela rum med

faktiskt var gift…

Eva: Jaha, som att hon skulle hoppa på rumskamraten bara för att…

Brita: Ja, men precis…jag minns inte exakt vad som hände, men det var sådär

väldigt, väldigt märkligt liksom […].

Även Clara, som berättar om en hockeymiljö där många andra är öppna, har fått höra en del

kommentarer på olika läger. Något som kommer fram först efter en följdfråga.
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Eva: Tror du att det förekommer diskriminering eller trakasserier p.g.a. sexuell

läggning inom idrotten?

Clara: Ja det tror jag. Jag har aldrig upplevt det, men jag tror att det gör det.

Eva: Det är inget som du har hört någon berätta om och så?

Clara: Njaa…det är typ på regionsläger […] så har det alltid varit sådär ”öhh,

vilka e gay?”, ”e hon gay?”, ”Nej, usch, fy!” och så e det ett lag där som tycker att

va gay, det är väldigt patogent (fniss).

Eva: Jaha, okej…

Clara: Men de flesta är nog gay där också (skratt)…

Clara hanterar emellertid dessa kommentarer på ett annat sätt än många av de andra. Hon

fnissar, verkar tycka att tjejerna som uttalat sig är fåniga och förklarar deras beteende med att

de nog själva är gay. Claras styrka och trygghet kan kanske förklaras med att de flesta i

hennes eget lag lever homo- eller bisexuellt. I stället för att ta åt sig av kommentarerna, kan

hon därför skratta åt dem och vända dem till sin egen fördel. Förmodligen hade hon inte

uttalat sig på samma självklara sätt om hon, som vissa av de andra kvinnorna, spelat i ett lag

där hon var den enda öppet lesbiska personen.

3.1.2 Tystnad

Tystnad var ett centralt tema, när vi pratade om bemötande från lagkamrater och tränare. Flera

av intervjupersonerna beskrev en situation där de kom ut för laget, men där det sedan inte

pratades så mycket mer om det hela. Denna tystnad beskrevs ofta som positiv – som ett

uttryck för att de andra inte brydde sig så mycket.

Eva: Så då blev det inget mer snack om saken?

Greta: Neej, precis och sen så i fotbollslaget där jag spelade, där var det en annan

tjej som var flata så att det var inga problem så. Alltså ingen brydde sig…alla stod

och fulade sig i duschen sådär som man alltid gör.

Eva: Jaha så du upplevde inte det som något jobbigt?

Greta: Neej absolut inte, det var bara den där första konfrontationen, sen var det

över […]
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Ibland framkom det dock att tystnaden inte var fullt så oproblematisk. Felicia, som i sitt ena

lag inte mött några ”speciella reaktioner” (se 3.2.1) berättade exempelvis att hon föredrog

reaktionerna i sitt andra lag.

Eva: Hur var det i det andra laget du spelade med?

Felicia: Ja, dom var lite mer såhär: ”ja, men…hur har tjejer sex?” och jag bara:

”men snälla jag är 13 år, jag vet inte det” […] och som: ”vådå, så du tycker inte

att det är äckligt om två tjejer och killar kysser varandra” och man bara: ”neej”.

De var lite mer såhär: ”finns det vanliga människor som är det?”…

Eva: Okej, så dom var mer att dom hade frågor medan dom andra mer var tysta?

Felicia: Ja dom var lite skönare faktiskt! Då kände man att man kunde, om man

kände vibbar och sådär, då kunde man vädra det på en gång och liksom såhär, jag

vet inte, men få det ur sig och bli sur på folk. Så det var lite skönare.

För Felicia kändes det skönare att spela i ett lag med öppen kommunikation, där de andra

vågade prata direkt med henne om homo- och bisexualitet. Visserligen kom de ibland med

klumpiga frågor och uttalanden, men då kände Felicia att hon kunde säga ifrån. Outtalade

tankar och åsikter är det däremot svårare att förhålla sig till.

Det var inte bara bemötandet från andra som kännetecknades av tystnad. Intervjupersonerna

själva valde ofta att vara tysta, att inte ”stoltsera” med sin sexuella läggning – för att inte

uppfattas som provokativa. Greta, som alltid varit helt öppen i sitt lag, sade till mig att det

trots allt finns gränser för vad man pratar med lagkamraterna om. Riktigt lika naturligt och

självklart är det inte att prata om flickvänner som om pojkvänner.

Eva: Så du kände att du kunde prata om din flickvän om de pratade om sina

pojkvänner?

Greta: Ja i dom flesta sammanhang…sen gick man ju inte in på detaljer som dom

gjorde då, för att man kände att dom kanske inte riktigt ville veta…det kan man

hålla inom sig och prata om med sina homosexuella vänner i stället.

För Anna är det viktigt att hennes sexuella läggning inte blir en stor grej för andra. Det är

därför inte någonting hon ”skyltar” med. Hon frågar sig: ”varför ska jag göra det, när ingen

annan [som är heterosexuell] gör det?”.
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Anna: Men sen skulle jag aldrig välja…låta det prägla mig, det jag gör, för mig är

uppgiften det viktiga. Vem jag är, eller vem jag delar mitt liv med, det tycker jag

är min sak. Jag tror man eventuellt är så pass professionell att….jag är öppen, men

jag behöver inte gå ut och skrika ”jag är homosexuell”.

Eva: Nej…

Anna: Eeh, jag hopp.. eller tror inte att det är första tanken om mig. Får jag en

arbetsuppgift eller nånting sätter man alltid det i fokus och vem man är och vem

man delar sitt liv med, det liksom lägger man åt sidan.

Även bakom detta resonemang skymtar en heteronormativ diskurs. Om en kvinna, som lever

heterosexuellt, i förbifarten säger ”jag och min pojkvän” eller ”min man” är det ingen som

tycker att detta är att ”skylta” med sin sexuella läggning. Förmodligen är det inte ens någon

som reagerar över att personen faktiskt ”kommer ut” som heterosexuell. Om en lesbisk kvinna

i lika stor utsträckning säger ”jag och min flickvän” eller ”min fru” uppfattas det däremot som

om hon delar med sig av något väldigt privat. Det kan av vissa också uppfattas som att hon

”skriker ut” att hon är homosexuell. Annas resonemang tyder på att hon internaliserat och

anpassat sig till denna diskurs. Hon väljer därför att inte prata ”för mycket” om vem hon lever

med eller har känslor för.

En av kvinnorna, Brita, har funderat mycket just på hur problematisk tystnaden kring homo-

och bisexualitet inom idrottsrörelsen är. Hon tar tennisstjärnan Navratilova som exempel, för

att utveckla sitt resonemang.

Brita: Sen kan man ju undra, som Navratilova till exempel. Hon har väl varit

öppen i typ 50 år eller nåt (skratt), men jag har aldrig, aldrig läst någonting om det

i tidningarna, eller någon intervju där man frågar henne om hennes familj eller

fritidsintressen eller så, det är aldrig så. Men en heteroidrottare får jättemycket

frågor, ja men liksom om…fritiden, ”ja men då gillar jag att va med frun och

ungarna på zoo, eller liksom, då är det genast intressant…men de få som är öppna

de tigs ju ihjäl.

Eva: Jaa…

Brita: Då vägrar man att prata om det just…utan då är det bara idrotten
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3.1.3 Idrotten som frizon

För tre av intervjupersonerna har idrotten varit en frizon, från ett i övrigt ganska homofobt

och heteronormativt samhälle. Inom idrotten har de känt att de fått vara sig själva, att de fått

stöd (av lagkamrater och/eller tränare) och att det har varit lätt att leva öppet som homo- eller

bisexuell.

Greta, som blev mobbad och trakasserad i skolan (framför allt under högstadiet), berättade för

mig hur idrotten blev hennes tillflyktsort.

Eva: Har du någon gång känt dig utanför inom idrotten p.g.a. att du är flata?

Greta: Alltså, neej…jag har mer känt mig som en i gänget, mest hela tiden…det är

väl mer inom idrotten än någon annan stans som jag har känt mig hemma, på alla

plan liksom […].

Eva: Har du själv upplevt att du har blivit utsatt för diskriminering, trakasserier

eller kränkande behandling?

Greta: Inte inom sporten, absolut inte…men i skolan…och då var det mobbing

och sådär…i väldigt hög utsträckning […].

Eva: Men idrotten var lite av en frizon?

Greta: Ja det var den…det var lite därför jag började med så många sporter

också…så att det var ingen tid över till att ligga hemma och tänka på det som

hände i skolan och sådär…utan bara satsa på något jag var bra på och där jag

kände mig hemma.

Eng använder sig av Foucaults begrepp heterotropier av avvikelse för att förklara hur idrotten

kan fungera som en tillflyktsort för kvinnor som inte lever heterosexuellt och/eller inte är

”traditionellt” kvinnliga.93 Enligt Focault är heterotropier av avvikelse platser ”där de

individer vars beteende är avvikande i förhållande till den önskvärda normen” placeras.94

Eftersom idrotten, liksom samhället i stort, präglas av heteronormativa diskurser, blir idrottare

som lever öppet som lesbiska avvikande. Idrottens starka kopplingar till maskulinitet kan

emellertid göra dessa heterotropier till frizoner för idrottande kvinnor som ”gör” sexualitet

eller kön på ”fel” sätt. Eng ger i sin avhandling exempel på idrottskvinnor, som precis som

93 Eng, s. 116ff.
94 Foucault i Eng, s. 117.
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Greta, upplever att det bara är inom idrotten som de har fått vara sig själva - och blivit

uppskattade för detta. Heterotropier kan bestå av en eller av flera personer som befinner sig

utanför normen. Enligt Eng är det inte ovanligt att heterotropier inom damidrotten utgörs av

flera personer. Heterotropierna kan då fungera som gemenskaper, där ”avvikande”

sexualiteter och/eller könsuttryck ageras öppet och synligt för alla andra i laget/klubben.

Dessa gemenskaper skapar samhörighet, vänskap och trygghet bland dem som lever lesbiskt,

vilket också bidrar till positiva upplevelser av den idrottsliga kontexten. Bland mina

intervjupersoner var det två, Anna och Clara, som beskrev sådana gemenskaper. Det var

också de två som hade de mest positiva upplevelserna av att leva öppet som lesbiska inom

idrotten.

Anna menar exempelvis att det är tur att hon har sysslat med idrott. Annars är hon rädd att

hon, utan att reflektera över vad hon egentligen kände eller ville, hade fastnat i en

Svenssontillvaro.

