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Sammanfattning 

Syftet i föreliggande studie är att belysa HBTQ-individers upplevelser och bemötande inom 

motionsanläggningar och på vilket sätt detta får betydelse för upprätthållandet av fysisk hälsa 

och välmående. 

 Hur upplever HBTQ-individer motionsanläggningars normer och hur påverkar hetero-

normativiteten om hur de uppfattas inom fysisk aktivitet och idrott? 

 Vad influerar HBTQ-individers egna fysiska hälsa? 

 Finns det specifika parametrar som påverkar HBTQ-individers användning av mot-

ionsanläggningar?  

 

Metod 

För att kunna granska hur heteronormativiteten präglat motionsidrotten i samhället har queer-

teorin samt genusteorin dels använts som utgångspunkt för studien som helhet och dels som 

studiens teoretiska förståelseverktyg i databearbetningarna. För att besvara syftet och fråge-

ställningarna genomfördes en kvalitativ intervjustudie där tio individer som klassificerade sig 

själva som HBTQ ingick. Varje enskild intervju spelades in och transkriberades. Det är indi-

vidernas egna upplevelser som varit i fokus för undersökningens analyser och tolkningar och 

dessa bearbetningar utgör därmed studiens resultat.  

 

Resultat 

Resultatet i studien visar att HBTQ-individer påverkas av de oskrivna heteronormativa ideal 

och normer som finns vid motionsanläggningar runt om i Stockholmsområdet. Ett tydligt pro-

blemområde, omklädningsrummet, lyftes fram av ett flertal respondenter. Här var det främst 

de individer som klassificerade sig som transsexuella som kände så pass stora obehag av om-

klädningsrummen att träningen helt kunde utebli. Alla respondenter var för HBT-certifiering, 

även om det fanns åsikter om att något sådant inte borde behövas. En motionsanläggning för 

endast HBTQ-individer var något respondenterna tyckte vore bra. 

 

Slutsats 

Resultaten från denna studie visar på en allmän upplevd svårighet att vara HBTQ vid en mot-

ionsanläggning. Detta visar sig främst i upplevda normer och ideal som i sin tur grundar sig i 

heteronormativiteten som oskriven regel. 
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1. Inledning  

1.1 Introduktion 

”We’re here, we’re queer, get used to it!”  

Detta är ett välkänt citat från befrielseparaden i New York 1990, där syftet var att uppmana 

till förändring och ge styrka till att stå emot den rådande heteronormen. Likt dåtidens protester 

behöver vi idag se förbi vad samhället ser som maskulint och feminint, för att istället fokusera 

på individen och dess personliga attribut. (Ambjörnsson 2006, s. 13) 

 

Dagens samhällsklimat syftar mer och mer på att inkludera alla människor, oavsett hudfärg, 

religion, kön, sexuell läggning eller dylikt. Många företag och institutioner blir idag homo-, 

bi-, och transsexuellt-certifierade och får därmed utbildning i bemötande och hantering utifrån 

ett HBT-perspektiv. Certifieringen handlar inte om att peka ut vem som är homo-, bi-, eller 

transsexuell utan kan istället synliggöra och granska samhällsnormer. (RFSL, 2013) Hösten 

2014 fick Sverige sin första HBT-certifierade simhall med många positiva reaktioner till följd.  

 

Trots denna framgång finns upplevelsen kvar av att alla inte alltid känner sig välkomna. Käns-

lan kan ofta visa sig vid någon typ av fysisk aktivitet eller prestation. Detta kan innebära ho-

mofoba jargonger, uteslutande omklädningsrum eller en rädsla för att visa vem individen är. 

(Darj, Piehl & Hjelte 2013, s. 36 ff.)  

 

Individer som ifrågasätter den rådande könsnormen uppfattas ofta som ett farligt hot mot id-

rottsutövandets existens. Idrott och sport anses som maskulinitetens grundsten där män kan 

skiljas från kvinnor. (Symons 2007, s. 140 f.) Alla dessa komponenter kan göra det svårt för 

HBTQ-individer
1
 att få utföra fysisk aktivitet på samma villkor som andra individer i den 

heterosexuella normen i samhället. Något så allmänt vedertaget som jämställdhet framställs 

oftast som att en man och en kvinna ska leva tillsammans på lika villkor, vilket gör den rå-

dande heterosexualiteten obligatorisk (Kulick 2005, s. 54). I och med samhällets ofrånkom-

liga heterosexualitet kan det ge att HBTQ-individer blir mer fysiskt inaktiva och därmed är 

också risken högre att de drabbas av sjukdomar relaterade till ohälsa (Bogart, Revenson, 

Whitfield & France 2013, s. 1). 

 

                                                           
1
 För en förklaring av förkortningen se nedan s. 2 under rubriken ”1.2. Bakgrund”, andra stycket. 
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Det påstås att HBTQ-individer är mer mottagliga för den homofobi som finns inom idrotts-

världen. Många homosexuella väljer att skyla sin sexualitet, främst inom elitidrotten, på grund 

av rädslan för homofobiska uttalanden. Det finns teorier om att denna typ av homofobi har en 

destruktiv influens på lycka, insats och framgång, vilket i sin tur kan leda till ett uppbrott eller 

avhopp från idrotten. (Fasting 1999, s. 44 f.) Både fysisk och psykisk misshandel påverkar 

HBTQ-individers beslut till avhopp (Anderson 2002, s. 874).  

 

Mycket lite forskning finns att tillgå i form av HBTQ-individens egna upplevelser av dessa 

komponenter vid utförande av fysisk aktivitet, i detta fall motionsidrott. Än mindre forskning 

återfinns när det kommer till vuxna HBTQ-individers erfarenheter och där anser författarna av 

denna studie att det finns ett tomrum att fylla. Föreliggande studie har undersökt vuxna 

HBTQ-individers uppfattning kring motionsanläggningar och fysisk aktivitet i syfte att få en 

helhetsbild av HBTQ och motionsträning i Stockholmsområdet. Fokus har varit på bemötan-

det i stort på motionsanläggningen och detta inkluderar alla intryck som återfinns av HBTQ-

individen, allt från andra individers påverkan till praktiska begränsningar. Studien har även 

som syfte att fokusera på HBTQ som en övergripande grupp utan något större specifikt fokus 

på bokstäverna i sig, om inga markanta skillnader uppkommer. 

 

Föreliggande studie lägger fokus på motionsidrottare, istället för elitidrottare. En motionsan-

läggning definieras som en plats där det går att utföra enskild träning eller träning i grupp. 

Anläggningen ska inneha ett gym och kan utöver det erbjuda olika former av motionsträning. 

 

1.2 Bakgrund 

I dagens samhälle handlar den sexuella läggningen inte längre endast om reproduktion. Med 

insemination och adoption behöver människan inte längre leva i ett heterosexuellt förhållande 

för att skapa en familj och få barn. Det räcker med att en kvinna blir gravid, vilket i sin tur 

kan ske på fler sätt än genom penetration. Ordet heterosexuell konstruerades för ungefär 

hundra år sedan och syftade då på individer som hade sex med det motliggande könet enbart 

av behag och utan någon baktanke på reproduktion. (Ambjörnsson 2006, s. 53 f.) 

 

Kön används för att kategorisera människan. Det finns tre olika sätt att avgöra vilket kön en 

individ anses ha: juridiskt, socialt och biologiskt. Det juridiska könet återfinns i folkbokfö-

ringen medan det biologiska könet grundas i vad för könsorgan en individ föds med, det vill 



3 
 

säga inre eller yttre könsorgan. Det sociala könet är ett begrepp som omfattar hur den egna 

individen ser på sitt eget kön, är denne man, kvinna, bäggedera eller inget av de föregående. 

Det sociala könet kallas könsidentitet. (Ungdomsstyrelsen 2012, s. 5; Lönnlöv 2014, s. 86) 

HBT är en förkortning för de individer som anser sig själva vara homo
2
-, bi

3
-, och transsexu-

ella
4
 (Ungdomsstyrelsen 2012, s. 3). HBTQ är en beteckning där ordet queer belyses som en 

egen del. Queer grundar sig i att betvivla heteronormativiteten i samhället och står även för att 

inkludera alla former av kön och sexualitet inom samhällets ramar. En individ som anser sig 

vara queer behöver inte klassa sig som homo- eller bisexuell. En heterosexuell individ som 

bryter mot det heteronormativa i samhället kan även klassa sig själv som queer. (ibid 2012, s. 

3; Ambjörnsson 2006, s. 27; Richardson 2004, s. 50)   

 

Heteronormativitet är ett begrepp där det endast finns två olika kön, man och kvinna. Tanken 

med detta är att män och kvinnor gör varandra fullständiga och behagas av det motsatta könet. 

Begreppet handlar även om att vara komfortabel i det kön en är född i, det vill säga att en per-

son är kvinna om denne föds med kvinnliga könsorgan och vice versa. Män anses som masku-

lina, kvinnor som feminina och av varje individ fordras det att vara heterosexuell och att vilja 

ha en heterogen monogam relation. (Ungdomsstyrelsen 2012, s. 6; Lönnlöv 2014, s. 50; Block 

2014, s. 18) Heteronormativiteten i dagens samhälle har en större grund för sympati och för-

ståelse. Med det menas att det inte bara är anordnat att vara heterosexuell utan det ses även 

som ett privilegium, då den heteronormativa könsuppdelningen återfinns överallt. (Berlant & 

Warner 1998, s. 548; Höglund 2000, s. 64 f.; King 2008, s, 424; Eng 2006, s. 51) Idrott är en 

del av samhället och därmed djupt formad av heteronormativiteten, i form av könsuppdelade 

tävlingar och traditionella spelregler. Tillsammans med det könsstereotypiska idealet och 

könsuppdelningen försvåras medverkandet för unga HBTQ-individer. (Darj et al. 2013, s. 84)  

 

Ett exempel som anses gynna heteronormativiteten i samhället är bodybuilding bland män. De 

män som på en professionell nivå bygger muskler bidrar till ett ideal om hur den manliga 

kroppen ska se ut för de som är fysiskt aktiva och tränar. Enligt Richardson klassificeras en 

man som ägnar sig åt bodybuilding som queer, då han bryter mot många heterosexuellt präg-

lade normer för att uppnå den ultimata kroppen. Männen ska vara hårlösa, måna om sitt utse-

ende och blir sedan bedömda utifrån hur kroppen ser ut, inte hur starka de är. Allt detta klas-

                                                           
2
 En individ som fattar tycke och attraktion till en annan individ med samma kön (RFSL 2015). 

3
 En individ som fattar tycke och attraktion till en annan individ oavsett kön (RFSL 2015). 

4
 En individ som uppfattar sitt kön som ett annat än det som den har blivit uppfostrad som, vilket kan resultera i 

en strävan att på något sätt förändra sin kropps förutsättningar (RFSL 2015). 
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sas annars av samhället som feminina aspekter men resultatet blir istället en ökning till det 

maskulina träningsidealets fördel. På så sätt är bodybuilding kontraproduktivt mot heteronor-

mativiteten inom idrottsvärlden eftersom den bryter mot normerna men ändå gynnar före-

komsten av det redan befintliga mansidealet. (2004, ss. 50-57) 

 

Heteronormativiteten kan visa sig i olika beteenden och handlingar. Ett exempel från förr är 

att homosexualitet klassades som ett sjukdomstillstånd i Sverige fram till 1979. Idag kan det 

visa sig genom hatbrott mot HBT-individer, vilka har tilltagit. Ett annat exempel är inseminat-

ion, som sedan 2005 är lagligt i Sverige, så länge du inte är ensamförälder. Allt detta ger en 

tydlig bild av hur heteronormativa val påverkar samhället och dess utformning, samt hur fa-

miljelivet ska se ut. För att tydliggöra att det är själva normsystemet det handlar om och inte 

individen som sådan används begreppet heteronormativitet istället för heterosexualitet. Det är 

inte enskilda individers sexuella umgänge och preferenser som är det intressanta inom queer-

forskningen. Det intressanta är istället att rikta fokus på ett system som prioriterar och expli-

cerar att ett visst sätt att leva på är optimalt. (Ambjörnsson 2006, s. 52) 

 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1. Fysisk hälsa 

Den fysiska hälsan är oftast sämre hos HBTQ-individer än hos heterosexuella (Bogart et al. 

