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 Hbt och idrott
– stark heteronorm i sportens värld

När fotbollsspelaren Anton Hysén tidigare i år kom ut som homosex-
uell blev det en världsnyhet. Anton Hysén blev en hjälte i medierna. 
Men ska homosexuella idrottare behöva bli hjältar? Vad beror egent-
ligen homohetsen inom idrotten på? Centrum för idrottsforskning 
och Ungdomsstyrelsen arrangerade ett heldagsseminarium med 
rubriken HBT och idrott.

St o r a i n t e r n a t i o n e l l a  fotbollsmat-
cher inleds ofta med att lagkaptenerna 
håller ett brandtal mot rasism. Ett heder-
värt initiativ som också applåderas i såväl 
media- som idrottskretsar. Men steget till 
ett motsvarande initiativ mot våld och 
kränkningar av homo-, bisexuella och 
transpersoner inom idrotten tycks ännu 
vara långt. Det som hänt Premier league-
spelaren Graham Le Saux säger onekligen 
något om den rådande attityden.

– Graham Le Saux är heterosexuell 
men anses udda och det var tillräckligt för 
att ryktena skulle börja gå. Det kan inte ha 
varit roligt för honom och hans familj på 
läktaren att lyssna till de ramsor som 
skanderades av motståndarfansen. Så 
även de som inte är homosexuella kan 
med andra ord drabbas av homohets. Det 
är viktigt att vi inom idrotten är tydliga 
med att vi inte accepterar hets mot 
homoexuella, lika lite som vi accepterar 

rasism. Men fallet Le Saux är ett exempel 
som visar att det här egentligen inte 
handlar om de sexuella preferenserna 
utan snarare om kön och könsroller, säger 
Håvard Ovregård som är projektledare för 
det norska initiativet Med idretten mot 
homohets.

Det finns, menar han, en utbredd 
uppfattning inom medierna att: ”Nu 
måste vi ha en superstjärna som kommer 
ut!”. Men det finns enligt Ovregård bättre 
sätt att föra frågan framåt.

– Ja, det skapar ju en väldig press med 
en sådan medieexponering. Faktum är att 
det tar tio sekunder för en tränare att 
säga: ”I den här klubben spelar det ingen 
roll om man är svart eller vit, hetero- eller 
homosexuell.” Ett sådant uttalande 
betyder oerhört mycket för en homosexu-
ell idrottstalang. Det är också viktigt att 
tränaren rent konkret använder ordet 
homosexuell.

Satsning på hbt och idrott

För att få mer forskning om hbt 
och idrott satsar CIF:

• 100 000 kr till Håkan Larsson, 
Gymnastik- och idrottshögsko-
lan – Heteronormativitet inom 
idrotten som bi- och homo-
sexuella personer erfar den.

• 50 000 kr till Kim Wickman, 
Umeå universitet – Vad hände 
med hbt-frågan i svensk idrott? 
Ett nedslag på förbundsnivå.

• 200 000 kr till Claudio 
Tamburrini, Stockholms 
universitet – Intersexuella 
idrottare och sexsegregationen 
inom elitidrott.
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idrottare fick därmed många representan-
ter istället för endast en.

– Om grunden är att det är okay med 
en viss typ av bög (exempelvis en manlig) 
men inte en annan (exempelvis en fjollig) 
så kommer man inte vidare. Det är 
egentligen inte relevant om en viss 
personlighetstyp är begriplig för mig eller 
inte.

Han refererar till siffror från de norska 
forskarna Norman Andersen och Hilde 
Slåtter som visar att betydligt fler har 
svårigheter att acceptera homosexualitet 
bland män jämfört med bland kvinnor. 
Mot bakgrund av den statistiken är det 
kanske inte så konstigt att många unga 
män – homosexuella som heterosexuella 
– upplever en rädsla för att pekas ut som 
bög.

– Homo är det vanligaste skällsordet 
bland unga killar. Det är något som träffar 
där det gör mest ont på unga grabbar, 
nämligen rädslan för att inte betraktas 
som en riktig man. Samtidigt är det viktigt 
att betona att de flesta bögar och flator 
har det bra så att inte allt beskrivs som för 
jävligt. Risken är då att det blir självupp-
fyllande.