Anna: Generellt sådär, tror jag att idrottsvärlden är väldigt öppen och jag tror att

det har hjälpt mig jättemycket…jag tror att just för att jag bodde i Stockholm och

idrottade…och att många av mina lagkamrater var homosexuella gjorde att jag

kunde komma ut på det sättet jag gjorde. Annars hade jag väl levt i någon by och

kanske inte…ehh, då hade jag väl gift mig och skaffat de här barnen vid 30 och

sen börjat inse att det inte är 100 % rätt för mig. Man har ju det så inpräntat i

huvudet…de här bilderna, man ska ha man, barn, villa…

Eva: Mmm

Anna: Så jag är glad att jag hållit på med idrotten […]. Det har säkert hjälpt mig

jättemycket…genom att man fått vänner och prata med och sådär…och mycket

lättare det här steget att komma ut […].

Anna har, liksom ishockeyspelaren Clara, erfarenheter av att det ibland är fler homosexuella

än heterosexuella i laget. De tror båda att detta är en viktig anledning till att det har varit så

lätt och så självklart för dem att komma ut och att vara öppna. I deras lag pratas det (minst)

lika mycket om flickvänner som om pojkvänner och båda skrattar när jag frågar om de har

erfarenheter av homofoba eller negativt inställda tränare.

Clara: Neej…då tror inte jag att de kan vara tränare inom hockeyn (skratt)
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Anna: Jag tror att jag kommer från en positiv del av idrotten, för jag har inte

märkt att de har gjort någon skillnad…utan de har sett oss som individer, som

spelare, och inte låtit det prägla oss eller laget på det sättet.

Eva: Mmm

Anna: Men ibland kan det vara fler homosexuella än straighta i laget också, så det

behöver inte vara så att vi är en minoritet heller…det kanske är skillnad om man

är minoritet, om man är en kontra 15 straighta…då kanske det skulle kännas eller

märkas.

Eva: Mmm

Anna: Men skulle han bänka alla som är homosexuella hade han inget lag (skratt).

Både Anna och Clara har en stor trygghet i att det är flera i laget som lever homo – eller

bisexuellt. I deras lag finns det helt klart gemenskaper, eller heterotropier, som dels fungerar

som ett stöd och dels skapar en queer synlighet inom idrotten. Ibland låter det t o m på Anna

och Clara som att det råder homonormativitet inom deras idrotter - att det naturliga och

självklara är att leva som homosexuell.

Eva: Upplever du att det är mycket heterosnack i laget?

Clara: Neej, det är det inte…det var väl lite när man var yngre, men nu har jag

bytt till ett lag där man är 90% gay, eller…Innan var det väl mer hetero, men nu är

det nästan bara gaysnack, hela tiden överallt.

Att det inte riktigt handlar om homonormativitet, utan mer om heterotropier av avvikelse, blir

dock tydligt i kommentarer som ”det är naturligt [att vara homosexuell], eller inte naturligt,

men helt accepterat” och ”det är lite tråkigt att man lever i en homobubbla där det tas för givet

att alla är gay”. Helt naturlig, självklar och önskvärd är således inte homosexualiteten ens för

Anna och Clara.

3.3 Omklädningsrum och duschar

När jag frågar intervjupersonerna om situationer inom idrotten, där de känt att deras sexuella

läggning blivit särskilt uppmärksammad, tar nästan alla upp dusch- och
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omklädningssituationer. Flera av kvinnorna upplever att den fysiska intimitet och nakenhet,

som blir påtaglig i duschar, bastur och omklädningsrum, har varit jobbig. Daniella berättar

exempelvis om hur hon kände sig tvungen att duscha på handikapptoaletten.

Daniella: Alltså, det är skitsvårt, särskilt i omklädningsrummet faan…

Eva: Blev det mycket snack där, om att du var lesbisk?

Daniella: Ja, alltså dom känner ”vibes” liksom

Eva: Så det blev konstig stämning?

Daniella: Jättekonstig…och sen när vi skulle duscha liksom, det är skitsvårt…så

alla bara ”ja men nu drar jag” liksom…[…]. Men det var bra, det fanns en sån där

handikapptoalett, så jag duschade där liksom…

Det intervjupersonerna upplever som jobbigt är främst lagkamraternas tankar, känslor och

reaktioner (reella eller förväntade) på att de ska ”titta” eller ”bli attraherade” av någon i laget.

Själva tycker de dock inte att det känns särskilt konstigt med duschandet och nakenheten – de

har ju bytt om och duschat tillsammans med tjejer sedan de var små. Någon påpekar att det

skulle kännas mycket konstigare att befinna sig herrarnas omklädningsrum. För att inte

provocera de andra blir det emellertid viktigt att hålla en låg profil.

Brita: Medan andra lånar fönen av varandra eller börjar prata med varandra eller

sådär, men eehh, jag tycker…då håller jag mig på min kant liksom […] fast jag

vet ju inte om någon annan är lesbisk, men man är så van inom idrotten att man är

den enda, för att man inte vet om någon annan…så det blir liksom en slags

utgångspunkt. Även om man är på gymet och det kan finnas fem andra där…så

blir det sådär, ja men nu ska jag hålla låg profil liksom […]

En diskurs som framträder i intervjupersonernas berättelser om duschar och omklädningsrum

är att idrott och (homo)sexualitet inte hör ihop. Samtliga kvinnor betonar att ”det aldrig skulle

falla dem in att titta på sina lagkamrater i duschen” och ”att de verkligen inte blir intresserade

av alla tjejer bara för att de är lesbiska”. De menar att dusch- och omklädningssituationerna är

väldigt asexuella för dem, och att de ”stänger av den biten”. Frågan är varför det är så viktigt

att betona detta? Det verkar som att det är förbjudet att ge uttryck för blickar, tankar, känslor

och attraktion för kvinnliga träningskamrater. Eventuellt kan detta tolkas som en reaktion mot

att fokus lätt hamnar på SEX när man pratar om homo- och bisexualitet. För att motverka
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detta, speciellt i situationer som skulle kunna vara sexuellt laddade – t ex när man är naken i

duschen, blir det nödvändigt att betona det asexuella i situationen. Man vill på detta sätt

undvika att de som har homofobiska åsikter och synpunkter ska få vatten på sin kvarn. Om

det uppenbarades att det förekom blickar och attraktion i omklädningsrum och duschar, skulle

också den heteronormativa könsuppdelningen inom idrotten hotas. Skilda omklädningsrum

bygger som sagt på tanken att attraktion bara kan finnas mellan personer av olika kön. En

ordning som fortfarande kan upprätthållas så länge icke heterosexuella idrottare betonar de

asexuella aspekterna av dessa situationer. Kommentarer som ”jag slår av allting” och ”det

skulle aldrig falla mig in att titta på någon i duschen” kan därför ses som ett uttryck för

heteronormativitet. I samma andetag utmanas dock föreställningen om lesbiska kvinnor som

”rovdjur” genom sådana uttalanden.

3.4 Heterosnack och heteroflirtar

En annan situation, där intervjupersonerna upplever att deras sexuella läggning blivit särskilt

tydlig, är i det vardagliga ”snacket” i laget eller klubben. Många av kvinnorna säger att det

pratas otroligt mycket om killar och heterosexuella relationer på träning, tävling och resor.

Emma, Daniella och Felicia ger några exempel på detta ”heterosnack”95.

Eva: Tycker ni att det pratas mycket om relationer, sex och kärlek inom laget och

så?

Emma: Jaa, killar…(fniss)

Eva: Det pratas väldigt mycket om killar alltså?

Emma: Ja, det är bara, killar, killar, killar…

Daniella: Killar, killar, killar…

Eva: Är det ett sådant tillfälle när man känner sig lite utanför, eller?

Daniella: Ja, jag gör det i alla fall!

Emma: Jag känner mig inte så utanför, eftersom jag är lagd åt båda hållen,

satt…men visst vore det skönt att prata om tjejer ibland också…men det gör man

aldrig med dom i laget i alla fall.

95 Daniella och Emma intervjuades tillsammans, eftersom de själva föreslog detta. De hade aldrig träffats
tidigare, men hade däremot haft viss kontakt via Internet, där de också hade sett min förfrågan ang.
intervjupersoner.
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Felicia: Alltså, det var ju typ när man var på läger och cuper och folk sitter och

snackar om sina pojkvänner och om hur manliga och häftiga de är med sina

mopeder, för nu var vi ju 13, 14, 15 år…och då var sånt skitcoolt.

Eva: Mmm

Felicia: Och jag kände bara att jag har ingenting att säga i den här diskussionen

och då vill man inte bara slänga fram att ”min flickvän har faktiskt också moppe”,

neej…

Brita, som är 35 år och äldre än de andra kvinnorna, berättar att hon inte tänkte så mycket på

(eller stördes av), heterosnacket när hon var yngre. Hon tror att det beror på att killsnacket var

så självklart – och att hon därför inte kände att hon hade rätt att tycka att det var irriterande.

För ett halvår sedan (efter ett långt uppehåll från basketen) började Brita emellertid träna med

ett nytt lag, där de flesta var lite äldre. Hon upplevde då att jargongen och snacket i laget

ledde till en känsla av utanförskap. Efter att ha varit öppen i andra sammanhang i många år,

blev det plötsligt inte så självklart att vara öppen.

Brita: […] och nu när jag ändå är så pass gammal och har varit öppen i alla andra

sammanhang, så, då kändes det faktiskt rätt jobbigt att inte vara det. Jag kände

verkligen att i det där laget, med småbarnsmammor…och de har spelat med

varandra i massor av år och känner varandra jätteväl och umgås på fritiden och

pratar om sina karlar och…

Eva: Mmm

Brita: Då kändes det helt plötsligt väldigt mycket mer hetero…när man är vuxen

och har bildat familj […]. Det kändes lite strypt sådär, om jag hade fortsatt hade

jag kanske varit öppen…men nu blev det väldigt tydligt att vi var på varsin planet

liksom.

Det framkom också hos flera av de yngre intervjupersonerna att heterosexuella anspelningar,

flirtar och blickar är vanligt förekommande i samband med träningar och tävlingar – dels från

tjejerna själva och dels från killar som tittar på. Felicia berättar om dessa blickar och

kommentarer, och om att det var något hon slapp när hon kom ut som lesbisk.

Eva: Jaha, okej, men är det mycket så att tjejer och killar spanar in varandra på

träningar och matcher?
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Felicia: Alltså, JAA, och är det så att ett lag har tränat och sitter och är döda och

så börjar ett annat lag träna…då sitter alltid folk och kommenterar ”ja, men kolla

hennes bröst”, ”kolla hennes röv”, ”kolla det…” och man bara ”men gud, låt mig

vara, jag tränar” typ. Men det slapp jag sen, så det var lite skönt.