2013, s. 1). Långvariga sjukdomar är mer förekommande hos homo- och bisexuella individer 

jämfört med den övriga befolkningen. Övervikt och fetma är dock inte mer förekommande 

hos HBT-individer jämfört med resterande befolkningen. Fler överviktiga återfanns däremot 

bland den manliga homo- och bisexuella befolkningen än bland den kvinnliga homo- och bi-

sexuella. (Roth, Byström & Nyqvist 2006, s. 6; ibid, s. 40 ff.) Kontakten med vården är över-

lag mer frekvent bland homo- och bisexuella och bland dessa är det vanligare bland kvinnor 

att ha specifik kontakt med vårdpersonal, till exempel sjukgymnast (ibid, s. 7). Stillasittande 

och brist på regelbundna motionsvanor är mer framträdande hos homo- och bisexuella (ibid, s. 

50; ibid, s. 63). Endast 29 procent av de tillfrågande transsexuella personerna i en studie utö-

vade regelbundet fysisk aktivitet medan andelen homo- och bisexuella var 45 procent respek-

tive 43 procent (ibid, s. 65). I en jämförelse gällande fysisk hälsa och utbildning hade HBT-

individer med lång utbildning mindre besvär gentemot de med kortare utbildning. Prevalensen 
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av svår värk ökade om den homo- och bisexuella individen bodde utanför storstäderna och 

längre ut på landet. (ibid, s. 40 ff.) 

 

I en studie genomförd med äldre transsexuella personer där medelåldern var cirka 60 år om-

bads respondenterna fylla i en enkät om sin fysiska och psykiska hälsa. I studiens slutskede 

jämfördes sedan deras resultat med en kontrollgrupp bestående av icke-transsexuella homo- 

och bisexuella individer. Resultatet i studien visar på att transexuella löper högre risk vad gäl-

ler övervikt, fysisk inaktivitet och uttrycker en rädsla för att söka hjälp från olika delar i sam-

hället. Även risken för stress och depression var högre för transsexuella jämfört med homo- 

och bisexuella. Utöver detta var de transsexuella i högre grad lågutbildade och hade lägre in-

komst. (Fredriksen-Goldsen, K., Cook-Daniels, L., Kim, H., Erosheva, E. A., Emlet, C. A., 

Hoy-Ellis, C. P., Goldsen, J. & Muraco, A. 2013, s. 6 f.) 

 

I en studie av Brittain, Baillargeon, McElroy, Aaron och Gyurcsik undersöktes lesbiska kvin-

nors hälsa och varför de inte valde att utföra fysisk aktivitet. Majoriteten av kvinnorna var vita 

och kom från ett specifikt geografiskt område. Studien använde olika nivåer för att kategori-

sera deltagande i fysisk aktivitet: intrapersonell, interpersonell, institutionell och samhälls- 

och socialpolitisk nivå. Den intrapersonella nivån anspelade mest på tidsbrist, lathet men även 

på grund av fysiska begränsningar. Brist på socialt stöd inkluderas i den interpersonella delen 

tillsammans med ett obehag att träna tillsammans med andra. Den institutionella nivån inne-

höll arbetsrelaterade problem samt en upplevd brist på förebilder i ens närhet. Den sista nivån, 

samhälls- och socialpolitiska, inkluderade bland annat säkerhetsproblem (till exempel våld) 

samt brist på möjligheter till fysisk aktivitet i närområdet. Vissa hinder var även specifika för 

de lesbiska individerna och visade sig bland annat genom en obekväm känsla vid fysisk akti-

vitet kring homofoba personer. Svårigheter fanns även vid motionsanläggningar som inte 

godkände köp av familjekort, då de anställda inte ansåg en lesbisk relation som en familjere-

lation. (2008, s. 81 f.) Deltagarna i studien upplevde dock inte något specifikt kroppsideal och 

vissa menade att det kunde vara en anledning till den sämre hälsan, att det inte fanns en moti-

vation till att exempelvis gå ner i vikt (Brittain et al. 2008, s. 89). 

 

1.3.2. Normer och ideal i idrottsvärlden 

Fagrell menar på att barn lär sig tidigt att dela in individer som manliga eller kvinnliga samt 

att bland annat idrottandet ligger till grund för detta. Sociala koder behandlas när barnen till-
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sammans med andra barn uppfostras i en grupp. Fagrell syftade på att barn inte alltid kunde 

beskriva sina värderingar kring könsskillnader men att det hela visade starka inpräntade ge-

nusmönster. (Fagrell 2000, s. 140) Även Larsson hävdar att flertalet idrotter är märkta för ett 

specifikt kön och därmed är just det könet främst förekommande. Idrott anses dock i sig vara 

ett manligt fenomen och skapar då frågetecken när kvinnor får stora framgångar inom olika 

sporter och därmed utmanar dessa normer. Tankar kring vad som är manligt och kvinnligt 

skapar i sig en bild av idrotten som en heterosexuell plats. Kvinnor och män tävlar ofta mot 

varandra och om någon skulle utmana dessa roller riskerar denne att mötas med förakt och 

undran. I och med detta kan många idrottande personer uppleva ett behov av att bevisa sin 

(eventuella) heterosexuella läggning. (Larsson 2005, s. 131 ff.) Detta allmänt upplevda behov 

av bevis beskriver Larsson: “Det kan istället ses som ett uttryck för en social ordning där det 

krävs heterosexuella alibin för i övrigt okvinnliga beteenden” (ibid 2005, s. 134). 

 

Gällande HBTQ-individer och fysisk aktivitet är den främsta forskningen om HBTQ och id-

rott baserad på lag- respektive singelidrott (Riksidrottsförbundet 2003, s. 8 f.; Place & Beggs 

2011, s. 1411; Linghede 2014, s. 4). Då idrottsvärlden är heteronormativt präglad hamnar 

HBTQ-individer ofta i olika stereotypiska fack. En kvinnlig fotbollsspelare förväntas av sam-

hället vara lesbisk medan en konståkande man förväntas vara bög. (Larsson 2003) Bollsporter 

ses som manligt, en slags öppen plats för beteenden utanför andra platser i samhället, en form 

av maskulinitet som ofta spelas över till en form av homofobi. Tävlingsidrotten, som tidigare 

nämnts, är en arena som medverkar till att stärka det heteronormativa synsättet på idrottsutö-

vare genom sina uttryck för vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Det finns emel-

lertid stora möjligheter att förändra detta och skapa nya traditioner mellan de tydliga köns-

gränserna, till exempel med aktiva diskussioner kring de heteronormativa tankesätt som åter-

finns. (ibid 2003, s. 4 f; Anderson 2002, s. 862) 

 

Kvinnliga idrottare bedöms och granskas på olika sätt jämfört med idrottsutövare med manligt 

kön. Utöver de positiva reaktionerna på deras insatser blir kvinnliga idrottares sexualitet och 

kvinnlighet misstrodda. (Linghede 2014, s. 9) I och med detta finns det många stereotyper om 

hur en modern kvinna ska se ut kroppsmässigt. Ett flertal studier har undersökt hur idrotten 

hjälper till att forma kvinnans identitet. Det finns en hög potentiell press att behöva leva upp 

till det maskulina könsidealet om en vältränad kropp med en stor mängd muskelmassa, samti-

digt som samhällets ideal säger tvärtemot. För att försvara att idrottande kvinnor får en annan 

kroppstyp än det ideal samhället har, väljer många i branschen att uppfatta dem som homo-
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sexuella. Cahn menar att kvinnan syftas att ha en kropp som mannen ska åtrå men om hon 

istället skulle ha en mer maskulin kropp rubbas den sexuella attraktionen. Cahn menar även 

att idrottsvärlden antar att dessa idrottande kvinnor är homosexuella eftersom deras kroppar 

stämmer mer överens med maskulinitetsidealet än med det feminina idealet. (2015, s. 20 f.; 

ibid s. 165 f.) Detta ger kvinnliga idrottare ett dilemma: att få tillräckligt med muskler för att 

orka med sin idrott men att samtidigt bibehålla sin femininitet. Många atletiska kvinnor upp-

lever att deras kroppar har andra kvalitéer, och framförallt utseende, än vad samhällets normer 

säger att en kvinna ska ha. Deras kroppar är mer funktionella och starka, precis som den ty-

piskt manliga kroppen. (Kitchen, 2006. s. 16; ibid s. 63 f.) 

 

I samband med det feminina idealet som till viss del innebär motsatsen, att kvinnor inte ska 

vara för muskulösa, blir det en psykisk och fysisk kollision (Larsson 2007, s. 43). Den man-

liga kroppen ska därför vara mer tillämpad för rörelser som kräver mycket styrka och kraft 

medan den kvinnliga kroppen ska vara mer anpassad för eleganta rörelser och försiktighet 

(Block 2014, s. 18). Dessa ideal tillsammans med diskriminering och mobbing under identi-

tetsskapandet bland unga HBTQ-individer kan leda till en försämrad fysisk- och psykisk hälsa 

samt till missbruk av narkotika. Deras upplevelse av fysisk aktivitet (främst via skolidrotten) 

får en negativ prägel och det kan många gånger leda till inaktivitet och fysisk ohälsa senare i 

livet. Särbehandlingen av kön inom idrottsvärlden har stort samhällsstöd men ses som ett kul-

turellt problem av många som inte kan placera sig i en könskategori. När det handlar om ung-

domar är det oftast lärarna som misslyckas med att motarbeta denna särbehandling. (ibid 

2014, s. 21 f.) Vidare förväntas kvinnor och män se ut och uppträda olika inom idrotten. Detta 

iscensätts genom att skapa så kallade anpassningar inom olika tävlingsgrenar utefter de ana-

tomiska skillnaderna mellan män och kvinnors kroppar, oftast genom att män utför tyngre och 

anatomiskt svårare övningar. Tillsammans med olika beteenden samt egenskapen att säga vad 

som är manligt och kvinnligt skapar samhället en tydlig bild av vad som förväntas av idrottar-

na, vad som generaliseras som maskulint eller feminint. (Linghede 2014, s. 12) 

 

Linghede menar att unga mäns identitetsskapande inom idrottsvärlden tyder på att det är idrot-

ten i sig som bidrar till konstruktionen av maskulinitetsidealet. Denna manlighet präglas av 

tävling, heteronormativitet, sexualitet och aggressivitet. Ett sådant ideal kan leda till nedvär-

dering av både kvinnor och andra män som exempelvis är invandrare, icke idrottsintresserade 

eller homosexuella. Detta manlighetsideal upprätthålls genom avståndstaganden från de som 

bryter mot normen. En studie av ett pojkfotbollslag visade att det ovannämnda idealet och 
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avståndstagandet ökade risken för utveckling av homofobi, sexism eller främlingsfientlighet 

inom laget. De unga pojkarna formar sin identitet som vita heterosexuella genom att tydlig-

göra och dela upp olika sociokulturella skillnader inom laget. En annan studie utförd på ett 

herrhandbollslag gav liknande resultat, vilket tyder på att oavsett sexuell läggning präglas 

idrottsvärlden av en nedvärderande och nedtryckande jargong mot de som bryter mot det 

heteronormativa, de som är icke-heterosexuella. (Linghede 2014, s. 14 f.; Anderson 2002, s. 

861; Fundberg 2003, s. 203 ff.) 

 

Idrottens heteronormativa stereotyper hindrar inte kvinnor från att utöva manligt präglade 

sporter. Även om en idrott av samhället anses vara manlig finns det utövare av kvinnligt kön 

som deltar i dessa idrotter ändå. Ett belysande exempel på detta är dåtidens gymnastik, där 

kvinnor och män utförde samma övningar, med den enda skillnaden att kvinnor inte fick ut-

föra de besvärligaste och mest komplexa delarna. Detta var ett uttryck kallat enkroppsprinci-

pen, som inkluderade den maskulina kroppen som enväldig och att det skulle vara den mest 

fullkomliga kroppen. (Larsson 2003) Att vara heterosexuell är normen i dagens samhälle och 

detta rådande heterosexuella synsätt har präglat samhällets kultur (Berlant & Warner 1998, s. 

552; Lönnlöv 2014, s. 7).  