Idrotten är Sveriges största folkrörelse. 
Men känner sig homo-, bisexuella och 
transpersoner välkomna där? Nya siffror 
från Ungdomsstyrelsen visar att det är en 
lägre andel unga hbt-personer som 
idrottar i föreningslivets regi jämfört med 
bland gruppen heterosexuella. Skillna-
derna är större bland killar än bland 
tjejer. Ett faktum som även visar sig gälla 
för besök på idrottsevenemang. Något 
som Per Nilsson, Centrum för idrotts-
forsknings ordförande, kommenterar så 
här:

– De här siffrorna måste man förstås 
fundera vidare över. Frågan är om det 
finns något i vårt sätt att organisera 
idrotten som ligger bakom den här 
statistiken. Men man får samtidigt inte 
glömma bort att idrotten trots allt lyckas 
fånga upp en mångfald av den svenska 
befolkningen. 

Flera av konferensens talare, däribland 
Frida Dan på Riksförbundet för sexuellt 
likaberättigande (RFSL), betonade att vi 
lever i ett heteronormativt samhälle. 
Effekterna av heteronormen sträcker sig 
från allmän jargong och gliringar – inom 
idrotten exempelvis i omklädningsrum-
met – till våld och sexrelaterat våld. En 
kollega till Frida Dan blev tidigare attack-
erad av en yxbeväpnad man och RFSL:s 
lokaler har blivit nedbrända på flera orter 
i landet. Dessa händelser är, menar hon, 
knappast någon slump utan en konse-
kvens av den rådande heteronormen i 
samhället.

Vad kan då göras – i samhället i stort 
och inom idrottsrörelsen – för att för-
ändra den rådande normen? En modell 
som används i olika sammanhang är så 
kallad toleranspedagogik. En form av kon-
kreta värderingsövningar där den bärande 
tanken är att allmänheten får möta utsatta 
grupper i det svenska samhället, till 
exempel homosexuella. Landstinget i 
Uppsala län tog för en tid sedan initiativ 
till Det levande biblioteket. Den behjär-
tansvärda tanken var att besökarna 
istället för en bok exempelvis skulle få 
låna en djurrättsaktivist, en muslim – 
eller en homosexuell. Allt för att få till ett 
möte med människan bortom den stereo-
typa schablonbilden. Men, menar Frida 
Dan, det finns ett problem med en sådan 
modell.

– Det man gör är att lägga ett enormt 
stort ansvar på den individens axlar 
genom att han eller hon på något sätt 
förväntas representera hundratusentals 
individer från denna grupp. Som muslim 
kanske du hamnar i ett läge där du får stå 
till svars för en Jihad-bombares hand-
lingar på andra sidan jordklotet. När vi får 
förfrågningar från olika organisationer 
om att komma och prata om homosexuali-
tet så lyder önskemålet ofta: ”Skicka en 
vanlig bög” – det vill säga en person som, 
om han är man, inte anses för fjollig eller 
extrem utan ska ”representera gruppen”. 

Ett alternativ till skicka-en-vanlig-bög-
modellen genomfördes av norska Rabal-
der-TV där tittarna i en dokusåpa fick 
följa ett böglags öden och äventyr. Ett 
program som enligt Håvard Ovregård syn-
liggjorde att det är möjligt att bedriva 
idrott som bög. Gruppen homosexuella 

Mörka hbt-fakta

• 25 procent av homo- och 
bisexuella kvinnor i åldern 
16–29 år uppger att de har 
försökt begå självmord, 
jämfört med 8 procent av 
heterosexuella kvinnor i 
samma ålder. Varannan 
transperson har övervägt 
att ta livet av sig. 

• En dubbelt så stor andel 
unga homo- och bisexuella 
män och unga män som är 
osäker på sin sexuella 
läggning har nedsatt 
psykiskt välbefinnande än 
unga heterosexuella män.

• Tre av fyra unga män i 
hbt-målgrupperna uppger 
att de har utsatts för 
homofobiska hatbrott. 
Flertalet upprepade gånger.

• Bland unga homosexuella 
och bisexuella anger 65 
procent av kvinnorna och 
48 procent av männen att 
de blivit bemötta på ett 
kränkande sätt de senaste 
tre månaderna. Hos 
transpersoner är andelen 
41 procent.

• Att unga hbt-personer har 
lågt förtroende för 
samhällets institutioner kan 
leda till att de undviker att 
ta kontakt med dem även 
om de behöver hjälp.

Källa: Ungdomsstyrelsens 
utredning Hon Hen Han från 
år 2010.