Intervjupersonernas berättelser visar tydligt att idrotten inte är en asexuell miljö, utan en arena

där (hetero)sexualiteten ständigt finns närvarande i tal och handlingar. Heterosexuellt riktade

blickar, attraktioner och kommentarer måste dock inte förnekas eller döljas, eftersom de är så

självklara. De blir osynliga ändå. En idrottare som lever heterosexuellt behöver inte säga ”jag

stänger av den biten” eller ”jag skulle aldrig bli attraherad av en klubbkamrat”. Det är fritt

fram och helt naturligt att prata om snygga killar i klubben, att flirta med personer av motsatt

kön och att få sitt utseende kommenterat av killar på läktaren (även om det sistnämnda inte

alltid är önskat). För den som inte passar in i heteronormen, kan detta ”snack” emellertid leda

till en känsla av utanförskap.

3.5 Är det idrottsrörelsens uppgift?

Samtliga intervjupersoner tycker att det är idrottsrörelsens uppgift och ansvar att arbeta med

frågor som rör homofobi och diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Alla tycker också att det

ska finnas planer för hur man hanterar diskriminering, kränkningar och trakasserier och att

information om detta samt om HBT-personers livsvillkor ska ingå i alla tränarutbildningar.

Brist på kunskap anges av flera som en viktig förklaring till att homofobi och diskriminering

existerar. Intervjupersonerna har däremot olika uppfattningar om hur arbetet mot

diskriminering och homofobi ska se ut i praktiken, och i vilken utsträckning dessa frågor bör

tas upp i den vardagliga verksamheten.

Ingen av kvinnorna har själv varit med om att tränare/ledare explicit tagit upp frågor gällande

diskriminering och homofobi. Vissa upplever detta som ett uttryck för att idrottsrörelsen inte

gör tillräckligt, och som en bidragande orsak till att homo- och bisexuella idrottare

osynliggörs, känner att de inte kan vara öppna och utsätts för kränkande behandling. Dessa

personer tycker också att tränare och ledare bör ta upp HBT-frågor (och frågor som rör

diskriminering) med jämna mellanrum – även om det kanske skulle kännas konstigt i början.
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Eva: Tror du att det hade gjort någon skillnad om de hade pratat om det?

Brita: Jag kanske inte hade varit öppen för det, men jag kanske hade, vad ska man

säga, kanske ändå känt mig mer bekräftad eller så…funderat lite mindre på vissa

saker liksom, på hur man skulle va, eller…

Eva: Mmm

Brita: Man kanske inte hade känt sig hela tiden som någon slags sådär…alltså inte

ovälkommen, men som någon slags inkräktare lite […].

Andra menar att frågor om HBT -personer, homofobi och diskriminering inte är något som

ska tas upp i den vardagliga verksamheten, utan bara om det uppstår situationer där någon

behandlas illa.

Felicia: Jag tycker att man ska ha…vad heter det…en plan för hur man ska jobba

om någon blir diskriminerad för sin sexuella läggning […]. Alltså inte så här att

man ska jobba mot homofobi, men märker man att den uppstår, för det kan ju va

någon klubb där det inte ens finns någon homosexuell person…och då ska det inte

finnas några regler att man ska jobba mot det, för då behövs ju inte det, om det

inte existerar i klubben sådär.

Eva: Så du tycker inte att tränare ska ta upp det och diskutera det utan att någon

har kommit ut?

Felicia: Neej, för då blir det liksom ”välkommen till skolan, det här är

sexualupplysning”…Alltså märker man att det behövs […] då kanske man ska

göra det…men det är liksom ingenting man ska ha som krav, utan liksom det är

mer individuellt.

De som resonerar som Felicia menar att synen på homo- och bisexuella som ”avvikande”

riskerar att förstärkas, om man explicit börjar ta upp frågor om HBT-personer, homofobi och

diskriminering. I stället för att göra en stor ”grej” av det, tycker de att tränare/ledare ska

inrikta sig på att behandla alla lika och att ta tag i problem när de faktiskt uppstår. Att fokus

på minoritetsgrupper riskerar att förstärka synen på dessa grupper som avvikande är något

som betonas även inom queerteori. Problemet med resonemanget är att tystnad (och tanken att

man inte behöver ta upp HBT-frågor förrän det uppstår problem) kan leda till osynliggörande

– och därmed till en annan slags diskriminering. Det kan exempelvis kännas svårt att vara

öppen i ett lag, där ingen pratar om att det finns personer som inte lever heterosexuellt, och
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ingen tränare/ledare markerar vad man står. Tanken att det skulle kännas konstigt om en

tränare började prata om HBT-personer, homofobi och diskriminering kan också ses som ett

uttryck för heteronormativitet. Förmodligen skulle det kännas konstigt för att det är ovant –

för att det i vanliga fall inte talas om (homo)sexualitet inom idrotten.

Hur kan man då som tränare ta upp frågor om sexuell läggning, diskriminering och homofobi

utan att förstärka synen på HBT -personer som avvikande? Tilde ger ett exempel på hur detta

skulle kunna gå till.

Tilde: I stället för att prata om ”homosexualitet” och ”homofobi” kan man väl

bara ta för givet att det finns både homon och heteron i alla lag. Som tränare kan

man väl när man snackar med spelarna fråga om flick- ELLER pojkvänner, bjuda

in flick- ELLER pojkvänner till matcher, fester och sånt…och i alla situationer

utgå från att personen framför sig kan vara homo, hetero eller bi…hur svårt kan

det va egentligen…jag tror att det skulle va skitbra om man alltid pratade om

flick- ELLER pojkvänner.

För Tilde är det viktigast är att tränare och ledare inte tar för givet att alla idrottare är

heterosexuella. Eftersom hennes förslag handlar om att ifrågasätta synen på heterosexualiteten

som allomfattande, självklar och naturlig, kan det också ses som ett väldigt queert förslag.

4 RESULTAT II: Heteronormativiteten och dess sprickor

När intervjupersonerna berättar om sina upplevelser och erfarenheter blir det tydligt att

heteronormativa diskurser ständigt är närvarande i den idrottsliga vardagen. I det förra

kapitlet synliggjordes hur tränare, lagkamrater, föräldrar – och intervjupersonerna själva – är

med och skapar samt reproducerar normer kring sexualitet och kön inom idrotten. Genom sitt

tal och sina handlingar ”gör” de såväl sexualitet som kön. För det mesta befästs och

reproduceras heteronormativa diskurser – men det finns också praktiker som utmanar dessa.

Detta kapitel kommer att diskutera de diskurser som är mest centrala i intervjupersonernas

berättelser och hur dessa är kopplade till föreställningar om kön. Det kommer också att

handla om hur intervjupersonerna utmanar heteronormativa antaganden genom sitt sätt att se

ut och agera.
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4.1 Den heterosexuella matrisen

I intervjupersonernas berättelser blir det tydligt att föreställningar om kön och sexualitet

hänger samman. Den heterosexuella matrisen framträder som en ständigt närvarande diskurs

och påverkar kvinnornas tankar, känslor och handlingar genom att göra vissa sätt att uttrycka

kön och sexualitet mer ”normala” än andra. Idrottande kvinnor som lever lesbiskt utmanar

emellertid den heteronormativa logiken kvinna = kvinnlig = feminin = heterosexuell på två

sätt. För det första ägnar de sig åt idrott, en sysselsättning som fortfarande har en stark

koppling till manlighet och maskulinitet (även om det också finns kvinnligt kodade idrotter).

För det andra lever de inte heterosexuellt. De påverkas därför också av en diskurs som säger

lesbisk = okvinnlig = maskulin. Hur förhåller sig då intervjupersonerna till dessa diskurser?

Hur iscensätts den heterosexuella matrisen i den idrottsliga vardagen? Och hur påverkas

kvinnorna av detta?

4.1.1 Krav på kvinnlighet

Ett uttryck för den heterosexuella matrisen, som framkommer i några av intervjupersonernas

berättelser, är de ”krav” på kvinnlighet och ”regler” för hur man ska vara som kvinna, som

finns inom idrotten. Dessa regler och krav handlar om allt från hårlängd, smink och sätt att

prata till hur man ska bete sig på planen.

Eva: Finns det ”regler” för hur man ska vara som tjej inom idrotten tycker du?

Eller är man friare som idrottare?

Tilde: Jag tror att det finns…att det är mer OK om man säger att man är lite

sportig i allmänhet sådär, att man går omkring i jeans och gympadojor…det tror

jag folk kan köpa liksom, att man inte behöver va den där högklackade tjejen

liksom…men man ska ändå ha tröjan instoppad på ”rätt” sätt, ha långt hår…och

på planen känns det som att man inte får, ja lite sådär som kvinna bli lika

förbannad eller vara lika aggressiv eller…
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Emma: Alltså dom i mitt lag e väldigt såhär…står och rakar benen i duschen

innan matchen och såhär…och man bara tänker ”ååå, det är ändå bara tjejer på

planen, är det nån som ska raka benen är det väl ändå jag” (skratt)

Eva: Mmm

Emma: Och sminkar sig gör dom ju också, på matcher…och det är ju ganska

onödigt, tycker i alla fall jag…dom i mitt lag är ganska utseendefixerade på

planen också, om dom smäller huvudet är det bara ”åhh, min frisyr, min frisyr…”

Daniella: Ja, eller speciellt i basket tycker jag att det blir såhär att…det blir fel när

man kört med killar ett tag och så kommer man till tjejer och då blir det såhär att

”oj, nu måste jag ta det lugnt liksom”…går man på tjejer för hårt blir dom liksom

såhär ”bitch”…man ger lite fel intryck då…det är inte lika accepterat att vara

superaggressiv.

I citaten ovan blir det tydligt att det är uppskattat och önskvärt att se ut som och bete sig som

en ”riktig” kvinna. Enligt Sondergaard kan detta ses som ett försök hitta en balans mellan

konventionella och okonventionella expositioner i vårt samhälle.96 Hon menar att det idag är

accepterat, och t.o.m. kan vara lite ”häftigt”, att vara lesbisk – om man bara kompenserar

detta med feminina uttryck och feminina komponenter (exempelvis långt hår, smink, kjol och

en mjuk framtoning). Det viktiga är att helhetsintrycket inte tippar över åt det maskulina

hållet. Då blir personen ”för” provocerande och kulturellt obegriplig. På samma sätt kan det

finnas ett behov av att kompensera maskulint kodade aktiviteter, exempelvis idrott, med

feminina expositioner av olika slag. Landslagsspelaren Frida Östberg ger uttryck för ett

sådant förhållningssätt i en intervju i DN med rubriken ”Hellre muskulös än tjejsnygg”. Hon

säger där att hon inte tänker be om ursäkt för sin kropp, men är samtidigt noga med att

poängtera att: ”när jag inte spelar fotboll är jag mjuk, varm, känslosam och väldigt mån om

mina nära och kära. Jag är fåfäng och sminkar mig nästan alltid, fixar mycket med håret,

älskar modekläder och har en ganska feminin stil. Inför matcherna använder jag mascara och

en ljus ögonskugga […] för att se pigg och naturligt fräsch ut.”.97

96 Sondergaard i Eng, s. 40f.
97 Gert Svensson, ”Hellre muskulös än tjejsnygg”, Dagens Nyheter 26/10 2006, s. 37.
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Brita har funderat mycket på alla ”regler” för hur man ska vara som kvinnlig idrottare och

varför dessa regler är så framträdande just inom idrotten. Även hon är inne på att det har med

idrottens koppling till maskulinitet att göra – men också med rädslan för lesbiskhet.