 

Till följd av de heterosexuellt präglade normerna inom idrotten samt den tydliga köns-, och 

genusuppdelningen, är det mycket vanligt att unga HBTQ-ungdomar slutar. Inom idrottsvärl-

den är det låg förekomst av vuxna HBTQ-individer samt bristande kompetens inom HBTQ-

frågor och dessutom få förebilder. Investeringsvärdet för unga HBTQ-idrottare är bristfälligt 

och i det långa loppet leder det till att ungdomarna mister idrotten. Vanligt är också att trans-

sexuella lämnar föreningslivet till förmån för gymmet där de kan träna utan tränare, andra 

spelare eller omklädningsrum. (Darj et al. 2013, s. 86) Därmed blir de exkluderade och kom-

mande generationer får inte några förebilder att se upp till. I en svensk intervjustudie med 

HBTQ-individer hade alla respondenter angett samma personer som förebilder (Kajsa Berg-

kvist och Anton Hysén) vilket har som grund i att utbudet av öppna HBTQ-individer inom 

elitidrotten är lågt. Detta kan ses som ett resultat av att det inte förekommer speciellt många 

publika personer att se upp till för HBTQ-idrottare. (ibid 2013, s. 57) I en studie av Darj et al. 

visade det sig att de unga deltagarna uppfattade en skillnad i att utföra skolidrott, specifik id-

rott inom ett lag eller att vara på en motionsanläggning. Skolidrotten baseras på betyg och 

bedömning medan föreningsidrotten samt träning vid motionsanläggningar är självvald och 

mindre prestationsbaserad. (2013, s. 30) 
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Eftersom identitetsskapandet är en viktig del för människan har Roper och Plasek velat se vad 

som skulle kunna hända om det fanns en motionsanläggning med övervägande HBTQ-

medlemmar. Studien använde sig av en öppen anläggning främst för de som klassificerade sig 

som HBTQ, där även heterosexuella välkomnades. De ville undersöka samspelet mellan det 

heteronormativa och icke-heteronormativa. För att testa detta lät forskarna tretton individer av 

olika sexuella läggningar träna tillsammans på en anläggning. Deltagarna intervjuades däref-

ter om sina egna upplevelser och observationer. De som klassificerade sig själva som HBTQ i 

studien uttryckte att de trivdes i den öppna miljön och att en anläggning tänkt för HBTQ-

individer skulle vara ett lättsamt sätt för att bli engagerad inom samhället och HBTQ-

kulturen. De ville lära känna flera som klassificerade sig som HBTQ och tyckte att motions-

anläggningen skulle vara en bra arena för att skapa nya relationer. Respondenterna i studien 

upplevde en känsla av bekvämlighet och en frihet i att kunna vara sig själva. En deltagare 

uttryckte lättnad att hon kunde kyssa sin flickvän öppet utan att någon kände sig obekväm på 

grund av det. Slutsatsen i studien var att en anläggning för HBTQ-individer medförde en posi-

tiv inverkan på deras liv och att de vågade ta sig till träningen utan några psykiska eller fy-

siska hinder. (Roper & Plasek 2006, ss. 16-22)  

 

1.3.3. En HBTQ-anpassad idrottsvärld 

För att motarbeta det heteronormativa inom idrottsvärlden skapades för ett par decennier se-

dan fenomenet “Gay Games” som är en motsvarighet till de olympiska spelen för öppna 

HBTQ-idrottare. Syftet med dessa spel är inte bara att visa att HBTQ-individers prestation 

kan likställas med heterosexuellas presterande, utan det ska även ses som propaganda för 

HBTQ-rättigheter. Forskare som studerat hur ”Gay Games” påverkar olika deltagare har 

kommit fram till att denna idrottsmiljö är vänligare och mer anpassad för HBTQ-individer, 

särskilt för homosexuella män. Deras resultat visade även på att det blev en säkrare miljö både 

psykiskt och fysiskt för idrottarna samt att deras prestationer ökade eftersom arenan var mer 

öppen och välkomnande. (Roper & Plasek 2006, s. 15 f.; Davidson 2006, s. 90 ff.) Precis som 

de olympiska spelen hålls ”Gay Games” vart fjärde år i olika städer runt om i världen och för 

varje gång deltar allt fler idrottare. Spelens grundare, Tom Waddel, startade spelen för att 

öppna HBTQ-idrottare skulle få en accepterande arena inom elitidrotten. Det första ”Gay 

Games”, med startår 1982, var tänkt att kallas Gay Olympics. På grund av upphovsrättsliga 

skäl och en stämning av den internationella olympiska kommittén (IOK) var de tvungna att 

ändra namnet i sista stund. (ibid 2006, s. 90 ff.) Sporter som är internationellt stora har inför-
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livats i ”Gay Games” för att påvisa att den sexuella läggningen inte påverkar prestationen. 

Waddel har till exempel velat visa att en atlet med en icke heterosexuell läggning presterar 

minst lika bra som en heterosexuell. (ibid 2006, s. 102) 

 

På samma sätt går det att anpassa lagidrotten och skapa HBTQ-föreningar. Ett exempel på 

detta är Stockholm Snipers, en HBTQ-idrottsförening där övervägande majoritet är homo- 

eller bisexuella. Spelarna i deras herrfotbollslag beskriver stämningen som mer öppen och 

avspänd. Ingen behöver tänka sig för och de kan prata vitt och brett om sina partners och var-

dagsliv. Inom laget finns det även heterosexuella män samt män som inte kommit ut för andra 

än lagkamraterna och ingen av dessa ser några problem med situationen. Snarare tvärt om, 

dessa individer har sökt sig till Stockholm Snipers av just den anledningen, att kunna vara 

öppna utan att bli dömda. Spelarna slipper tänka på sin sexuella läggning som ett problem för 

andra då normerna är annorlunda. Det heteronormativa präglar inte föreningen på samma sätt, 

då normen är att vara HBTQ, vilket leder till att deltagarna känner sig tryggare i att vara sig 

själva. (Darj et al. 2013, s. 65 ff.) 

 

1.3.4. Motionsanläggningens problemområden 

Det finns få studier som har undersökt erfarenheter hos homosexuella män inom den hetero-

normativa idrottskulturen, en kultur som ibland framstår som homofobisk. Genom osynliggö-

rande och tystnad omvandlas acceptansen för homosexualiteten och HBTQ-individen till en 

internaliserad homofobi med villkorad acceptans. Män som lever icke heterosexuellt får ta del 

av samhörigheten inom laget/klubben så länge det inte märks att de är bögar. Denna hetero-

sexism minskar däremot allt mer och det finns HBTQ-individer som påpekar att de får mer 

support ifrån laget. (Linghede 2014, s. 11) Detta kan förklaras med att manlighetsnormerna 

har förändrats till en viss grad. Samtidigt lever machoidealet vidare inom många idrotter och 

ger en känsla av att det skulle vara omöjligt att leva fullt ut efter sin sexuella läggning. En 

vanlig följd till detta är avbrott ifrån idrottandet eller att leva dolt. Detta resulterar i att det i 

vissa fall kan vara okej att delta i träningssammanhang som HBTQ-individ men på premisser-

na att du inte är öppen med din läggning. (Darj et al. 2013, s. 28; ibid, s. 37) 

I studien av Brittain et al. upplevde en tredjedel av kvinnorna obehag när de kom i kontakt 

med omklädningsrum (2008, s. 85). Detta kunde visa sig genom att andra stirrade samt en oro 

att andra skulle uppleva det som jobbigt att ha en homosexuell person omkring sig (ibid 2008, 

s. 85; Roper & Plasek 2006, s. 22). Det beskrevs som en form av rädsla att en tränings- eller 
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lagkamrat skulle avslöja en med otillåtna blickar och att relationen då skulle förstöras bara för 

att en tittar och därmed ha en sexuell attraktion till de lika könet. Genom att använda sig av 

olika strategier som att stirra ner i golvet, flacka med blicken eller att undvika omklädnings-

rummet försöker HBTQ-individerna att inte bli påkomna. Dessa anpassningar grundas mesta-

dels i hur HBTQ-individerna tror att andra ska reagera på vetskapen om deras sexualitet. (Darj 

et al. 2013, s. 36 f.)  

 

Eng menar att idrott och träning karakteriseras av intimitet och nakenhet och detta visas 

främst i omklädningsrum och på träningsläger/cuper (2006, s. 18). Darj et al. visar med sin 

studie att informanterna ansåg det mer komplicerat att vara sig själva på trängre ytor, till ex-

empel omklädningsrum. Det traditionella omklädningsrummet med kvinnlig och manlig in-

delning syftar på att det endast finns möjlighet till attraktion på ett heterosexuellt vis. (2013, s. 

32) När denna norm utmanas av en HBTQ-individ kan denne uppleva obehag från de hetero-

sexuella i rummet. Reaktionerna från de normativa i ett omklädningsrum kan ha en stor på-

verkan på HBTQ-individerna, oavsett om reaktionerna är bekräftade i form av hot eller våld, 

eller om de endast är i form av mental oro från HBTQ-individens sida. En vanlig ogrundad 

åsikt är att homo- och bisexuella skulle vara mer sexuella än andra och därmed vara intresse-

rade av alla i omklädningsrummet (Darj et al. 2013, s. 34; Roper & Plasek 2006, s. 22 f.) 

 

Omklädningsrummet är inte den enda arenan som anses vara problematisk när det kommer till 

att kontinuerligt utöva fysisk aktivitet. Bristen på trygghet kan medföra att individen undviker 

anläggningen i övrigt och träningen blir därmed inte av. Precis som att flertalet kvinnor före-

drar en anläggning enbart för kvinnor visade Roper och Plasek på att detsamma gällde för 

HBTQ-individer. Det gav en främjad motivation från vetskapen av att ingen var där för att 

döma eller diskriminera, och detta låg till grunden för det fortsatta nyttjandet av anläggningen. 

(2006, s. 26) 

 

Det är inte bara en fysisk form av diskriminering som förekommer gentemot HBTQ-individer. 

Den verbala diskrimineringen berör dem minst lika hårt och i dagens samhälle har ord om 

deras läggning blivit en form av skällsord. Den homofobiska verbala diskrimineringen kan 

skada HBTQ-individer även fast de inte är närvarande, då andra redan har uppfattningen att 

det icke heteronormativa är mindre värt. Mobbningen och den verbala diskrimineringen grun-

das i att skapa en form av maktposition där språkets användning är pragmatiskt och inne-

bördsrikt och det som sägs är det som stämmer. Detta är relaterat till interaktioner med andra 
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individer, relationsskapande och även grundandet i den personliga utvecklingen och identite-

ten. Lösningen är att normalisera och avdramatisera könsroller och könsnormer, framförallt 

hos yngre män där språket oftast är som hårdast. (Athanases & Comar 2008, s. 12 ff.) 

 

Språket kan även användas för att beskriva en känsla eller händelse. Ordet bög används ofta i 

en negativ ton kopplat till en handling. Om en person skulle säga någonting som anses femi-

nint, trots att denne är stereotypiskt maskulin kan andra individer uttrycka sig att denne uppför 

sig ”bögigt”. På så sätt visas en form av brott mot det heteronormativa. Att använda ordet i 

syfte att påstå någonting som dumt eller irrelevant är även ett faktum. Om två unga män ham-

nar i slagsmål är det vanligt att de kallar varandra för bög, istället för ett annat nedvärderande 

ord utan sexuella grunder. Det används ofta för att trycka ner den andra och visa på att en 

själv har högre status. Ett annat tydligt exempel är hur (främst) unga män använder sig av 

frasen “no homo” i slutet av en mening eller handling. Detta är ett sätt för dem att ta bort det 

homosexuella i situationen. Att ge en komplimang till en kompis avslutas med ett “no homo” 

för att tydliggöra att det inte finns någon underliggande sexuell ton i det hela. Detta är ett sätt 

för männen att vidröra varandra eller ge varandra komplimanger, utan risk att anses som ho-

mosexuell. Även om många kanske inte använder ”no homo” som ett sätt att nedvärdera 

HBTQ-individer och framförallt homosexuella, tas ändå ställning till det heteronormativa som 

ett privilegium. (Kosciw, Greytak, Bartkiewicz, Boesen & Palmer 2012, s. 14 f.; Athanases & 

Comar 2008, s. 20 ff.) 

 

Föreliggande studie har som syfte att fokusera på det övergripande bemötandet av HBTQ-

individer på motionsanläggningar. Hur påverkar till exempel språket och de andra motion-

ärernas tankar och antaganden? Återfinns de tidigare studiernas resultat eller skiljer det sig då 

det endast handlar om motionsidrott? Föreliggande studies existens baseras på ett tomrum i 

den rådande forskningen kring vuxna HBTQ-individers erfarenheter inom motionsidrotten, 

specifikt motionsanläggningar. Inom detta inkluderas alla typ av intryck och olika bemötan-

den som individerna möts och eventuellt påverkas av. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet i föreliggande studie är att belysa HBTQ-individers upplevelser och bemötande inom 

motionsanläggningar och på vilket sätt detta får betydelse för upprätthållandet av fysisk hälsa 

och välmående. 
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 Hur upplever HBTQ-individer motionsanläggningars normer och hur påverkar hetero-

normativiteten om hur de uppfattas inom fysisk aktivitet och idrott? 