Brita: Ja, men så här att man skulle, du vet, som de är inom fotbollen tycker

jag…att man ska se ut som en ”riktig” kvinna då…med långt hår och så…för att

bevisa att man kan spela fotboll fast man är kvinna […].

Eva: Mmm

Brita: Jag menar, vilka är det som är homosar, jo det är dom som har kort

hår…har du tänkt på det? Alla andra har ju långt hår…och så är det inte inom nåt

annat område!

Eva: Neej…

Brita: Liksom bland skådespelare, i musiken och i politiken…men liksom bland

idrottare, där det inte är praktiskt att ha långt hår, där är det påfallande många som

har långt hår liksom.

Eva: Tror du att det kan vara för att man är inne på ett område som är ”manligt”

och att man då måste visa att man är en ”riktig” kvinna?

Brita: Ja jag tror faktiskt det!

Brita fortsätter med att säga att ”reglerna” för hur man ska se ut och bete sig som kvinnlig

idrottare är pressande för alla, inte minst för dem som lever heterosexuellt. Hon menar att de

”måste” vara extra heterosexuella i sin framtoning (och därför kanske undviker kort hår och

vissa kläder – även om de personligen tycker detta är snyggt) för att inte uppfattas som

lesbiska. När jag frågar Brita varför det är så viktigt att inte se lesbisk ut svarar hon: ”Ja men

det är lite som att hur man än vänder sig inom idrotten så blir det fel, för männen vill behålla

sin position […] och kvinnorna å sin sida vill visa att kvinnor kan pyssla med idrott på samma

villkor och utan jämförelse…att de är lika bra…utifrån sin fysik…och då får det inte finnas

några flator där, för då skulle det bekräfta bilden av att det ändå krävs en machofaktor liksom.

I Britas resonemang blir effekterna av matrisen tydliga; dels synliggörs kopplingen mellan

kvinnlighet och heterosexualitet, dels kopplingen mellan lesbiskhet och maskulinitet. Enligt

denna logik kan man inte samtidigt vara heterosexuell kvinna och maskulin – något som leder

till krav på kvinnlighet och femininitet bland kvinnliga idrottare. Samma logik gör att lesbiska

kvinnor, som ser kvinnliga ut, lätt passerar som heterosexuella. Inte heller lesbiskhet och
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femininitet går nämligen att kombinera enligt detta tänkande. Denna koppling mellan

utseende och sexualitet är något som kommer upp gång på gång i intervjupersonernas

berättelser.

Daniella: Alltså jag fattar inte folk…de tänker så mycket konstiga saker…alltså

det beror på hur man ser ut hela tiden…och hur man rör sig också. När en kille är

sådär lite tjejig, då är det ”är han bög eller” och sen med en tjej, är det samma sak

”öhh, vad du är muskulös, varför ser du ut så, varför klipper du ditt hår sådär kort,

är du flata?”

Eva: Så det kopplas ihop med hur man ser ut?

Daniella: Mmmm

Eva: Tror ni att det är lättare att vara lesbisk eller bi om man ser ”kvinnlig” ut?

Emma: Det tror jag…det blir ju mer…eller, ja…det känns som det borde vara

det…man sticker inte ut lika mycket.

Daniella: Ja man passar in…men jag vet inte…jag känner mig inte så bekväm när

man ska vara tjejig, det är inte ja liksom, och varför ska jag va så om det inte är

jag.

Bland intervjupersonerna finns det två förhållningssätt till ”kraven” på kvinnlighet och

femininitet inom idrotten; anpassning och revolt. Två av kvinnorna (varav en lever dolt)

menar att kvinnligheten är en naturlig del av den egna identiteten, och inte ett ”krav” utifrån.

De pratar om att de är kvinnliga och att de vill att det skulle synas att de är kvinnor.

Majoriteten av intervjupersonerna menar emellertid att de ändå aldrig kommer uppfattas som

traditionellt kvinnliga. Av den anledningen är det inte heller någon idé att försöka följa, vad

de uppfattar som strikta regler, för hur man ska vara som kvinnlig idrottare. De känner sig

därför fria att ha på sig vad de själva vill och att vara precis så ”aggressiva” och ”kaxiga” som

de känner för. En tolkning av detta skulle kunna vara att det är lättare att ifrågasätta matrisens

krav på kvinnlighet om man redan har brutit mot kravet på obligatorisk heterosexualitet. När

tanken om två motsatta positioner, som i föreningen ska bilda en ”helhet”, inte längre är

målet, förlorar ju uppdelningen mellan män/manligt och kvinnor/kvinnligt sin poäng. Det går

också att tänka sig det omvända händelseförloppet. För den som brutit mot matrisens krav på

kvinnlighet, och därmed insett att kvinnligt och manligt inte behöver vara motsatta positioner,

förlorar den obligatoriska heterosexualiteten mycket av sin logik.
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4.1.2 Stereotyper på gott och ont

De föreställningar som finns gällande kön och sexualitet inom idrotten får både positiva och

negativa konsekvenser för lesbiska idrottare. En fördel kan som sagt vara att man blir friare

att se ut och agera på ett sätt som inte är ”traditionellt” kvinnligt. Det spelar inte så stor roll

om man ägnar sig åt en väldigt maskulint kodad idrott (exempelvis hockey eller boxning), har

en maskulin klädstil eller är väldigt aggressiv, eftersom man redan har brutit mot ett av kraven

på hur man ska vara som kvinna. Kanske är det också lättare för en kvinna, som inte lever

heterosexuellt att verkligen satsa på sitt idrottande – något som synliggör

könsmaktsordningen i vårt samhälle.98

Tilde: Jag tror inte alla män skulle acceptera att man satsar fullt ut på en idrott år

efter år…om du inte tjänar massor av pengar och typ är Kajsa Bergqvist…många

gör nog det idag, men inte alla. Sen förväntas det ju att man skaffar barn i en viss

ålder också… Jag menar det finns ju massa män som år efter år får vara

halvbra…sitta på bänken i allsvenskan i massa år…som kvinna tror jag det är

svårare, då måste man verkligen komma någon vart, annars får man lägga av, tror

jag…och då kan det nog vara lite lättare om man är lesbisk.

Flera av intervjupersonerna tror också, som tidigare nämnts, att det kan vara lättare att leva

som lesbisk inom maskulint kodade idrotter eftersom man då stämmer in på stereotypen

lesbisk = maskulin – det är med andra ord mer ”förväntat” där. Eftersom det är skönt för alla

människor att ”passa in”, väljer kanske därför icke heterosexuella kvinnor att ägna sig åt

idrotter, där normer kring kön och sexualitet är mindre strikta. Dessutom kan det vara lättare

att ifrågasätta heterosexualitetens status som självklar och naturlig, om man är aktiv inom en

maskulint kodad idrott; dels för att man inser att maskulinitet och femininitet inte måste vara

motsatta positioner, dels för att det finns andra som inte lever heterosexuellt (ibland t.o.m.

många andra). Av dessa anledningar blir det logiskt att tänkta sig att det är vanligare med

lesbiska idrottare inom maskulint kodade idrotter än inom feminint kodade. Detta verkar dock

vara ett tabubelagt ämne. Förbundskaptenen för damlandslaget i fotboll Marika Domanski

Lyfors säger exempelvis att detta ”är en myt skapad av män” och lagkaptenen Hanna

98 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet - reflektioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig
tidskrift, volym (1988:3), s. 49-63.
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Ljungberg säger att hon ”inte tror att det finns fler lesbiska inom fotbollen än i samhället i

övrigt”.99

Varför är det då viktigt att förneka att det troligtvis finns fler lesbiska inom vissa idrotter än

inom andra? För det första kan det självklart upplevas som extra provocerande med lesbiska

idrottare inom maskulint kodade idrotter med tanke på de ”krav” på kvinnlighet som finns

inom idrotten (se föregående rubrik). En lesbisk idrottare bryter inte bara med matrisens krav

på femininitet, utan även med kravet på heterosexualitet, vilket, enligt Sondergaard, kan

tänkas bli ett normbrott för mycket.100 Sedan finns också en rädsla för att människor ska tro

att det ”smittar” om det kommer fram att det finns många lesbiska inom vissa idrotter – och

att detta i sin tur ska leda till dåligt ”rykte” och minskad rekrytering av nya spelare.

Förnekelse, tystnad och osynliggörande leder emellertid till att alla idrottande kvinnor

begränsas och hämmas. För de som lever heterosexuellt blir det viktigt att ”bevisa” den egna

heterosexualiteten och femininiteten och för de som lever homosexuellt kan det kännas svårt

att vara öppen utåt. Dessutom är tystnaden en grogrund för homofobi. Brita menar att oviljan

att prata att det finns många lesbiska inom vissa idrotter bara får negativa konsekvenser.

Brita: Varför kan man inte bara ta upp saken och konstatera att, JA, antagligen är

det fler flator som spelar t ex fotboll, därför att många heterokvinnor inte vågar

det, de kanske väljer någon sport som antas vara mer feminin…eller inte har den

här myten omkring sig […]. Då blir det ett självspelande piano, liksom…då

kommer fler flator söka sig till fotbollen, kanske för att man tänker att där finns

fler som jag…och sen blir det ju det också…och heterokvinnor kanske väljer

basket eller volleyboll…

Eva: Mmm

Brita: Men det blir ju inte bättre av att man låtsas…och om det nu är fler flator

som spelar fotboll, vad spelar det för roll?...det kan man också fråga sig. Ja,

många flator spelar fotboll ”so what!”. Men sen är det också en slags

ickefråga…skulle det vara något fel på fotboll plötsligt om det är många flator

som spelar fotboll?…det är väl egentligen det man borde diskutera…

99 Gunlög Fur, ”Tjej eller fotbollsspelare? Om kropp kön och identitet i det sena 1900-talet”, 2005-02-22
<htpp://www.idrottsforum.org> (2006-02-28), s. 1f.
100 Sondergaard i Eng, s. 40f.
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Den stereotypa bilden av lesbiska kvinnor som lite maskulina kan också göra det svårare att

leva öppet som lesbisk inom kvinnligt kodade idrotter. Felicia beskriver t ex (se 3.1.3) att hon

förmodligen inte hade varit öppen om hon hade fortsatt dansa balett - just för att man ska vara

så extremt ”tjejig” inom baletten. Hon tror att detta även gäller andra kvinnligt kodade

idrotter.

Felicia: Alltså, det finns så mycket fördomar…och jag tror att det mesta när det

gäller fördomar är negativt både när det gäller killar och tjejer. För tjejer

[lesbiska] kan det nog bli svårt att känna att man ens kan börja med t ex balett

eller konståkning eller sådär ”för jag är ju så butchig eller inte tillräckligt tjejig” så

att ”jag kommer aldrig att bli accepterad för den jag är” och så.

Utifrån Sondergards resonemang skulle det emellertid även kunna vara tvärtom – d.v.s. lättare

att vara öppet lesbisk inom kvinnligt kodade idrotter. Då kompenserar man nämligen den

okonventionella expositionen (lesbiskhet) med den konventionella (att syssla med en feminin

idrott). Eftersom Felicia var den enda av intervjupersonerna som sysslat med en väldigt

kvinnligt kodad idrott, har jag dock inget exempel på detta utifrån mina intervjuer. Det verkar

däremot mindre sannolikt att det uppstår heterotropier, bestående av många idrottare, inom

kvinnligt kodade idrotter.

Ytterligare en nackdel med stereotypen lesbisk = manlig, som intervjupersonerna tar upp är

att den blir begränsande. Man ser nämligen bara dem som passar in i mallen för hur man

”ska” se ut och vara som lesbisk, och missar att det finns lesbiska som inte alls ser ut eller

beter sig så. Intervjupersonerna menar att om man har kort hår, inget smink, inga fina skor,

pösiga kläder, mycket muskler och ett maskulint kroppsspråk, tar alla för givet att man är

lesbisk – även om man inte är det. Den som i stället har tighta kläder, smink, fina skor och är

”kvinnligt smal” förutsätts vara heterosexuell – vilket inte heller alltid stämmer. Daniella

berättar hur dessa förutfattade meningar kan leda till förvirring bland människor i hennes

närhet.

Daniella: Jaa, men ibland när jag blir riktigt tjejig, alltså när jag har tighta byxor

och rosa blus också, så säger folk ”Vad e du egentligen”?, ”Är du bi eller homo

eller hetero”?
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4.2 Talande tystnad

Ett annat centralt tema i intervjupersonernas berättelser är tystnaden kring HBT-personer och

HBT-frågor inom idrottsrörelsen. Denna tystnad kommer både inifrån (från

intervjupersonerna själva) och utifrån (från tränare, ledare, lagkamrater, media m fl), och tar

sig olika uttryck. Det handlar om tränare som aldrig pratar om att det finns HBT-personer

eller tar upp frågor som rör diskriminering och homofobi. Det handlar om ledare som

förnekar att det skulle finnas en överrepresentation lesbiska inom vissa idrotter. Det handlar

om heterosnack i vardagen. Det handlar om lesbiska idrottare som väljer att leva dolt eller

som säger att de inte vill provocera genom att vara ”för mycket” lesbiska eller genom att

”skylta” med sin sexuella läggning. Det handlar om lesbiska tränare som säger att de inte är

öppna, eftersom de inte vill ge idrotten ”dåligt rykte” och eftersom de tycker att små barn är

för unga för ”sånt”. Det handlar också om media, som sällan nämner någons flickvän/fru i

förbifarten (vilket de gör med pojkvänner/män).

Gemensamt för alla dessa exempel är att de förstärker synen på heterosexualiteten som

självklar, naturlig och allomfattande – de är uttryck för en heteronormativ diskurs. Tystnaden

är således inte neutral. Det är en talande tystnad, en tystnad som förmedlar mening. Foucault

beskriver detta som att:

Tystnaden i sig – de saker man undviker att säga, eller är förbjudna att nämna, den

diskretion som krävs mellan olika talare – är mindre den rådande diskursens yttre

gräns, den andra sidan från vilken den är åtskild genom en strikt gräns, än ett

element som hela tiden finns vid sidan av de saker som sägs, med dem, i relation

till dem inom övergripande diskurser.101 (min översättning)

Samtidigt som tystnaden kring homo- och bisexualitet är framträdande inom idrottsrörelsen är

den inte total. Även om intervjupersonerna i stor utsträckning reproducerar heteronormativa

diskurser i tal och handling, bidrar de samtidigt till att bryta tystnaden och till att skapa en

queer synlighet. Genom att leva öppet som lesbiska inom idrotten, och därmed ”göra”

sexualitet och kön på ”fel ” sätt, synliggör de nämligen att det finns andra alternativ än det

101Focault i Heather Sykes, “Turning the Closets Inside/Out: Towards a Queer-Feminist Theory in Women’s
Physical Education”, Sociology of Sport Journal, 15 (1998), s. 164f.
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heterosexuella. De är ”queer” i den meningen att de, genom sin existens, visar på de sprickor

som finns i normaliteten.

4.3 HomoSEXualitet

I intervjupersonernas berättelser framkommer också att fokus ofta hamnar på SEX när det

pratas om homo- och bisexuella eller homo- och bisexualitet. Felicia fick exempelvis frågor

om hur lesbiska har sex, när hon ”kom ut” som 13-åring och Emma tror att det skulle bli

”konstig stämning” med en lesbisk tränare i laget. För många av intervjupersonerna var det

också viktigt att poängtera att de absolut inte blir sexuellt attraherade av sina lagkamrater. Det

är däremot svårt att tänka sig att en 13–årig tjej, som precis blivit ihop med en kille, skulle bli

utfrågad om hur killar och tjejer har sex. Likaså att det skulle bli en stor diskussion om

huruvida ett tjejlag kan ha en manlig heterosexuell tränare. Förmodligen skulle ingen heller

höja på ögonbrynen om en tjej sade att hon var attraherad av en kille i klubben. När det gäller

heterosexuella relationer, handlingar eller personer, ligger fokus alltså inte på SEX i samma

utsträckning.

En förklaring till detta kan hittas i uppdelningen mellan vad som ses som offentligt och privat

i vårt samhälle. De flesta menar att sexualitet är något som hör hemma i den privata sfären

och inte i det offentliga livet. Eng menar dock att detta synsätt är resultatet av en

heterosexualitet som nästan är tagen för given.102 Heterosexuella handlingar som utförs i den

offentliga sfären blir nämligen osynliga, eftersom de är så självklara. Eng kallar denna

process för naturalisering av sexuella handlingar. De flesta människor (speciellt de som lever

heterosexuellt) tänker inte på hur ofta sexualitet ageras i den offentliga sfären; i böcker, i

lekar, i media, i möten med andra människor o.s.v. Homosexuella ageranden bli däremot

väldigt synliga – de står ut som ”in your face” beteenden. Den vanliga kommentaren: ”Jag har

ingenting emot homosexuella så länge de inte går omkring och skriker ut sin sexualitet – vad

man väljer att göra i sängkammaren är vars och ens ensak”, visar tydligt på detta. Liknande

kommentarer fälls knappast när någon ser ett heterosexuellt par gå hand i hand på stan eller

pussas offentligt. Fokus hamnar då inte på SEX, eftersom handlingen är så självklar, så

naturlig, att den aspekt som har med sexualitet att göra inte längre syns. Reaktionerna när

homosexuella handlingar utförs synliggör emellertid att sexualitet är något som ”görs” både i

102 Eng, s. 66f.
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den privata och i den offentliga sfären. Detta gäller också den självklara heterosexualiteten.

Genom queerteoretiska studier av det som är synligt (exempelvis hur homosexualitet görs),

blir således även det som är taget för givet (exempelvis hur sexualitet i allmänhet görs)

synliggjort och granskat.

4.4 Förbjudna blickar?

Vid en första anblick verkar det som att intervjupersonerna upplever idrotten som en väldigt

asexuell miljö, i alla fall a(homo)sexuell. De är noga med att betona att de ”stänger av den

biten”, att de inte ”tänder på” lagkamrater i duschen och att de fokuserar på sitt idrottande –

inte på om det finns snygga tjejer på planen. Frågan är dock om det verkligen är så, eller om

dessa kommentarer är något som lesbiska idrottare ”måste” säga för att bli accepterade i en

för övrigt heteronormativ idrottskultur? Eftersom heterosexualiteten ständigt är närvarande i

den idrottsliga vardagen, verkar det nämligen inte som att idrotten är en avsexualiserad arena i

övrigt. Av den anledningen vore det konstigt om inte också homosexuellt riktade handlingar,

blickar och flirtar existerade inom idrotten. När jag ställde följdfrågor till intervjupersonerna

om detta, framkom det också att idrottsmiljön faktiskt kan vara en bra miljö att flirta och

träffa potentiella partners i. Det gäller dock att vara försiktig, att känna av var gränserna går

och att inte vara för provocerande – något som kan bli en ganska komplicerad balansgång.

Eva: Är idrottsmiljön en bra miljö att flirta i tycker du?

Greta: Ehh…jag vet inte riktigt…

Eva: Eller är det lite ”förbjudet” att flirta med tjejer inom idrotten?

Greta: Neej, det är väl inte förbjudet, men det är väl lite som att trampa på en öm

tå ifall det inte riktigt är som man tror…sen kan det ju bli den här konstiga

situationen också, om man drar in duschscenariet, att det blir lite…alltså inte att

jag som har flirtat med den här tjejen blir förtryckt…utan att hon känner sig

uttittad då, för att hon vet att man tänder på henne och så. Men är man säker på sin

sak, då är det bara att köra tycker jag!

Anna: Ja, inom idrotten är det nog bra att flirta, men absolut inte i det egna laget

eller så. Men annars är jag en sån som drar mig till idrottsmänniskor…det är mitt
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största genuina intresse, så då uppskattar jag om någon delar det intresset, i alla

fall lite grand […].

Daniella: Men ibland tänker man liksom…finns det någon mer än jag som är

homo…i laget eller i motståndarlaget…så man tittar omkring liksom…INTE i

omklädningsrummet alltså, men när man spelar typ […]. Alltså det är inte som att

man tafsar eller någonting…man bara tittar liksom…och ibland ser hon det.

Clara skiljer såg från de andra intervjupersonerna även när det gäller synen på flirtande med

personer i det egna laget. För henne är kärleksrelationer mellan lagkamrater en del av

vardagen, och inget som är känsligt eller ”förbjudet”. Det enda som blir komplicerat är när

förhållanden tar slut – då måste personerna i fråga kunna spela tillsammans ändå.

Det förekommer således blickar, attraktioner och relationer som utmanar den heteronormativa

ordningen inom idrotten – och gör andra alternativ synliga. Eftersom intervjupersonerna

påverkas av diskurser som innefattar ”krav” på kvinnlighet och heterosexualitet, myten om

lesbiska som ”rovdjur” och en rädsla för lesbiskhet, är det emellertid inte helt okomplicerat att

prata om och visa detta utåt.