 Vad influerar HBTQ-individers egna fysiska hälsa? 

 Finns det specifika parametrar som påverkar HBTQ-individers användning av mot-

ionsanläggningar?  

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Queerforskarnas uppgift är att problematisera heteronormen, varför den heterosexuella livssti-

len är mer prestigefylld och varför den framställs som det mest önskvärda. (Ambjörnsson 

2006, s .53) Queerteorin ligger till grund för ifrågasättandet av sexuell identitet samt som 

grund inom vissa politiska rörelser. Teorin grundas även i att homo-, bi-, och transsexualitet 

inte är ett avbrott från normen utan någonting som klassas som normalt. Det betraktas som 

relationer mellan socialt konstruerade sanningar, maktförhållanden och begär. Genom detta 

har queerteorin utvecklat olika metoder som analyserar olika sexualiteters innehåll och dess 

uppkomst. (Kulick 2014; Jagose 1998) Teorin syftar på att se vad som finns utöver hetero-

normen (Lönnlöv 2014, s. 77). 

 

Queerteorin består av fyra olika teman som på ett pedagogiskt sätt förklarar det teoretiska 

tänkandet om normalitet och sexualitet. Det första temat, heteronormativitet, ligger som ut-

gångspunkt för hur uppdelningen mellan hetero- och homosexualitet behandlats i historien. 

Heteronormativiteten behandlar frågor kring avvikelser från normen samt vilken funktion 

själva avvikelsen har. Queerteorins andra tema innefattar sexualitet, vad som räknas som 

normal sexualitet samt dess utseende och uttryck. Sexualiteten inom queerteorin tar även upp 

hur samhället uttrycker olika maktpositioner genom sexualitet och genus. Det tredje temat, 

genus, utforskar och berör relationen mellan sexualitet och kön mer ingående. Genustemat 

omfattar hur samhället ser på vad som klassificeras som manligt respektive kvinnligt och hur 

detta ger förutsättningar till den heterosexuella normen. Trans är namnet på det sista temat. 

Queerteorin behandlar här tankar om individens omformbarhet och instabilitet med utgångs-

punkt i en skeptisk syn på ens identitet hellre än den väsentliga synen. Transtemat tar upp 

faktorer och möjligheter som diskuteras på ett samhällsstörande sätt. (Ambjörnsson 2006, s. 

49) Queerteorin ligger till grund för studiens intervjuguide och hur frågeställningarna kommer 

att bemötas. Den valda teorin har även som syfte att styrka observationerna, som i sin tur lig-
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ger till grund för intervjuerna. Dessa syftar till att undersöka ett antal motionsanläggningars 

normer och ideal i form av passivt observera händelseförlopp
5
.  

 

Genusteorin är en term på samhällsvetenskapligt baserade antaganden där det maskulina och 

feminina tolkas som samhällets kultur. Till skillnad från de sociobiologiska förklaringarna är 

genusteorin ständigt ombytlig. (Hirdman 2014) Genusteorin grundar sig i genusforskning som 

handlar om att anmärka och utföra nytolkningar på den existerande forskning där normen är 

att vara man medan det skiljaktiga är kvinnan. Genusforskningen omfattar både kvinnor och 

män (utifrån det biologiska sättet att se på kön) samt klarlägger relevansen för genus och 

könsrelationer, främst genom historien och den könsbaserade politiken. Forskningen inklude-

rar även det som samhället anser vara kvinnligt och manligt samt sexualitetens inflytande vid 

könsskapande. I början 2000-talet ökade intresset för hur olika hierarkiska positioner samspe-

lar med strukturerandet av humanitära olikheter och för nya inflytanden inom queerteoretiskt 

och feministiskt tankesätt. (Manns & Hirdman 2014) 

 

I denna studie syftar genusteorin till att styrka queerteorin samt att belysa att könsskillnader 

även förekommer inom HBTQ-området. Oavsett könsidentitet uppfattas ofta maskulinitet som 

något starkt och tåligt medan femininitet ses som något skört och mjukt. Dock kan många till 

synes maskulina kvinnor anses som framgångsrika, då de maskulina egenskaperna är norma-

tiva i samhället. (Shaw 2007, s. 78) Detta kan med fördel överföras till idrottens värld där 

goda prestationer ofta härleds till styrka och uthållighet (Symons 2007, s. 141). 

2. Metod 

Föreliggande arbete är en tvärsnittsstudie med en kvalitativ studiedesign innefattande djupin-

tervjuer. Valet av intervju som metod har som utgångspunkt att respondenterna ska uppleva 

en öppenhet i situationen samt att de ges möjligheten att verkligen utveckla sina svar i största 

möjliga mån. Då vår undersökning bygger på individers upplevelser, föreställningar och tan-

kar kräver detta en tillåtande metod. Ansatsen i intervjuerna har haft som syfte att vara kon-

versationsartad och därmed mer likna ett vanligt samtal mellan två personer. Intervjuguiden 

formades med hjälp av en triangulering där frågorna vävdes samman och stärktes med ostruk-

turerade observationer. 

 

                                                           
5
 För en utförlig förklaring av observationerna se nedan s. 16-17 under rubriken ”2.2. Procedur”. 
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För att göra frågornas och vår egen styreffekt på svaren så liten som möjligt formulerade vi 

därför breda, allmänna och öppna frågor med stort utrymme för respondenterna att själva 

välja vad som skulle fokuseras på, det som de upplevde vara det mest angelägna. Tanken var 

att möjliggöra för respondenterna att tolka frågorna gentemot sin egen situation, undvika att 

låsa dem till våra egna tankebanor, vilket skulle bli följden om frågorna var mer slutna och 

precisa. Därför blev även intervjuförfarandet inriktat mot att ge vida ramar och möjlighet för 

de intervjuade att associera till för dem aktuella förhållanden (Arfwedson 1996, ss. 15-24; ibid 

1997, ss. 41-53). Således har vi som intervjuare arbetat utifrån en öppen intervjuguide med 

övergripande teman som förhoppningsvis medfört att respondenterna känt sig bekväma under 

konversationerna samt haft möjligheten att öppna upp sig. 

 

För att stärka reliabiliteten, det vill säga att studien går att upprepa vid ett annat tillfälle under 

samma premisser, beskrivs processen utförligt nedan (Hassmén & Hassmén 2008, s. 124). 

Genusteorin samt queerteorin har legat som teoretisk grund för intervjuernas frågeområden. 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades hela intervjumaterialet och analyserades 

därefter. För att sedermera undvika eventuell låg självförståelsevaliditet fick varje respondent 

möjligheten att i efterhand läsa igenom och godkänna de transkriberade intervju-utskrifterna 

(ibid 2008, s. 158). 

 

2.1 Urval 

Respondenterna i studien bestod av tio individer i åldrarna 18-44 år som alla kategoriserade 

sig själva som hetero-, bi-, transsexuell eller queer (HBTQ). På grund av empirins särprägel 

var det mest lämpligt att genomföra ett bekvämlighetsurval. Av såväl effektivitetsskäl som 

etiska skäl kontaktades således sjutton lämpliga individer både direkt och via föreningen 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners
6
 och queera personers rättighet-

er (RFSL) samt genom andra sociala nätverk. Dessa personer var sedan tidigare öppna och 

redan uttalade om sin sexualitet. Slutligen accepterade tio av de initialt sjutton tillfrågade in-

dividerna att medverka i studien. Fördelningen mellan de biologiska könen har inte varit i 

fokus under urvalsprocessen, dock finns individer av både manligt och kvinnligt biologiskt 

kön representerade i urvalet. Fokus har istället varit riktat mot att minst en individ av varje 

bokstav inom HBTQ skulle delta, med andra ord minst en homo-, bi-, och transsexuell och en 

                                                           
6
 Individer vars könsuttryck ej passar med idealen för de två biologiska könen, till exempel transsexuell, transve-

stit och intersexuell (RFSL 2014). 
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queerperson, för att erhålla resultat från hela spektrumet. Efter slutförda intervjuer återfanns 

representation från varje bokstav. För att få delta i föreliggande studie återfanns ett krav om 

att individerna skulle vara regelbundet fysisk aktiva och urvalsgruppen var därmed menad att 

bli homogen på inom området. 

 

2.1.1 Forskarens trovärdighet 

Då författaren av en kvalitativ studie anses som ett instrument i sig har vi därför valt att styrka 

vår trovärdighet genom att dels hitta reliabel tidigare forskning som är förhandsgranskad, ett 

flertal artiklar som påvisar liknande eller samma resultat, samt att vi båda har personlig erfa-

renhet inom problemområdet (ibid 2008, s. 158). För att dessutom stärka studiens validitet har 

vi följt de tio validitetskriterierna vilka Hassmén och Hassmén redogör för. Under bearbet-

ningarna av intervjuerna har vi analyserat och tolkat respondenternas svar och sedan kritiskt 

granskat dessa för att eliminera eventuella bias. Vi som samförfattare har reflekterat över re-

sultaten på varsitt håll och sedan stämt av våra uppfattningar och tolkningar med varandra. 

Följaktligen har denna ambition också varit i syfte att säkerställa att de befintliga resultaten 

skulle vara upprepningsbara och inte bara slumpmässiga. Vi har därutöver ägnat mycket tid 

till att bearbeta själva intervjuguiden, där vi utgick från samma eller snarlika frågeområden 

och förhållningssätt i intervjuförfarandet enligt beskrivning ovan. Under hela arbetets gång 

har vi haft de etiska aspekterna i åtanke för att inte ”trampa någon på tårna”. (ibid 2008, s. 159 

f.) 

 

Dessutom har vi som intervjuare varit tvungna att vara aktsamma gällande de kulturella skill-

nader som kan förekomma hos vissa HBTQ-individer. Även vi präglas av samhällets normer 

och enligt Kvale och Brinkmann kan det uppstå missförstånd om intervjuaren eller forskaren 

gör underförstådda antaganden att alla respondenter tillhör samma kultur eller subkultur. Så-

ledes finns då risken att ens egen kultur påverkar respondenten samt att det blir svårare att 

identifiera kulturella skillnader. (2014, s. 185) 

 

2.2 Procedur 

Inför utformandet av intervjuguiden utförde vi ett par ostrukturerade observationer på olika 

motionsanläggningar runt om i Stockholm. Det var utifrån dessa, tillsammans med genusteo-

rin samt queerteorin som intervjuguiden utformades. Dessa observationer hade som uppgift 
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att styra in intervjuguiden mot dels lämpliga men också möjliga spår. Själva anläggningen i 

sig, andra motionärers språk och beteende samt situationen i såväl gymmet som omklädnings-

rummet observerades. Dessa observationer ägde rum på sju motionsanläggningar inom Stock-

holmsområdet. Tre av dessa anläggningar återfinns i Stockholmsområdets norra delar medan 

resterande är etablerade i centrala Stockholm. De utvalda anläggningarna erbjöd både grupp-

träningsaktiviteter, enskild träning vid en specifik gymavdelning samt tillgång till två könsin-

delade omklädningsrum. Alla anläggningar var personaldrivna. 

 

Detta innebar i praktiken en passiv ostrukturerad observation där vi inte ”lade oss i” själva 

händelseförloppet eller aktivt skapade situationer att observera. Den naturalistiska observat-

ionen passade därför bäst då vi ville observera det faktiska och befintliga beteendet, inte på-

verka eller skapa ett nytt. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 265) Vi använde oss av denna metod 

då vi upplevde att observationer gav en bra bild av verkligheten och därmed kunde ge en sta-

bil grund och lämplig ansats för intervjuerna. Detta sågs som ett alternativ till pilotintervjuer, 

som i detta fall inte kunde genomföras på grund av för få möjliga respondenter. Syftet med 

intervjuerna var att erhålla svar på frågor kring ett faktiskt och mycket påtagligt problem.  

 

Intervjuerna genomfördes under två veckor i februari och mars 2015. Tid och datum bestäm-

des för varje respondent, där vi föreslog tidpunkter och respondenterna fick välja bland dessa. 

Därefter anpassade vi oss till platsen för intervjuerna som respondenterna själva fick välja, 

detta för att framförallt göra dem så bekväma som möjligt och för att intervjuerna skulle ske 

på deras villkor. Intervjuerna inleddes med att vi presenterade oss själva och problemområdet 

samt gav grundläggande information angående anonymitet, transkribering och inspelning. 