5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Min avsikt var inte att generalisera, utan att förstå hur vekligheten kan se ut för idrottande

kvinnor som inte lever heterosexuellt. Vilka attityder upplever de att det finns inom

idrottsrörelsen? Hur uppmärksammas sexuell läggning i den vardagliga verksamheten? Vilka

normer kring kön och sexualitet iscensätts och utmanas i deras berättelser? Det

intervjupersonerna har berättat för mig, är exempel på hur det kan vara. Det är berättelser

utifrån specifika kontexter. Det finns likheter mellan de berättelser och svar jag fått, men

också stora skillnader. Det är därför viktigt att diskutera möjliga tolkningar till resultaten i

denna studie. Jag tror också att andra idrottare, som inte lever heterosexuellt, kan känna igen

sig i mycket av det som mina intervjupersoner berättat – även om situationen självklart inte

ser lika dan ut för alla.
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Intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter av att leva som lesbiska inom idrottsrörelsen

skiljer sig åt i många avseenden. Medan vissa har känt sig tvungna att dölja sin läggning,

p.g.a. attityder och förhållningssätt bland lagkamrater och tränare, har andra upplevt att

idrotten har hjälpt dem att våga ”komma ut” och att vara öppna. I dessa fall har det funnits

andra öppet lesbiska i laget/klubben, vilka kunnat ge stöd, trygghet och gemenskap.

Ytterligare andra har visserligen varit öppna i laget/klubben, men långt ifrån känt att de fått

”draghjälp” av sitt idrottande. När det gäller bemötandet från lagkamrater, ledare och tränare,

framträder tre huvudsakliga teman i intervjupersonernas berättelser.

1) En talande tystnad. Det pratas inte om homo- och bisexualitet eller homo- och

bisexuella i laget/klubben. Heterosexualiteten tas däremot för given. Denna tystnad

leder till osynliggörande och marginalisering – och är även en grogrund för homofobi.

2) Förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling – exempelvis i

form av utfrysning, kommentarer, skämt och skitsnack bakom intervjupersonernas

ryggar

3) Upplevelser av idrotten som en frizon. En arena där man får vara sig själv och blir

uppskattad för den man är – oavsett sexuell läggning. Det är fritt fram att prata om

icke-heterosexuella relationer och det finns ofta fler i laget/klubben som inte lever

heterosexuellt.

Det finns emellertid även likheter i intervjupersonernas berättelser. De flesta tror 1) att det

kan vara svårare att vara öppen inom idrotten än i samhället i övrigt och 2) att det är vanligt

att lesbiska idrottare döljer sin läggning i laget/klubben; dels av rädsla för eventuella

reaktioner, dels för att idrottare vill bli kända för sina prestationer – inte för sin sexualitet.

Samtliga intervjupersoner tror också att det förekommer diskriminering, trakasserier och

kränkande behandling p.g.a. sexuell läggning inom idrotten – och att mörkertalet gällande

detta är stort. De tror att herridrottare är mer utsatta för detta än damidrottare och att det är

särskilt svårt för tränare samt elitidrottare att vara öppna.

Intervjupersonerna upplever att deras sexuella läggning blir särskilt uppmärksammad i dusch-

och omklädningssituationer samt i det vardagliga ”killsnacket”. Vid sådana tillfällen kan de

känna sig utsatta, ifrågasatta, ”annorlunda” och ibland även utanför. Genom

intervjupersonernas normbrott blir det samtidigt tydligt att idrotten inte är en avsexualiserad

arena – utan en miljö där (hetero)sexualiteten ständigt är närvarande. Heterosexuellt riktade
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blickar, kommentarer och handlingar är dock så självklara, att ingen tänker på hur ofta de

förekommer.

Intervjupersonernas berättelser visar hur kön och sexualitet ”görs” inom idrotten. Tränare,

lagkamrater och intervjupersonerna själva iscensätter genom språk och handlingar normer

kring kön och sexualitet – och för det mesta är det heteronormativa diskurser som

reproduceras och befästs. Detta sker exempelvis genom:

1) Krav på kvinnlighet och uppvisandet av en heterosexig image

2) Förnekanden av att det finns lesbiska i laget/klubben – speciellt inom vissa idrotter

3) Stereotyper som säger att kvinna = kvinnlig = heterosexuell och lesbisk = manhaftig =

maskulin

4) Tystnad i olika skepnader – inkluderar bl. a ”heterosnack”, obefintliga diskussioner

om HBT-frågor och lesbiska idrottares internalisering av heteronormativa och

homofoba diskurser. En internalisering som gör att vissa inte vågar vara öppna med

sin läggning och att andra säger att de inte vill vara ”för mycket lesbiska” eller att de

”stänger av” den biten när de idrottar.

5) Fokus på SEX när man pratar om homo- och bisexualitet eller homo- och bisexuella.

Samtidigt utmanar intervjupersonerna de dominerande heteronormativa diskurserna inom

idrotten. Genom sitt sätt att se ut och agera ”gör” de ibland kön och sexualitet på ”fel” sätt,

vilket leder till en ”queer” synlighet. Detta är något som, enligt Butler, kan bidra till att driva

fram en förändring och dekonstruktion av systemet.103 Intervjupersonerna utmanar

heteronormativa diskurser bl. a genom:

1) Att välja att inte se ut eller bete sig traditionellt kvinnligt (de har redan brutit mot en

norm). Genom detta visar de att kön inte är en inneboende essens.

2) Att leva öppet som homosexuella (vilket majoriteten av intervjupersonerna faktiskt

gör). På detta sätt bryts tystnaden och andra alternativ än det heterosexuella

synliggörs.

3) Att skapa eller vara delaktiga i heterotropier som ger gemenskap och stöd och som

fungerar som frizoner – där heteronormen ibland kan vändas upp och ned

103 Kulick, s. 33.
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4) Förbjudna blickar (d.v.s. icke heterosexuellt riktad attraktion och flirtande) – vilka

förekommer inom idrotten, men som ingen gärna pratar högt om.

Idrottens struktur, med dess tydliga uppdelning mellan män/kvinnor, manligt/kvinnligt och

dess koppling till maskulinitet, verkar kunna resultera i två olika typer av miljöer för

idrottande kvinnor, som inte lever heterosexuellt – en negativ och en positiv. Å ena sidan kan

idrotten vara en miljö som präglas av strikta normer kring kön och sexualitet, hårda krav på

kvinnlighet, homofobiska tendenser, diskriminering och kränkande behandling (exempelvis

utfrysning, skitsnack, osynliggörande och förnekande). I en sådan miljö är det självklart svårt

att vara öppen. Å andra sidan kan idrotten också vara en miljö, där normer kring kön och

sexualitet är mindre snäva än i samhället i övrigt, där det är tillåtet att utmana heteronormativa

diskurser, där heterotropier existerar och där heterosexualiteten inte alltid tas för given. Hur

kan man då förstå denna skillnad mellan olika idrottsliga miljöer, och vad är det som gör att

den ena eller andra miljön uppstår? Självklart är det många faktorer som spelar in här och

självklart går det inte heller att generalisera utifrån ett fåtal personers berättelser. Jag vill

ändå lyfta fram några av de mönster som framträder i mina intervjuer.

I min studie var det de två kvinnor, som ägnade sig åt de mest maskulint kodade idrotterna

(ishockey och bandy), som hade de mest positiva upplevelserna av att leva öppet som lesbiska

inom idrotten. I deras lag fanns också flera andra lesbiska kvinnor. Hur kan man då förstå

dessa personers positiva upplevelser? En möjlig förklaring är att de redan brutit mot en av

matrisens regler (kvinna = feminin) genom att ägna sig åt maskulint kodade idrotter. För den

som tagit ett kliv utanför normen, är det sedan inte lika svårt att ta ett steg till – man passar

ändå inte in. 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 sin tur gör att den

obligatoriska heterosexualiteten förlorar mycket av sin logik. Sedan kan det även vara så att

fler lesbiska kvinnor söker sig till maskulint kodade idrotter än till kvinnligt kodade; dels för

att de upplever att normerna kring kön och sexualitet är mindre strikta där, dels p.g.a. den

stereotyp som säger lesbisk = maskulin och dels för att de tror att det finns andra lesbiska där.

Alla ovanstående punkter skulle kunna bidra till att göra maskulint kodade idrotter till

positiva miljöer för icke-heterosexuella idrottskvinnor. De leder till att andra alternativ än det

heterosexuella synliggörs och till att man kan få stöd, trygghet och ”draghjälp” av andra i

samma situation. Å andra sidan är det också rimligt att tänka sig att kraven på kvinnlighet och
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kvinnlig heterosexualitet skulle bli starkare desto mer manligt kodad en idrott är. För den som

vill bli accepterad handlar det nämligen, enligt Sondergaard, om att hitta en balans mellan

okonventionella och konventionella expositioner i vårt samhälle.104 Ägnar man sig åt en

maskulint kodad idrott blir det logiskt att kompensera detta med kvinnliga attribut och

beteenden i övrigt. Att både leva som lesbisk och att syssla med en maskulint kodad idrott kan

då uppfattas som ett normbrott för mycket.

När jag lyssnar på mina intervjupersoner verkar detta emellertid vara en logik, eller ett

tankesätt, som präglar de mer ”neutrala” idrotterna, d.v.s. de idrotter som traditionellt är

maskulint kodade men som idag lockar nästan lika många tjejer som killar. I min studie är det

framför allt de kvinnor som spelar basket, volleyboll och fotboll som berättar om snäva

normer kring kön och sexualitet, krav på kvinnlighet, homofobi, diskriminering och

kränkande behandling – inte de som sysslar med bandy och hockey. En möjlig tolkning av

detta är att man trots allt håller sig inom gränsen för matrisens regel kvinna = feminin om man

sysslar med en ”neutral” idrott (även om man är nära att överskrida den). För att vågskålen

inte ska tippa över åt det maskulina hållet blir det därför extra viktigt att betona sin femininitet

och heterosexualitet – något som samtidigt leder till ett negativt klimat för dem som ”gör”

kön och sexualitet på ”fel” sätt. Kvinnor som ägnar sig åt maskulint kodade idrotter behöver

däremot inte ägna sig åt denna balansgång, eftersom deras vågskål redan har tippat över.

Utifrån mina intervjupersoners berättelser verkar det i alla fall som att det är viktigare att

betona sin femininitet och heterosexualitet ju mer maskulint kodad en idrott är – fram till en

viss gräns. Har man passerat denna gräns blir friheten att se ut och agera på ett

okonventionellt sätt sedan större. Mot bakgrund av detta resonemang skulle det också vara

intressant att intervjua icke heterosexuella kvinnor som sysslar med ”kvinnligt” kodade

idrotter. Jag ser två möjliga scenarier här. Antingen är det lättare att leva öppet som lesbisk

inom en kvinnligt kodad idrott, eftersom lesbiskheten kompenseras med något som ger

kvinnliga ”poäng”. Eller också är det svårare än inom maskulint kodade idrotter, eftersom

normerna för hur man ska vara som kvinna är än mer strikta (normer som inte inkluderar

lesbiskhet).