Under den inledande presentationen informerades även om möjligheten att de som intervju-

personer hade rätt att låta bli att svara på en fråga eller att när som helst avbryta intervjun utan 

särskild anledning. Därpå bad vi respondenterna att försöka berätta så öppenhjärtligt, utveck-

lande och ärligt som möjligt, i den mån de kände sig bekväma, kring varje frågeområde under 

vårt samtal.  

 

Under intervjuernas gång ledde endast en av oss intervjusamtalen medan den andre satt tyst 

och antecknade. Möjligheten fanns dock hela tiden även för den ”andre” att ställa följdfrågor 

under intervjun om eventuellt intervjuledaren skulle missa något. Vi ledde häften av intervju-

erna var i syfte att vi båda skulle få ta del i själva intervjusituationen som ett tillfälle för lär-

dom. Proceduren utfördes även enligt detta förfarande för att det inte skulle bli en snedfördel-
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ning i arbetsfördelningen mellan oss båda. Intervjuerna spelades in via mobiltelefon, vilket 

möjliggjorde ett förhållandevis enkelt och lättsamt sätt att genomföra ljudupptagningen. Två 

mobiltelefoner användes i syfte att säkerställa att inget tekniskt fel inträffade. Intervjuerna 

pågick under cirka 30-40 minuter vid varje enskilt tillfälle. Den längsta varade 41 minuter och 

den kortaste 28 minuter. 

 

2.3. Databearbetning 

När det insamlade datamaterialet bearbetades söktes det efter mönster i återkommande ut-

tryck, formuleringar, ordalydelser, förklaringar med mera, det vill säga utsagor som på lika 

och olika sätt kunde ”signalera” meningsbärande teman i texten. Syftet har i och med det varit 

att försöka förstå och tolka underliggande meningar utifrån respondenternas uttalanden. Detta 

har delvis åstadkommits genom kodning via programmet NVivo och genom att finna aktuella 

teman manuellt utifrån utskrivna papper. Med andra ord användes två databearbetningsme-

toder i syfte att säkerställa att ingen information gick till spillo samt att informationen betrak-

tades utifrån olika synvinklar. Transkriberingen fördes in i NVivo där även teman kunde ur-

skiljas och bilda egna rubriker. När kodningen var genomförd jämfördes båda våras kodningar 

för att granska huruvida eventuella meningsskiljaktigheter förelåg. Ett sätt att stärka reliabili-

teten hos en intervjustudie är att låta två individer skriva ut överensstämmande sammanhang 

ur en text för att sedan jämföra olikheterna (Kvale & Brinkmann 2014, s. 224 f.). De två olika 

kodningarna gav dock inga större skilda fynd utan visades sig vara homogena och det gav att 

båda författarna hade tolkat respondenternas svar likartat. 

 

2.4 Trianguleringen 

Den nämnda trianguleringen genomfördes för att stärka validiteten i studien tillsammans med 

att vi som författare till föreliggande studie är väl insatta i problemområdet som ligger till 

grund för studien. Validiteten återfinns även i metodtrianguleringen där intervjuguiden delvis 

är utformad utifrån de ostrukturerade observationerna. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 156) 

 

2.5 Etiska överväganden 

Eftersom denna studie behandlar ett kunskapsområde som kan vara känsligt för vissa har vi 

som författare varit noggranna med sekretessen. Varje respondent innehar full anonymitet och 

i resultatet har vi även undvikit osammanhängande meningar då detta kan upplevas obekvämt 
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för respondenterna. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 227 f.) Då det redan under idéstadiet kan 

uppstå problem kring etiska aspekter i samband med olika vägval och handlingsalternativ 

under studiens gång är det följaktligen viktigt att förhålla sig till den forskaretik som finns. I 

föreliggande studie har vi under hela processen, från idéstadiet och under intervjuerna samt 

fram till det färdiga resultatet, haft de etiska aspekterna i ständig åtanke och strävat efter att 

följa riktlinjerna som anges i dessa sammanhang. Av de åtta allmänna regler som finns för 

forskaretik har vi valt att belysa två regler som alldeles särskilt präglat arbetet. För att denna 

studie ska vara så etiskt korrekt utförd som möjligt har vi först och främst utfört vårt arbete på 

så sätt att andra individer inte ska komma till skada. Utöver detta har vi som författare varit 

helt öppna om vår forskning och sanningsenliga i våra redovisningar oavsett om resultaten 

kom att överensstämma eller inte med de uppfattningar som fanns initialt. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 382 f.) 

 

Slutligen bör det framhållas att vi även använt oss av ett informerat samtycke i undersökning-

en, i så motto att deltagarna fick grundlig information om studiens syfte och bakgrund samt 

all kunskap om anonymitet och ett frivilligt deltagande. (Kvale 1997, s. 107; Kvale & Brink-

mann 2014, s. 107 f.) 

3. Resultat 

Respondenternas medelålder var 26,8 år. Fyra personer definierade sig som kvinnor och fem 

personer definierade sig som män. En person valde att definiera sitt kön som transsexu-

ell/queer. När respondenterna fick berätta om sin sexuella läggning beskrev två personer sig 

som transsexuella, en som bisexuell, två som queer och fem som homosexuella. Alla respon-

denter utförde motionsidrott på olika motionsanläggningar runt om i Stockholmsområdet.  

 

Figur 1 nedan visar på de olika kategorierna i den föreliggande studiens resultatdel. Det hu-

vudsakliga ämnesområdet har fyra undergrupper, där sedan två av dessa grupper ytterligare 

har varsin undergrupp. 
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Figur 1. Föreliggande studies övergripande tema och dess underrubriker. 

 

3.1 Andras påverkan 

Majoriteten av de tillfrågade tycktes ha påverkats negativt av andra vid motionsanläggningen, 

specifikt vad gäller anläggningens gymsektion. Några berördes så pass mycket att de valde att 

undvika gymmet helt och hållet och bara utföra gruppträning. En del beskrev en neutral på-

verkan av normerna som inte berörde dem. I princip alla respondenter uppfattade att folk rea-

gerade i fall någon bröt en rådande norm vid motionsanläggningen: 

 

“Det brukade påverka mig väldigt mycket, men nuförtiden så bryr jag mig inte. Jag tycker att 

folk får tycka som de vill, jag vet vad jag vill att jag ska se, det räcker för mig. Men det bru-

kade påverka mig väldigt, väldigt mycket. Att jag var lång och smal”. 

- Homosexuell man, 22 år. 

 

Sju av de tillfrågade hade haft en aktiv familj under uppväxten. Av de som inte hade erfarit en 

aktiv familj menade vissa att familjens inaktiva livsstil hade påverkat dem till att bli mer ak-

tiva, medan andra menade att den inaktiva livsstilen hade influerat dem till fortsatt inaktivitet. 

En annan uppfattning från respondenterna tycktes vara att gymmet krävde en slags förkun-

skap om träning och att en bör vara “grundtränad” innan en tar sig an gymsektionen.  

 

“Jag tänker väl att det är några som tänker “vad fan gör du här?” och sen finns det några 

som tänker “ja, men det är ju bra att du är här!” [---] “Om du är större, varför ska du 
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träna?”, lite den grejen, men det är ju det som känns dumt också. [---] Lite som att du inte får 

träna, rummet är inte till för dig, rummet är till för de som är vältränade. Det krävs att du ska 

hemmaträna lite först och bli lite vältränad innan du kan ta dig an rummet, lite den känslan, 

på nåt sätt [---] Bryter man den normen så, kan jag tänka mig att det kanske stör, bilden. Lik-

som inte att de blir arga eller så, men att det är störande” 

- Transsexuell man, 29 år. 

 

Ingen av respondenterna upplevde någon utmärkande användning av språket från de som trä-

nade på anläggningen. Några beskrev det som en vanlig träningsjargong där det pratades om 

övningar och råd men att en inte heller lyssnade efter vad andra pratade om. 

 

3.2 Motionsanläggningen 

Majoriteten av de tillfrågade respondenterna svarade att de generellt uppfattade stämningen 

vid motionsanläggningen som positiv. Däremot hade ett flertal av dessa provat sig fram ge-

nom att besöka olika motionsanläggningar innan de ”landat” där de tränar idag. Dessa byten 

kan ha berott på den stämning och de normer som funnits på de tidigare anläggningarna. På 

frågan om respondenterna påverkades av normer vid den befintliga anläggningen där de tränar 

idag svarade sju stycken att de påverkas negativt av de ideal och normer de själva ansåg exi-

sterade. Dessa normer kunde visa sig i form av att killar är menade att ha svällande muskler 

och endast träna med fria vikter medan tjejerna har som norm att hålla sig till löpbanden. 

Idealen präglades av att en ska ha en vältränad kropp och se ut att ha tränat under en längre 

tid. En del respondenter pratade även mycket om kroppsfixering: 

 

“Mycket macho-killar, det skulle jag säga. Mycket stereotyp med att typiskt just då jag tränar 

kan det vara väldigt mycket såna som är vältränade och sen så kommer det in någon som 

kanske inte är det och då kan man märka att folk, eller ja vissa, inte alla, börjar titta på den 

personen. Ungefär som “vad gör du här?”, på det sättet. Och det är inte så mycket tjejer, 

utan mer killar, skulle jag säga”. 

- Homosexuell man, 21 år. 

 

Av tio respondenter var det endast tre som upplevde att de blev bemötta på ett bra sätt av per-

sonalen på anläggningen. Alla dessa tre kände någon som arbetade på anläggningen och det 

kan då vara orsaken till att de upplevde ett bra bemötande. Valet av motionsanläggning grun-
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dades i hur normer och ideal påverkade respondenten, men även hur nära geografiskt de hade 

till anläggningen eller om de kände någon som arbetade där.  

 

“Orten är ju för att jag bor där och sen är det för att min kompis är ledare där. Jag ville lik-

som träna med folk jag känner, vänner, min mamma och bror tränar också där. [---] Socialt 

och utbud, och närhet och så till anläggningen. Hur jag skulle ta mig dit, allt det påverkade.” 

-  Homosexuell man, 22 år. 

 

3.2.1 Omklädningsrum 

Fyra respondenter upplevde inget större problem med omklädningsrum och använde dessa 

regelbundet. Endast hälften av dessa uppfattade användandet som något positivt medan reste-

rande två personer grundande sin användning i att de inte upplevde att de hade något annat 

val. 

 

Alla transsexuella i studien hade en negativ syn på omklädningsrum, använde dem inte och 

det har i slutändan hämmat deras fysiska aktivitet. Denna begränsning verkar ha berott på 

deras sexualitet och deras kroppsutseende, vilket respondenterna menade kan bero på att de 

inte uppfattas som något av de biologiska könen: 

 

“Och att det då kommer in en ganska lång person med stora händer och adamsäpple i ett 

omklädningsrum för kvinnor, så skulle folk kanske börja reagera ändå, liksom. Sen kanske det 

skulle reageras mindre om korrigeringen är klar, men oftast kanske du inte kommer så långt 

att du hinner klä av dig” 

- Queerperson, 33 år. 

 

Hälften av respondenterna menade att de hämmar sig själva i omklädningsrumssituationen i 

tron om att andra i rummet har problem med deras sexualitet. Detta kunde grunda sig i tidi-

gare händelser i livet eller endast i en tanke om att andra kan se ens avvikande sexualitet och 

därmed uppfatta det som något negativt. 

 

Alla respondenter framstod som positiva till ett tredje omklädningsrum, som har i syfte att 

vara könsneutralt och därmed inte utesluta något kön. Några upplevde att de egentligen inte 

trodde på segregeringen i sig och att det kunde leda till en ännu större uppdelning, en “vi mot 
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dem”-känsla. Vi förstod det som att de dock menade på att en uppdelning kan vara en start till 

att överhuvudtaget få HBTQ-individer att känna en trygghet vid en motionsanläggning, men 

att det i slutändan ändå inte är ett önskat förändringsscenario.  

 

“Alltså jag kan väl tycka överlag att, att det är en bra idé. Jag tycker inte att det känns såhär, 

det borde inte vara så svårt för nån att lösa och det förenklar för en väldigt massa människor 

som inte känner att de känner sig trygga i en omklädningsmiljö som den ser ut idag. [---] Då 

känns det ju mer som att man vill ha ett, ett omklädningsrum som verkligen bara är tryggt, ett 

trygghetsomklädningsrum på något sätt.” 

- Queerperson, 22 år. 

 

Majoriteten av de tillfrågade verkade mena på att ett tredje omklädningsrum hade kunnat vara 

till hjälp under uppväxten och ett flertal tycktes anse att det inte behövdes könsuppdelade om-

klädningsrum överhuvudtaget. Ett flertal respondenter syftade även på en uppfattning att det 

kunde vara fler än HBTQ-individer som kan uppleva osäkerhet i samband med omklädnings-

rumssituationen: 

 

“För det kan vara en cis-person
7
, alltså vem som helst kan ha ”issues” med att klä om med 

andra människor. Jag tänker att det verkligen inte bara är HBTQ-personer som tycker att det 

är jobbigt”  

- Queerperson, 33 år. 

 

Tabellen nedan visar sambandet mellan respondenternas upplevda påverkan av omklädnings-

rummet samt vilken bokstav de upplever att de tillhör inom HBTQ. Vissa deltagare såg sig 

som två bokstäver och är då insatta på två ställen i tabellen. I den vågräta spalten återfinns 

respondenternas självklassificerade sexuella läggning, med homo-, bi- och transsexuell samt 

queer som alternativ. Den lodräta spalten innehåller olika sorters påverkan från situationen i 

omklädningsrummet. Fysisk påverkan inkluderar våld eller glåpord (kommentarer som yttras 

högt eller genom fysiskt kontakt) medan den psykiska påverkan syftar till upplevda tankar 

eller dömande från utomstående (kommentarer som ej yttras högt och kan innebära exempel-

vis blickar). Den kroppsliga påverkan menar på att individen hämmas av sin kropp och dess 

                                                           
7
 Cis-person: En individ vars biologiska, juridiska och sociala kön stämmer överens med varandra. Detta syftar 

till en individ som är född till ett kön (till exempel kvinna), är juridiskt detta och ses som detta kön av andra och 

av sig själv. (RFSL, 2015) 
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utseende medan en allmän påverkan syftar till en obehagskänsla till att vara i ett omklädnings-

rum.  

 

Tabell 1. Tabell över upplevd påverkan i omklädningsrum i relation till sexuell läggning. 

 

 

H B T Q 

Endast fysisk påverkan i omklädningsrum 
  

X 

 

Endast psykisk påverkan i omklädningsrum X 

   

Kroppslig påverkan att ej använda omklädningsrum X 

 

X 

 

Allmän påverkan att ej använda omklädningsrum X 

  

X 

 

Resultatet tycks visa att den person som såg sig som bisexuell inte upplevde någon särskild 

påverkan från situationen i omklädningsrummet. Transsexuella verkar däremot uppleva att 

deras kropp influerade till att de inte använde sig av omklädningsrummet samt att de kunde 

riskera fysisk påverkan av andra i rummet. De rutor som inte är ifyllda syftar till att individer-

na inom den sexuella läggningen inte upplevde just den specifika påverkan inom det området.  

 

3.3 Den egna fysiska hälsan 

Majoriteten av respondenterna var tillfreds med sin fysiska hälsa och ansåg att deras kropp 

klarade av vardagens aktiviteter. Några av de tillfrågade hade fysiska besvär i form av sjuk-

domar eller värk, främst i rygg och nacke. I princip alla hade haft en aktiv uppväxt men bara 

två hade en kontinuerlig fysisk aktivitet genom hela livet. Dessa två individer var även en-

samma om att uppskatta idrotten som utfördes under skoltiden. Den främsta motivationen till 

fysisk aktivitet bland respondenterna tycktes vara att förbättra sin hälsa eller att en upplevde 

det som tillfredsställande och roligt, eller en kombination av dessa två. 

 

“Jag känner av att jobbet tar på min kropp, att man behöver bygga lite mer muskler, särskilt 

rygg och magmuskler, så att jag inte skadar mig. För det är ganska tunga lyft och många 



25 
 

riskmoment. [---] Då kände jag att jag började få mer och mer, oftare ont i ryggen, att jag 

måste ta mig ut och börja röra på mig.” 

- Homosexuell man, 22 år. 

 

Gällande vilken typ av fysisk aktivitet som en väljer att utföra fanns det olika anledningar till 

val av träningsform. De som utförde fysisk aktivitet i gruppform verkade ha valt att göra det 

på grund av en rädsla för gymmet och dess innehåll. Ett flertal menade även på att de upplev-

de att de hade en okunskap i att träna individuellt och därmed inte ville göra fel. De respon-

denter som valde att träna individuellt på gymmet beskrev sig som obekväma i grupptränings-

situationen och upplevde det pinsamt att till exempel inte klara av alla övningar och därmed 

göra bort sig. 

 

“Det är nog för att, jag har lite svårt med att folk, att titta på mig när jag tränar. Men fram-

förallt att jag vet att jag har en dålig kondition och är ganska dålig på att träna egentligen. 

Då ser jag ingen, eftersom att jag inte orkar göra hälften av armhävningarna i typ styrkede-

len så ser jag inte någon anledning att ställa mig längst fram, jag tycker att det är lite job-

bigt.” 

- Homosexuell kvinna, 24 år. 

  

3.3.1 Kroppen 

När det kommer till den egna kroppen tycktes en stor majoritet erfara någon form av negativ 

syn på sig själv, oavsett om det handlade om vikten, kroppssammansättningen eller den egna 

könsidentiteten. Av de tio respondenterna var det endast en som var helt nöjd med sin kropp 

och detta tycktes bero på grund av en tidigare könskorrigering. Respondenten i det här fallet 

beskrev att hon behövde göra en korrigering för att dels må bra i sin egen kropp, men också 

för att andra i hennes närhet och omgivning skulle förstå henne: 

 

“Eftersom att jag har gjort en korrigering... Innan så var det ju en önskan och då ansåg jag 

mig också som ett kvinnligt kön men jag, det var ingen som förstod mig. Jag var tvungen att 

göra det för att smälta in och det känns som… Ibland känns det som ett tvång, men vad gör 

man inte för att smälta in.“ 

- Transsexuell kvinna, 26 år. 
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Många av respondenterna framställde att deras syn på kroppen påverkades av hur andras 

kroppar såg ut och hur normen i samhället var. Att män ska ha svällande muskler och att tje-

jerna är menade att vara smala var kroppsnormer som framkom under flera intervjuer och det 

tycks även vara dessa normer och ideal som verkar ha präglat respondenterna. Vi tolkar det 

som att dessa normer tycktes påverka respondenterna betydligt mer än de själva gav eller åt-

minstone var villiga att ge uttryck för. Av de som ville ändra någonting med sin kropp 

(kroppssammansättningen) var det flest män som ville bygga muskler medan övervägande 

delen av kvinnorna ville ha en förändring vad gällde sin kroppsvikt (en viktnedgång). 

 

3.4 HBTQ-anpassningar 

Överlag upplevdes alla respondenter vara öppna med sin läggning, även om de kanske inte 

skyltade med den så var det ingenting de undanhöll om någon frågade. Vi uppfattade att 

den/de personer som var queer, homo- eller bisexuella pratade mer öppet om sin läggning 

medan en transsexuell individ var något mer reserverad. Alla respondenter var överens om att 

det behövs utbildning inom HBTQ-frågor i samhället och att HBT-certifiering var någonting 

de uppskattade. Ett fåtal av respondenterna uttryckte även att det inte bör behövas en certifie-

ring i samhället samt att en certifiering inte alltid var ett bevis på ett bra mottagande.  

 

“Det är ju inget bevis på att du blir bra bemött, men om jag skulle välja anläggning, eller vad 

som helst, eller om jag skulle behöva gå till en läkare liksom, eller vad det nu handlar om… I 

det här fallet träning… Så skulle jag kanske föredra att välja någon som är HBT-certifierad 

eller har ett bevis på att de har gått utbildningar, för då kan jag kanske känna mig lite, lite 

tryggare liksom” 

- Transsexuell man, 29 år. 

 

Författarna tycktes även se en korrelation i form av att de som kände ett ordentligt stöd från 

anläggningen gällande HBTQ-frågor även kände någon i personalen vid den anläggningen. 

Tolkningen av detta är att respondenternas trygghet och förtroende kommer mer ifrån den 

privata relationen än från anläggningen i sig.  

 

Cirka hälften av respondenterna tycktes ha uppfattat någon form av genusuppdelning när det 

kom till vem som gjorde vad på anläggningen. Detta verkade grunda sig mycket på normerna 

och idealen som respondenterna uppfattat. Den tydligaste normen visade sig främst i att män-
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nen ofta lyfte tunga vikter och styrketränade medan kvinnorna mest använde löpbanden och 

utförde gruppträning. Vi förstod det som att en tydlig majoritet av de tillfrågade ansåg att en 

anläggning endast för HBTQ-individer skulle vara någonting bra och som de skulle kunna 

tänka sig att använda. Däremot var åsikterna delade då några av respondenterna inte kunde 

föreställa sig att en sådan anläggning skulle hålla i längden eller göra någon större skillnad i 

samhället. Dessa respondenter menade att en acceptans bör skapas istället vid redan befintliga 

motionsanläggningar. 

 

“Jag tror ju på att separatism har en bra funktion för att skapa trygga ”space”, men jag tror 

ju inte att det är en utopi. Jag tror att det är steg på vägen för att kunna ge möjlighet… Ibland 

är det viktigt att skapa separatistiska rum, men jag tror att i längden ska alla kunna vara på 

samma ställe och alla ska ha samma möjligheter. [---] Skippa det binära könssystemet.” 

- Queerperson, 33 år. 

 

En tydlig majoritet av respondenterna uppfattades positiva till en anläggning endast för 

HBTQ-individer. De beskrev att det skulle vara roligt att få träna med andra HBTQ-individer, 

utan att behöva oroa sig för heteronormativiteten och hur den påverkar stämningen på anlägg-

ningen. Dessutom uttrycktes en tydlig känsla för trygghet att inte behöva oroa sig för att 

andra, icke HBTQ-individer, skulle vara i närheten och påverka dem med negativa handlingar 

eller ord.  Trots att majoriteten var positiv och att många pekade på att det skulle vara roligt 

fanns det även åsikter om segregering och separatism:  

 

“Det skulle vara självklart kul om det fanns, det skulle vara… På ett sätt ett framsteg men 

samtidigt lite exkluderade att vi inte får ta plats i det vanliga. [---] Vissa vill inte träna på 

vanliga anläggningar och då känner sig säkrast på en HBTQ-anläggning så tycker jag att de 

ska få göra det, det är ju jättebra om det finns i så fall. Men samtidigt så tycker jag nog att 

det är bättre nog om det var HBTQ och vänner liksom. [---] Målet är väl, tycker jag i alla 

fall, att vi blir mer inkluderade istället för exkluderade.” 

- Homosexuell man, 22 år. 

 

4. Diskussion 

Syftet i föreliggande studie är att belysa HBTQ-individers upplevelser och bemötande inom 

motionsanläggningar och på vilket sätt detta får betydelse för upprätthållandet av fysisk hälsa 
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och välmående. Resultaten i stort tycktes visa att det fanns många aspekter hos de tillfrågade 

HBTQ-individerna som påverkade deras upplevelse vid motionsanläggningen, men även om 

de överhuvudtaget tog sig till anläggningen eller inte. Detta kan i slutändan leda till att deras 

vilja till fysisk aktivitet begränsas och i med detta kan leda till fysiska besvär. 

 

Majoriteten av respondenterna framställdes ha haft problematiska tankar och svårigheter med 

situationen i motionsanläggningens omklädningsrum och detta går därmed hand i hand med 

de resultat som Brittain et al. samt Eng kom fram till. Omklädningsrummet och dess medföl-

jande tankar om att ens sexualitet skulle påverka andra återfinns i denna studie samt i tidigare 

forskning (Brittain et al. 2008, s. 85; Eng 2006, s. 18). Andras tankar var något som studiens 

deltagare ansåg påverka dem och flera beskrev att det uppmärksammades om någon bröt mot 

den rådande heterosexuella normen. Dessa åsikter stämmer även överens med forskning av 

Darj et al. som beskriver de svårigheter som finns med en manlig och en kvinnlig uppdelning 

av omklädningsrum. (Darj et al. 2013, s. 36 f; ibid, s. 32) 

 

Under observationerna vid motionsanläggningarna utförde vi ett aktivt lyssnade till de dis-

kussioner som där dök upp. Våra iakttagelser gällande språket var däremot inte något som 

respondenterna hade reagerat på. De iakttagelser som vi kunde urskilja syftade mest på an-

vändning av ord som flata och bög i negativa sammanhang samt menat som en svaghet. Detta 

kunde visa sig i prestationsövningar där individer kunde bli kallade för bög vid visad svaghet. 