En fråga som jag har brottats med är om jag befäster stereotyperna lesbisk = maskulin och

kvinnlig = heterosexuell genom att skriva att det kan vara lättare att leva som lesbisk inom

104 Sondergaard i Eng, s. 40f.
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maskulint kodade idrotter, och att det av den anledningen förmodligen finns fler lesbiska

inom dessa idrotter. Gör jag kvinnliga idrottare (både de som lever heterosexuellt och de som

lever homosexuellt) en otjänst på detta sätt? Min vånda kring detta visar emellertid att även

jag internaliserat heteronormativa diskurser. För som Brita säger: ”det blir ju inte bättre av att

man låtsas…och om det nu är fler flator som spelar fotboll, vad spelar det för roll?...det kan

man också fråga sig. Ja, många flator spelar fotboll ”so what!”. Men sen är det också en slags

ickefråga…skulle det vara något fel på fotboll plötsligt om det är många flator som spelar

fotboll?…det är väl egentligen det man borde diskutera…”

Ja, är det något fel på en idrott om det är många lesbiska som sysslar med den? Det verkar i

alla fall så om man ser till 1) hur ivrigt tränare och aktiva förnekar att det skulle finnas en

överrepresentation av lesbiska inom vissa idrotter 2) hur media framställer kvinnliga idrottare

som feminina och heterosexuella och 3) hur mina intervjupersoner betonar att de inte vill

”provocera” genom att vara ”för mycket lesbiska” – speciellt inte som tränare. En kommentar

som jag har fått under arbetet med denna uppsats är också: ” Är det inte onödigt att skriva att

det finns många lesbiska hockey- och bandyspelare? Det är ju inte kul att bli placerad i ett

fack bara för att man håller på med just de idrotterna.” Jag kan hålla med om att det aldrig är

kul att placeras i ett fack bara på grund av sitt utseende eller sin sysselsättning. Det är dock

intressant att olika ”fack” har olika laddning. En kommentar som: ”va, är du heterosexuell,

det hade jag aldrig kunnat tro” uppfattas av många som en förolämpning medan ”va, är du

homosexuell, det hade jag aldrig kunnat tro” i stället kan uppfattas som en komplimang. Av

denna anledning tror jag att det är viktigt att våga lyfta frågan. Rädslan för att tala om att det

finns många lesbiska idrottare (speciellt inom vissa sporter) är ett uttryck för

heteronormativitet, som i stället späder på myten om den manhaftiga, lesbiska idrottskvinnan.

Det är mer konstruktivt att titta på vad det är som gör vissa miljöer till bra miljöer för icke

heterosexuella idrottare – och vad som kan läras av detta.

Jag vill också kommentera den tystnad kring HBT-personer och HBT-frågor, som jag

uppfattar som det mest centrala temat i intervjupersonernas berättelser – och det starkaste

uttrycket för heteronormativitet. En tystnad som kommer både inifrån (från

intervjupersonerna själva) och utifrån (från tränare, ledare, lagkamrater, media m fl), och som

ofta är välvillig. Det handlar om tränare som aldrig pratar om att det finns HBT-personer eller

tar upp frågor som rör diskriminering och homofobi. Det handlar om ledare som förnekar att

det skulle finnas en överrepresentation lesbiska inom vissa idrotter. Det handlar om
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heterosnack i vardagen. Det handlar om lesbiska idrottare som väljer att leva dolt eller som

säger att de inte vill provocera genom att vara ”för mycket” lesbiska eller genom att ”skylta”

med sin sexuella läggning. Det handlar om lesbiska tränare som säger att de inte är öppna,

eftersom de inte vill ge idrotten ”dåligt rykte” och eftersom de tycker att små barn är för unga

för ”sånt”. Det handlar också om media, som sällan nämner någons flickvän/fru i förbifarten

(vilket de gör med pojkvänner/män). Konsekvenserna av denna tystnad blir dock att homo-

och bisexuella idrottare osynliggörs och att heterosexualiteten tas än mer för given.

Avslutningsvis vill jag diskutera två av Riksidrottsförbundets policydokument: ”Idrotten vill”

samt ”Policy och handlingsplan mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning”, utifrån resultaten

i denna uppsats. I ”Idrotten vill” som antogs 1995 står det att.105

Vi vill på alla nivåer bedriva vår verksamhet så att den utvecklar människor

positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi

utforma vår idrott så att

• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

• alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön

eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara

med i föreningsdriven idrottsverksamhet

• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika

samhällsgrupperingar

• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin

verksamhet

• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

Är det då denna bild av idrotten som framträder i mina intervjupersoners berättelser? Är

idrotten lika öppen för alla, oavsett sexuell läggning, och ger den alla som deltar en kamratlig

och trygg social gemenskap?

En tolkning utifrån intervjupersonernas berättelser är att idrotten har en potential att vara den

tillåtande och öppna arena som beskrivs i ”Idrotten vill”. Några av intervjupersonerna

105Riksidrottsförbundet, Idrotten vill < http://www.rf.se/files/{F9E027CE-C1FB-4178-B5F0-
91E11700D594}.pdf > (2007-01-08)



72

beskriver nämligen hur idrotten kan fungera som en frizon från ett för övrigt ganska homofobt

och heteronormativt samhälle. De har känt att de fått vara sig själva inom idrotten, att de fått

stöd (av lagkamrater och/eller tränare) och att det har varit lätt att leva öppet som homo- eller

bisexuell. Gemensamt för de kvinnor, som har upplevt idrotten som en öppen och tillåtande

arena, är dock att de har haft andra öppet homosexuella i laget/klubben och att det varit

naturligt att prata om icke-heterosexuella relationer. Den tystnad som annars tycks prägla

idrottsrörelsen när det gäller HBT-personer och HBT-frågor har inte varit lika framträdande i

dessa lag.

Samtidigt berättar andra intervjupersoner om en idrottslig vardag som präglas av en strikt

heteronormativitet – där heterosexualiteten ses som naturlig, självklar och allmängiltig. Även

om det bara är en av kvinnorna som använder ord som diskriminering och trakasserier om

sina upplevelser, berättar många om subtilare former av negativt bemötande. De har mötts av

tystnad från lagkamrater och tränare, blivit utsatta för skitsnack bakom ryggen och själva känt

att det är tacksamt att hålla en låg profil när det gäller den egna sexuella läggningen. Detta har

i sin tur bidragit till att de internaliserat heteronormativa diskurser. Utifrån dessa berättelser är

det därför svårt att säga att idrotten skulle vara lika öppen för alla och att den skulle ge alla

som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Det andra av RF:s dokument jag vill diskutera är ”Policy och handlingsplan mot sexuella

trakasserier och sexuell diskriminering inom idrotten”.106 I detta dokument står det att:

Inom idrotten:

 ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller

känna obehag på grund av könstillhörighet eller sexuell läggning

 accepteras ingen form av sexuella trakasserier och sexuell

diskriminering

Det är alltså idrottsrörelsens uppgift att arbeta med frågor som rör kränkningar, trakasserier

och diskriminering på grund av sexuell läggning, något som också samtliga av mina

intervjupersoner också håller med om att det bör vara. Syftet med RF:s policy, handlingsplan

106Riksidrottsförbundet, Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering inom
idrotten <http://www.rf.se/files/{25F30A89-C00E-4C5F-9972-9A57140F232B}.pdf> (2007-01-08)
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och vägledning beskrivs som: ”att motverka och förebygga trakasserier på grund av kön eller

sexuell läggning inom idrottsrörelsen”. När det gäller hur man ska gå tillväga med detta

arbete anges en rad olika punkter. Bl a nämns att:

 RF, SF och SISU ska verka för att utveckla utbildningsmaterial och

metoder för ledare och tränare där kunskaper om sexuella

trakasserier och förekomsten av olika sexuella läggningar är

integrerad

 RF, SF och SISU ska se till att det ges tillfällen att ta upp frågor

rörande de idrottsanknutna etiska och sociala frågorna i ledar- och

tränarutbildningar. Frågorna om sexuell diskriminering och

förekomsten av olika sexuella läggningar bör ingå som en naturlig

del av detta.

 Idrottens anställda bör utbildas om relevant lagstiftning samt om

hur man kan ge information och vägledning till dem som blivit

utsatta för sexuella trakasserier.

Det verkar emellertid inte som att det förebyggande arbetet mot trakasserier eller

diskriminering på grund av sexuell läggning fått någon större genomslagskraft i

specialidrottsförbundens verksamheter och tränarutbildningar. Ingen av mina intervjupersoner

har varit med om att tränare eller ledare har tagit upp frågor om HBT-personer eller frågor

som rör diskriminering och trakasserier i laget eller klubben. De som gått olika

tränarutbildningar har inte heller då fått ta del av något utbildningsmaterial eller diskuterat

dessa frågor. Med tanke på att endast fyra SF i en enkätundersökning svarade att de inkluderat

policyn i sin verksamhet, är detta knappast förvånande.107 Utifrån intervjupersonernas

berättelser finns det således en del att göra, om idrottsrörelsen ska leva upp till innehållet i

RF:s ”Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering inom

idrotten”.

Det är också en heteronormativ bild av verkligheten som förmedlas genom språket i RF: s

policy och handlingsplan. Att enbart informera om att det finns olika sexuella läggningar och

107 Jenny Axelsson, ”Idrotten och dess diskriminering på grund av sexuell läggning”, Svensk Idrottsforskning,
volym (2005:03)
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att säga att diskriminering är fel, kan lätt förstärka synen på heterosexualiteten som det

”normala” och homosexualiteten som det ”avvikande”. Det ”självklara” sättet att leva behöver

då aldrig ifrågasättas. Ett fokus på normen och på det som gör att heterosexualiteten ses som

det självklara och naturliga sättet att leva på (språk, handlingar och institutioner) saknas i

dokumentet. I denna uppsats finns en rad exempel på hur just sexualitet och kön ständigt

”görs” i den idrottsliga vardagen. Detta ”görande” ser dels genom idrottens struktur, där tjejer

och killar samt kvinnor och män tränar, tävlar och byter om på skilda arenor och dels genom

vad som sägs (och inte sägs) bland de aktiva samt mellan aktiva och tränare. Förslagsvis

skulle sådan kunskap kunna användas som underlag för diskussioner kring möjliga, eller

alternativa diskurser kring sexualitet och kön.