Majoriteten av de tillfrågade beskrev sin träning som att de medvetet var inneslutna i sin egen 

bubbla och stängde ute allt ljud omkring sig. Bristande överensstämmelser i studien behöver 

inte vara brist på validitet. Trots att studiens alla observationer inte alltid stämde överens med 

respondenternas uppfattningar, påverkades inte validiteten (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

156.) Vi har haft en tanke om att våra språkobservationer även skulle återfinnas i responden-

ternas utsagor men vi tolkar istället de delvis skilda resultaten som att respondenterna inte 

aktivt lyssnade på andra under träningen i motionsanläggningen. Anledningen till att delta-

garna inte aktivt tog in andras prat kan därtill tolkas som att de sätter upp ett förebyggande 

skydd mot omgivningen. Om något opassande prat skulle uppkomma skyddar respondenterna 

sig mot detta i form av att på förhand inte alls lyssna. Denna tolkning tar delvis också sin ut-

gångspunkt i den norm som återfinns i samhället där nedvärderande åsikter uttrycks genom 

användning av homosexuella ord som till exempel bög. 
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Tidigare forskning som har uppmärksammat språkbruket har främst genomförts i skolor med 

elever och inte i motionsanläggningar (Kosciw et al. 2012, s. 14 f; Athanases & Comar 2008 

s. 20 f.). Det kan vara på så vis att själva orsaken till problemet är centrerat till skolmiljön och 

att det är därför vi inte fått några speciella reaktioner gällande vad vi fann angående språket 

under observationerna i motionsanläggningarna. Trots brist på igenkännande från responden-

terna erhölls ändå intressanta resultat angående språket i sig utifrån de utförda observationer-

na. En anledning till att respondenternas svar inte stämde överens med våra observationer 

skulle kunna härledas till individernas ålder under observationen (ej noterat), då de skulle 

kunna befinna sig utanför den föreliggande studiens valda åldersspann. Vi anser ändå att det 

är relevant att fördjupa sig inom detta och hur språket som talas inne i en motionsanläggning 

kan påverka HBTQ-individerna.  

 

Vissa av deltagarna i studien upplevde en rädsla för att andra skulle uppfatta ens läggning som 

ett problem i träningssammanhang. Detta uttrycktes bland annat som ett obehag att råka titta 

för länge på en annan i omklädningsrummet och att denne därmed skulle se att en var HBTQ 

och att detta därmed blev ett problem. Samma resonemang återfanns i resultaten från en annan 

studie där de ingående personerna på olika sätt försökte undvika detta genom att bland annat 

flacka med blicken eller helt enkelt undfly omklädningsrummet. (Darj et al. 2013, s. 36 f.) 

 

Som Fagrell beskrev i sin studie om barns könsmönster och tidiga genusuppdelning, återfanns 

även detta tankesätt i dess praktiska form i vår studie. Respondenterna tycktes ha beskrivit 

tydliga genusmönster som är allmänt vedertagna inne i motionsanläggningar och som i sin tur 

många av de tillfrågade valde att följa. Detta kan tolkas som en koppling till de följder som 

kunde uppstå när någon individ bröt mot de rådande normerna eller på något sätt visade sig 

vara annorlunda. Normer och ideal uppkom främst i samband med dessa genusmönster och 

visade sig ofta i gymsektionen i en motionsanläggning. Här tycktes flertalet respondenter upp-

leva att det fanns ett behov för många att visa sig tillhöra en specifik roll eller efterlikna den 

givna könsidentiteten. (2000, s. 25) Detta sammanfaller med det uppdelade samhälle som 

Linghede beskriver, där idrottsvärlden främjar de stereotypiska bilderna av män och kvinnor. 

Idrottens hårda yta renderar då i negativa följder för individer som inte tycks leva upp till 

dessa förväntningar, till exempel kvinnor och personer som klassar sig som HBTQ. (2014, s. 

10 ff.) 

I princip alla deltagare i studien tycks ha haft en aktiv uppväxt som barn men få av dessa hade 

valt att uppehålla en kontinuerlig fysisk aktivitet fram tills idag. För de flesta har det inneburit 
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ett avslut i tonåren som sedan återupptagits igen under vuxen ålder. Resultaten kan även här-

ledas till studien av Block som menar att de starka normerna kan påverka HBTQ-individer att 

till slut upphöra med sin fysiska aktivitet. Dessa händelser är särskilt vanliga under den tiden 

då individen utformar sin egen identitet, det vill säga under tonåren. (Linghede 2014, s. 18 ff.) 

Vidare forskning kan med fördel undersöka om det finns fler specifika anledningar för 

HBTQ-individer att avsluta en rådande livsstil av fysisk aktivitet som pågått alltifrån barndo-

men. Den fysiska hälsan hos individerna var inte särskilt utstickande under intervjuerna men 

en del respondenter kunde relatera till bland annat värk i nacke och rygg. Dessa resultat gick 

dock inte att härleda till någon specifik koppling till HBTQ, utan tolkas enligt oss författare 

som arbets- och livsstilsrelaterade åkommor. 

 

Alla respondenter i studien tycktes framställa att HBT-certifiering är något positivt och många 

menade att en särskild motionsanläggning för HBTQ-individer är bra att ha tillgång till. Detta 

kan kopplas till att det inte var många som upplevde ett aktivt stöd från den anläggning som 

de tränade i och att de var osäkra huruvida de kunde ta upp problem med personalen. I studien 

av Brittain et al. (2008, s. 89) diskuteras fem olika nivåer för att kategorisera deltagandet i 

fysisk aktivitet. En av dessa nivåer var den interpersonella nivån där bristen på socialt stöd går 

att urskilja. Inom denna nivå återfinns även ett obehag för att träna med andra personer. Dessa 

aspekter kan med fördel kopplas samman med viljan hos respondenterna i vår studie att träna 

med personer som har en vetskap om ens sexuella identitet och således utstrålar en större ac-

ceptans (Kosciw et al. 2012, s. 14 f; Athanases & Comar 2008 s. 20 f.). 

 

En motionsanläggning för HBTQ-individer skulle med andra ord kunna ge den form av stöd 

och trygghet som respondenterna i denna studie uttryckte att de saknade. Roper och Plasek 

utförde en undersökning där resultatet visade på att en sådan anläggning medfört en positiv 

skillnad och skapat både trygghet och kontakt individer emellan inom HBTQ-samhället. Ge-

nom ett öppet klimat samt vetskapen att motionärerna är inom HBTQ, minskar oron hos de 

som tränar och därmed ökar också den goda stämningen vid anläggningen. HBTQ-

individernas känsla av trygghet och tillhörighet får dem att utföra fysisk aktivitet och faktiskt 

använda anläggningen till fullo, både gym och omklädningsrum. (2006, ss. 16-22) Dessa tan-

kar om just en sådan anläggning går hand i hand med resultatet från våra intervjuer. 

 

Roper och Plasek tog även upp att känslan av trygghet påverkas av de andra inne i anlägg-

ningen. Som exempel drog de en parallell mellan en anläggning enbart för kvinnor, där de 
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kände stor grad av trygghet, med en anläggning enbart för HBTQ-individer. De kunde se lik-

heten i en ökad trygghetskänsla med effekten av ökad motivation för användandet. (2006, s. 

26) Vi som författare ser att en sådan jämförelse tycks stämma överens med respondenternas 

uttalanden i föreliggande studie. Normer och ideal var något som påverkade dem negativt, 

vilket vi tolkar som att det även påverkar känslan av trygghet. Många beskrev positiva tankar 

kring en anläggning endast för HBTQ-individer som grund för en ökad trygghetskänsla och 

för att det överlag ska anses roligt och lustfyllt. 

 

Vi anser att valet av metod har påverkat resultatet till det bättre. Utan att ha haft möjligheten 

att ställa följdfrågor eller be respondenterna att utveckla sina resonemang, hade studien inte 

förmått komma fram till lika grundade resultat. Intervjumetoden har varit av avgörande bety-

delse för att erbjuda respondenterna möjligheten att verkligen berätta sin historia och inte 

endast svara på förutbestämda frågor. Antalet respondenter hade med fördel kunnat vara 

större men fick sin begränsning med tanke på arbetets tidsramar och omfång. Svårigheter 

hade även kunnat uppstå i att finna fler deltagare utifrån det urval som stod till buds. Positivt 

var att de deltagande individerna representerade alla delar i HBTQ-spektrumet och gav där-

med en något mer nyanserad bild av denna grupp. Urvalskriterierna gav samtliga att utvalda 

respondenter utförde regelbunden fysisk aktivitet. Detta var av stor vikt eftersom vi annars 

inte hade kunnat genomföra studien på samma premisser. Valet av kriterier ger givetvis ett 

icke nyanserat resultat som icke går att applicera på fysiskt inaktiva HBTQ-individer, vilket 

inte heller var syftet med studien. 

 

Med tanke på studiens kvalitativa intervjuansats verkar vi som författare själva som instru-

ment. Detta gör att den mänskliga faktorn alltid finns där mycket påtagligt och kan givetvis 

leda till att respondenterna mer eller mindre påverkas på olika sätt. Under intervjuerna befann 

vi oss båda på plats i syfte att på bästa sätt dokumentera den rådande intervjun, något som 

skulle kunna uppfattas som en pressande situation för respondenten. Respondenterna fick 

även välja intervjuplats själva, vilket kan ha påverkat dem på olika sätt, då en del valde hög-

ljudda caféer medan andra valde tysta rum i hemmet. Vi anser dock att detta var betydelsefullt 

för att skapa tillit till respondenterna och därmed få dem att känna sig så bekväma som möj-

ligt. Intervjuguiden var semistrukturerad med förutbestämda teman vilket innebar att det be-

rodde på respondenternas svar huruvida vi behövde följa upp med olika följdfrågor eller inte. 

Vissa frågor kan alltså vara ställda på skilda sätt och vid olika tidpunkter i intervjun, vilket 

fört med sig att förutsättningarna kan ha varierat för respondenterna. 
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De teoretiska utgångspunkterna i studien återfanns även i resultatet. Queerteorins fyra grund-

pelare (heteronormativitet, sexualitet, genus och trans) kan med fördel relateras till de uttalan-

den respondenterna gjorde. Dessa fyra teman utgjorde stora grunder i resultatet och därmed 

krävdes extra genomlysning av temana. Heteronormativitet var något som alla respondenter 

hade reagerat på och kände igen, och likt queerteorin grundar det sig i en fråga om hur upp-

delningen av heterosexuella och homosexuella används och bearbetas. Temat sexualitet tas 

upp av alla respondenter och beskrivs som något som påverkar deras val inom en motionsan-

läggning. I kombination med heteronormativiteten blir sexualiteten en betydande del. Med 

heteronormativiteten som rådande norm tycks en avvikande sexualitet bli ett socialt brott mot 

de oskrivna regler som finns. Respondenternas syn på genus beskrevs som en tydlig uppdel-

ning på flera sätt inom motionsanläggningen och går hand i hand med queerteorins syn. 

Denna syn belyser vad som egentligen kan anses vara manligt respektive kvinnligt och på 

vilka premisser som det syns i praktiken, i detta fall i allt från omklädningsrum till vad som är 

acceptabelt att göra som man eller kvinna inom en motionsanläggning. Det sista temat, trans, 

återfanns inte som en framstående del hos alla respondenter. Det är dock en betydande faktor i 

form av att de transsexuella respondenterna har haft åsikter och tankar som varit de mest radi-

kala men även mest lika varandra. (Ambjörnsson 2006, s. 49) 

 

Genusteorin tar i sig upp stora delar om skevhet mellan kvinnor och män, men även vad som 

anses feminint och maskulint samt vad det kan ha för betydelse i samhället (Manns & Hird-

man 2014). Det sistnämnda återfanns i respondenternas berättelser i form av upplevda be-

gränsningar i samhället i sig men även på mer specifika sätt, till exempel inom en motionsan-

läggning. Respondenterna beskrev fördelningar inne i anläggningen som kan återkopplas till 

olika sociala maktordningar. Det upplevdes exempelvis mer accepterat att vara man vid mot-

ionsanläggningens gymsektion samt att det övervägande var mest kvinnor inne i anläggning-

ens gruppträningspass. Enligt respondenterna upplevdes det som att bryta mot normen att ut-

mana dessa könsroller och att det i vissa fall kunde leda till att en undvek specifika aktiviteter 

eller områden som ansågs ämnade för det andra könet. 