Jag har i denna uppsats, i enlighet med poststrukturalistiskt tradition, försökt synliggöra hur

normer kring sexualitet och kön iscensätts inom svensk idrottsrörelse. Jag har även

dekonstruerat och ifrågasatt dominerande diskurser inom idrotten. Dels genom att visa på hur

språk, handlingar och institutioner ”skapar” dessa ”sanna” berättelser, dels genom att lyfta

fram alternativa sätt att ”göra” sexualitet och kön på. Dessa alternativ, eller möjligheter,

osynliggörs nämligen lätt, om man utgår från att det bara finns en ”sann” verklighet. Följden

blir också att de som faller utanför rådande normer/diskurser, exempelvis genom att inte leva

heterosexuellt, begränsas. Min poäng är inte att demonstrera att det finns en verklighet som är

bättre än någon annan och inte heller att argumentera för att vissa normer skulle vara mer

riktiga än andra. Jag vill däremot synliggöra att det finns alternativa verkligheter, med

alternativa normer och alternativa sätt att vara och leva. Om dessa alternativ ska få utrymme

inom svensk idrottsrörelse, vilket också verkar vara ett av målen i Idrotten vill, tror jag att det

är viktigt att:

1) bryta tystnaden kring HBT-personer och HBT-frågor inom idrottsrörelsen och att våga

prata om att det finns idrottare som inte lever heterosexuellt. Att inte förneka att det

finns många som lever homosexuellt inom vissa idrotter utan i stället uppmuntra

idrottare att vara öppna med sin läggning. Att skapa ett klimat där det är fritt fram att

prata om såväl samkönade som olikkönade relationer och där man inte tar för givet att

en person har en partner av motsatt kön.

2) problematisera heteronormativiteten (eftersom denna påverkar alla som inte ”gör”

sexualitet och kön på rätt sätt) och att inkludera detta i det förebyggande arbetet,

exempelvis i tränar- och ledarutbildningar.
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Jag efterfrågar även mer forskning som fokuserar på hur kön och sexualitet ”görs” inom

idrotten samt hur normer kring kön och sexualitet skapas, reproduceras och utmanas. Tio

kvinnliga idrottares upplevelser och erfarenheter ger långt ifrån svar på alla frågor. Några

tankar och uppslag till fortsatt forskning, som väckts genom denna studie är:

 Hur är förhållandena inom herr- och pojkidrotten? Vilka upplevelser och

erfarenheter har manliga idrottare som inte lever heterosexuellt?

 Vilka upplevelser och erfarenheter har icke heterosexuella kvinnor inom mer

feminint kodade idrotter? Är det lättare eller svårare att vara öppen inom dessa

idrotter?

 Finns det över huvud taget skillnader mellan olika idrotter, när det gäller

normer kring sexualitet och kön? Fler studier kring detta samt kring möjliga

förklaringar vore intressant.

 Hur vanligt förekommande är det egentligen med kränkningar, trakasserier och

diskriminering inom idrottsrörelsen? Någon form av kvantitativ undersökning

vore bra.

 Hur ”görs” heterosexualiteten till det normala och självklara sättet att leva

(genom språk och handlingar) i olika flick- respektive pojklag? Deltagande

observationer med ett sådant fokus vore intressanta.

 Vilken roll har media när det gäller skapandet och reproducerandet av normer

kring kön och sexualitet inom idrotten? Hur beskrivs kvinnliga respektive

manliga idrottare i media och vilka uttryck tar sig heteronormativiteten där?

 Vad det är som gör vissa idrottsliga miljöer till bra miljöer för icke

heterosexuella idrottare? Vad kan läras av detta?
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BILAGA 1: KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING

Frågeställningar:

1. Vilka upplevelser och erfarenheter har icke heterosexuella idrottare av

vardagen inom svensk idrottsrörelse? Vilka attityder finns bland

träningskamrater och tränare? I vilka ”situationer” och på vilket sätt

uppmärksammas sexuell läggning (explicit och implicit)?

2. Hur iscensätts normer kring kön och sexualitet i de aktivas berättelser? Finns

det även mekanismer/praktiker som utmanar dessa normer?

VAD?
Ämnesord Engelska ämnesord
Heteronormativitet
Queer/Queerteori
Sexualitet
Genus/kön
Idrott
Homofobi

Heteronormativity
Queer/Queer theory
Sexuality
Gender/sex
Sports
Homophobia

VARFÖR?
Jag valde att främst söka på orden queer, heteronormativitet, sexualitet och idrott, eftersom det var
detta jag ville lägga fokus på i min studie. För att bredda sökfältet lite, och även få med artiklar med
relaterade teman, sökte jag emellertid även på genus, homofobi och idrott.

HUR?
Databas Söksträng Antal

träffar
Antal relevanta
träffar

Idrottshögskolans
bibliotekskatalog

Libris

SportDiscus

Heteronormativitet
Queer
Sexualitet + idrott
Genus + idrott
Kön + idrott
Homofobi
Heteronormativitet
Queerteori
Queer + idrott
Sexualitet + idrott
Homofobi + idrott
Genus + idrott
Heteronormativity
Queer
Homophobia + sports

0
1
6
106
244
7
61
604
1
12
1
30
1
30
62

0
1
4
7
7
5
5
4
1
5
1
5
1
8
5

KOMMENTARER:
Genom att söka efter material till min studie i olika databaser, blev det tydligt för mig att det finns
relativt lite forskning gjort på området, speciellt när det gäller idrott och heteronormativitet.



80

BILAGA 2: INTERVJUGUIDE

Bakgrundsinformation
Ålder?
Sysselsättning?
Idrott?

- Hur länge har du varit aktiv?
- Vilken nivå?
- Har du haft stöd från omgivningen (familj, vänner, skola mm) i ditt idrottande?
- Vad har idrotten betytt för dig?

Hur skulle du definiera din sexuella läggning?
När började du förstå att du attraherades av personer av samma kön?

- Hur upplevde du det? Tankar, känslor?
- Berättade du för någon/några? Vilka? Hur reagerade de?

Öppen/dold inom idrotten

Är du öppen med din sexuella läggning i laget/klubben? För vilka? Hur upplever du det? Hur
skulle du vilja ha det? Om du har kommit ut, hur reagerade träningskamrater/tränare och hur
tänkte/kände du? Om du inte har kommit ut, hur tror du träningskamrater/tränare skulle
reagera och hur tror du att du skulle tänka/känna?

Tror du att idrottare som inte är heterosexuella i allmänhet är öppna med det i laget/klubben?
Hur tänker du kring det? Vad tror du att det kan bero på? Är det någon skillnad mellan män
och kvinnor när det gäller öppenheten? Hur tänker du då?

Känner du andra homo- eller bisexuella idrottare personligen? Är de öppna? Varför tror du
att de har valt att vara öppna/dolda? Vilka reaktioner har de mött?

Tror du att det generellt sett är svårare att vara öppen inom idrotten än annars i samhället?
Kan du berätta om varför du tror att det är så? Är det någon skillnad för dig? Vilken? När är
det lätt/svårt att vara öppen?

Det finns få öppna elitidrottare? Är det extra svårt? Vad tror du att det kan finnas för skäl till
det? Om alla idrottare som lever dolt kom ut i morgon, tror du att det skulle få några
konsekvenser? Vilka? Media? Sponsorer? Publik? Aktiva?

Hur upplever du generellt sett att attityderna är gentemot homo- och bisexuella
- i samhället?
- inom idrottsrörelsen?
- i det egna laget/klubben?

Diskriminering och heteronormativitet
I vilka situationer inom idrotten (om det finns några) känner du att din sexuella läggning blir
särskilt tydlig/synlig? Exempel? Resor, dusch, middagar? Vad tänker/känner du då?

Tror du att det förekommer diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling p.g.a.
sexuell läggning inom idrottsrörelsen?
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Har du själv upplevt att du blivit diskriminerad eller kränkt? Kan du berätta om detta? Vad
kände/tänkte/gjorde du då?

Känner du andra homo- eller bisexuella idrottare som utsatts för diskriminering eller
kränkande behandling? Kan du berätta om det? Vad hände då? Hur reagerade de?

Förekommer det skämt eller nedsättande omdömen om homo- och bisexuella i
laget/klubben? Vilka? Hur reagerar du på sådana?

Har du någon gång känt press (från andra aktiva/tränare/ledare) att inte prata om homo- eller
bisexualitet? Kan du berätta om detta?

Tycker du att det finns fördomar om sportflator/bögar? Vilka?

Hur tycker du att idrottsrörelsen hanterar frågor gällande homo- och bisexuellas villkor,
homofobi och diskriminering inom idrottsrörelsen? Synpunkter? Borde något göras
annorlunda? Tycker du att det är idrottsrörelsens uppgift att arbeta dessa frågor? Varför?

Vad finns det som är positivt med att leva som homo- eller bisexuell och vara aktiv idrottare?
Finns det något särskilt lockande med idrotten?

Träningskamrater
Pratas det mycket om homo- och bisexualitet i laget/klubben? På vilket sätt? Är det ett
känsligt eller avdramatiserat ämne? Exempel? Pratas det mycket om heterosexualitet?

Är det lika ok att prata om flick- som pojkvänner? Blir det andra reaktioner? Vilka? Har det
varit mycket snack om det motsatta könet?

Hur tror du att de andra i laget ser på dig? Tänker de mycket på att du lever som
homosexuell? Hur märks detta?

Känner du dig någon gång utanför för att du lever som lesbisk/bög?

Tränare/ledare
Om dina tränare vet att du är homo- eller bisexuell, hur har de hanterat detta? Upplever du att
de har stöttat dig? På vilket sätt?

Har dina tränare tagit upp frågor som rör sexualitet, homofobi och diskriminering? På vilket
sätt? Hur upplevde du/andra det? Borde de ha gjort annorlunda?

Känner du till någon tränare som är öppet homosexuell? Hur fungerar det? Tror du att det är
svårare för en tränare att vara öppen? Vad tror du att det beror på? Om du var tränare, hur
skulle du tänka kring att vara öppen?

Självbild
Är den sexuella läggningen en viktig del av din identitet?

Vad signalerar begreppet maskulin/feminin för dig? Hur ser du på dig själv? Är det viktigt för
dig? Har idrottandet inverkat?
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Tänker du på om andra uppfattar dig som en ”riktig kvinna/man”? Har det med din sexualitet
att göra?

Kärlek och attraktion
Är idrottsmiljön en bra miljö att flirta i, ha förhållanden i o.s.v. Egna erfarenheter…

Vad händer om du stöter på någon på exempelvis en fest (inom idrotten)?

Vad blir du attraherad av hos andra tjejer/killar? Femininitet/maskulinitet?

Inom idrotten blir det kanske mer fokus på nakenhet och intimitet än i andra sammanhang
(tillbringar mycket tid i omklädningsrum, duschar, bastur). Är det något som du som flata/bög
tänker på?