 

4.1 Vidare forskning 

Denna studie har även givit nya tankar och förslag till vidare forskning. Till följd av att stu-

dien är en kvalitativ riktad fallstudie som söker det unika och speciellt upplevda kan resulta-

ten inte generaliseras att gälla för den allmänna befolkningen i övrigt. Detta är heller inte möj-
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ligt i en studie med de utgångspunkter och den ansats som förelegat här. Framtida studier kan 

med fördel ha liknande grunder som denna men eventuellt innefatta något fler deltagare samt 

utifrån delvis även andra premisser. Detta kan innebära respondenter från andra delar av Sve-

rige eller i andra åldersspann. Vi upplevde dock en kunskapslucka inom den rådande forsk-

ningen med likartade utgångslägen och perspektiv som denna studie. Den tidigare forskning 

som genomförts har överlag varit riktad mer mot yngre individer samt perspektiv inom elitid-

rotten. Bredare forskning kring bokstaven Q i HBTQ skulle även främjas då detta i samman-

hanget är ett relativt nytt fenomen. 

 

Att studera orsakerna till avbrott inom idrotten för HBTQ-individer anser vi intressant då det 

idag rymmer relativt få förklaringar. Tidigare studier har visat på att främst heteronormen och 

könsstereotyperna ligger störst till grund för dessa avbrott hos ungdomar i tonåren (Darj et al. 

2013, s. 86). I vår studie framkom det att många av respondenterna hade haft ett långt uppe-

håll från all form av fysisk aktivitet under flertal år, främst under tonåren. Vi tror att det kan 

finnas andra bakomliggande faktorer än enbart heteronormativiteten, även när det handlar om 

motionsidrott och inte bara lagidrott. Många av de tidigare nämnda studierna har varit inrik-

tade mot lag- och elitidrott medan perspektiv från motionsidrotten är förhållandevis okända. 

 

Föreliggande studies observationer går med fördel att utveckla till att bli mer aktiva och på ett 

sätt skapa situationer att reflektera kring. Detta kan inkludera att studiens författare väljer att 

själva bryta mot normer och ideal i syfte att få en starkare effekt av observationen. Liknande 

aktiva observationer kan styrka att problemområdet behöver undersökas mer. Trots den aktiva 

observationens onaturliga situationsskapande kan ett valt avbrott mot det normativa ändå 

skapa mer verkliga situationer än vad en passiv observation kan göra. 

 

5. Slutsats 

Resultaten i denna studie tyder på en allmän upplevd svårighet att vara HBTQ vid en mot-

ionsanläggning. Detta tycks ha visat sig främst i upplevda normer och ideal som grundar sig i 

heteronormativitet som oskriven regel. Dessa normer åskådliggjorde sig både fysiskt och psy-

kiskt, där den sistnämnda aspekten inkluderade en oro inom individen att den egna icke nor-

mativa sexuella läggningen skulle påverka andra. Fysiska normer tycks framstå som särskilt 

avgörande kring problematiken i omklädningsrum och den därmed exkluderande könsuppdel-



34 
 

ningen. Dessa nämnda normer kunde i slutändan leda till att HBTQ-individen valde att inte 

närma sig motionsanläggningen överhuvudtaget.  

 

För att undvika dessa händelseutvecklingar anser vi att kunskap, förståelse och anpassning 

kan vara till stor hjälp. Rent praktiskt kan detta med fördel lösas med hjälp av att fler anlägg-

ningar HBT-certifieras, vilket även studiens deltagare såg som positivt. Med utbildning och 

certifiering finns det stora möjligheter till att HBTQ-individer skulle kunna uppleva ett större 

stöd vid sin anläggning. 

 

Majoriteten av studiens respondenter ansåg att ett tredje könsneutralt omklädningsrum hade 

hjälpt dem och det skulle därmed kunna vara en praktisk lösning av problemet när alla inte 

passar in i de traditionella könsrollerna. Viktigt är att belysa möjligheten för vem som helst att 

besöka detta omklädningsrum, oavsett vilken anledning en har att inte vilja besöka de norma-

tiva omklädningsrummen. Syftet med detta är att påvisa att det kan finnas fler personer som 

upplever ett obehag kring situationen i ett omklädningsrum än endast HBTQ-individer. Detta 

kan göra ett besök i det könsneutrala omklädningsrummet mindre utpekande och mer accepte-

rat. 

 

Det som nämnts ovan är konkreta, praktiska förslag till en bättre miljö för HBTQ-individer 

men problemområdet har givetvis en större, mer abstrakt problematik. Den rådande hetero-

normens brist på acceptans kan skapa en otrygghet och har ingen upplevd positiv funktion i 

samhället. Att få sig själv och sina medmänniskor medvetna om denna norm är ett steg mot att 

till slut kunna förändra normen. För att kunna genomgå en förändring till ett mer accepterande 

samhälle är det viktigt att först se hur samhället egentligen ser ut. Ett erkännande av hetero-

normen är av vikt för att sedan ge plats åt en norm där alla är välkomna, oavsett bakgrund 

eller sexualitet. 

 

Majoriteten av studiens deltagare talade varmt om en önskan om övergripande acceptans för 

normavvikande individer och beskrev ofta en utopisk värld där ingen dömdes eller betrakta-

des efter sin läggning. Vi anser att det med små medel i praktiska insatser, tillsammans med 

en mer öppen världsbild, går att göra denna vision till en realitet. Normer är endast normer så 

länge inget annat är lika accepterat. Detta resulterar därför i en vision om att våga ta plats, 

våga vara den en är och att alla andra helt enkelt får vänja sig. 
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Bilaga 1 – Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet i föreliggande studie är att belysa HBTQ-individers uppleveler och bemötande inom 

motionsanläggningar och på vilket sätt detta får betydelse för upprätthållandet av fysisk hälsa 

och välmående. 

 Hur upplever HBTQ-individer motionsanläggningars normer och hur påverkar hetero-

normativiteten om hur de uppfattas inom fysisk aktivitet och idrott? 

 Vad influerar HBTQ-individers egna fysiska hälsa? 

 Finns det specifika parametrar som påverkar HBTQ-individers användning av mot-

ionsanläggningar?  

 

Vilka sökord har du använt? 

Gender, leisure time physical activity, physical activity, queer, homoxsexual, sport, queer, 

theory, gym, LGBTQ, queer training, LGBT training, queer physical activity, LGBTQ sport 

HBTQ hälsa, gay fitness facility, health, physical health, HBT certifiering, heteronormativitet, 

heteronormativity, queerteori, genusteori, cis-person 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Google, Google Scholar, Ebsco, PubMed 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Ebsco: The performance of homophobia in early adolescent’s everyday speech. Journal of 

LGBT youth 

Google: Queerteori 

GIH:s bilbiotekskatalog: The queer activity of extreme male bodybuilding: gender dissi-

dence, auto-eroticism and hysteria 

PubMed: queer* and sport 



 

Kommentarer 

Vi hade lite svårt att hitta forskning som handlade om precis det vi ville få reda på. Det vi fick 

göra var att ta liknande studier som vår, ämnen i närområdet och sedan se vad för källor de 

hade. Som tur var har vi både Håkan Larsson och Eva Linghede som gett oss tips om littera-

tur och sökningar. 

 

  



 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

INLEDANDE UPPVÄRMNINGSFRÅGOR: 

Vilket pronomen föredrar du? 

 

ALLMÄNA FRÅGOR 

Vart bor du? 

 

Hur ser din familjesituation ut? 

 

Vilken är din högsta utbildning? 

 

Vad är din sysselsättning? 

 

Beskriv ditt sociala nätverk. 

 

Idrottar dina föräldrar? Syskon? 

 

Har detta påverkat dig? 

 

Hur har ditt idrottande sett ut tidigare i livet? Skolan? Förening? 

 

  



 

DJUPARE FRÅGOR 

Vad anser du att ditt kön är? 

 

Vilken är din sexuella läggning? 

 

Vilka i din närhet/omgivning känner till din sexuella läggning? 

 

Hur ofta tränar du? 

 

När började du träna? (Haft uppehåll?) 

 

Varför tränar du? 

 

På vilken/vilka motionsanläggning/ar tränar du? 

 

Vill du beskriva hur det ser ut på anläggningen? 

 

ÖVERGRIPANDE FRÅGA: 

Hur är då ett typiskt träningspass för dig på en anläggning du brukar gå till…ja vad händer 

från det du först kommer dit osv… kan du berätta och beskriva lite för oss….? 

 

EVENTUELLA UPPFÖLJNINGS/FÖLJDFRÅGOR (endast om dessa inte kommer upp 

spontant under samtalet kring den övergripande frågan!): 

 

– Vilken/vilka former av fysisk aktivitet utför du när du är där? 



 

– Hur upplever du stämningen där? Är det samma på andra anläggningar du varit på eller bru-

kar gå till? 

 

– Känner du att det finns några ideal eller normer där du tränar? Är det lika på andra ställen 

du går till? 

 

– Vad om språket som används där du tränar? Är dessa ordval accepterande på anläggningen? 

Lika på andra ställen? 

 

– Tycker du att det finns någon genusuppdelning där du tränar? Andra ställen du går till? 

 

– Hur ser du på det här med omklädningsrum?  Tycker du att ett tredje omklädningsrum på 

motionsanläggningar är nödvändigt? 

 

– Hur tror du att personer som bryter mot normen uppfattas där du tränar? 

 

– Varför tränar du just där? 

 

– Upplever du att det finns stöd att tillgå där du tränar? På vilka sätt finns det stöd för HBTQ-

individer där du brukar gå? 

 

– Egna förslag på förbättring/förändring? 

 

EXTRA/EFTERFRÅGOR: 

Om du nu slutligen funderar lite på allt vi pratat om… Hur tänker du nu…? I förhållande till 

din träning? 

 

Det här med HBTQ-certifiering, vad tycker du om det? 



 

Hur ser du på en motionsanläggning enbart för HBTQ-individer? 

 

Hur skulle du påstå att din fysiska hälsa ser ut? Har du några sjukdomar eller besvär? 

 

Tror du att den/de motionsanläggningen/ar du brukar gå till påverkar din fysiska hälsa? 

 

Är du tillfreds med din fysiska hälsa? 

  



 

Bilaga 3 – Informationsbrev och intervjuinformation 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Vi heter Helena Lodin och Niklas Ohlsson och studerar vid Hälsopedagogprogrammet på 

Gymnastik- och idrottshögskolan. Vi genomför nu en undersökning i form av ett examensar-

bete. Syftet är att se hur HBTQ-individer upplever normer och bemötande på motionsan-

läggningar samt om det påverkar dem. 

Intervjuerna kommer att pågå mellan 30-60 minuter på platser runt om i Stockholms län (där 

informanten befinner sig). Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas av för-

fattarna. Efter detta raderas inspelningen. Informanterna är helt anonyma under intervjun 

och kommer återberättas anonymt i uppsatsen, det går därför inte att ta reda på vem som 

har sagt vad. Det är helt frivilligt att när som helst avbryta intervjun, utan specifik anledning. 

De medverkande får givetvis ta del av resultatet när uppsatsen är sammanställd. 

Vi söker därmed HBTQ-individer >18 år som är regelbundet fysiskt aktiva på en motionsan-

läggning och som skulle vilja ställa upp på en intervju. Intervjuerna kommer att ha vissa fasta 

punkter att cirkulera kring men kommer vara öppna för alla tankar från informanten. Inter-

vjun kan beskrivas som konversationsartad och situationell. 

Vi hoppas att denna information verkar intressant för just dig! 

 

Väl mött! 

Helena Lodin   Niklas Ohlsson 

0768 940843   0707481880 

helena_lodin@hotmail.com niklas.ohlsson92@gmail.com 
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Intervjuinformation 

 

 Välkommen! TACK för att du ställer upp.  

 

 Info om författarna av studien. 

 

 Du kan när som helst avbryta intervjun, utan specifik anledning 

 

 Du behöver inte svara på frågorna om du känner att du inte vill 

 

 Intervjun kommer att spelas in och kompletteras med anteckningar 

 

 Efteråt lyssnar vi på inspelningarna och skriver av dessa 

 

 Sedan raderas inspelningen 

 

 I uppsatsen går det inte att lista ut vem som har sagt vad 

 

 Efter att vi har skrivit ner allt från inspelningen så skickas den till dig så 

att du kan läsa igenom och godkänna. Om du i och med det får nya tankar 

så är det bara att nämna dessa. 

 

 Om möjligt, utveckla dina svar så mycket som möjligt, så länge det känns 

bra för dig. 

 


