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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur Riksidrottsförbundet 

behandlar HBTQ-frågor, hur normer kring kön och sexualitet konstrueras 

och reproduceras inom ramen för Riksidrottsförbundets verksamhet samt 

vilka konsekvenser det kan tänkas få för HBTQ-personers deltagande i 

föreningsidrott.  

 

Genom ett queerteoretiskt samt diskursanalytiskt perspektiv har en analys 

genomförts på relevanta strategi- och verksamhetsplaner som är framtagna 

av Riksidrottsförbundet. Resultatet visar att kön och sexualitet konstrueras 

utifrån normativa föreställningar där de binära könen och heterosexualitet 

betraktas som det ’naturliga’ och allomfattande, vilket reproducerar bilden 

av HBTQ-personer som avvikande och främmande.  

 

Konsekvenserna av det här och vad det beror på kan självklart diskuteras, 

men att färre HBTQ-personer deltar i föreningsidrott och att många HBTQ-

personer inte vill eller känner att de kan vara öppna med vilka de är, inom 

idrotten, kan betraktas som konsekvenser av detta. Att idrottsrörelsen vilar 

på en politik som poängterar den demokratiska nyttan av ett deltagande 

inom denna typ av föreningsliv gör också att detta i förlängningen även 

handlar om större demokratiska frågor såsom deltagande, inflytande 

delaktighet och synlighet. 

 

Nyckelord: HBTQ, Idrott, Idrottsrörelsen, Queerteori, Diskursanalys, 

Identitet, Kön, Sexualitet, Demokrati, deltagande 
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1 Inledning  

 

1.1 Problemformulering och syfte 

Att delta och engagera sig i föreningar och att ha ett starkt föreningsliv är att betraktas som en 

viktig del i ett demokratiskt samhälle. Genom deltagande och engagemang i folkrörelser 

och föreningar skapas rum för demokratiska samtal där deltagarna får möjlighet att vara 

med och argumentera men också möjlighet att agera om någon grundläggande rättighet 

hotas eller kränks. På så sätt fungerar föreningslivet som en viktig mötesplats där rum 

för samtal och möten mellan människor skapas (SOU 2008:59, 138-139). Att delta i en 

förening av något slag kan med andra ord likställas med att aktivt delta i samhället, att 

vara en samhällsdeltagare där man får möjligheten att utveckla sitt sociala kapital, 

engagemang samt vara med i de processer som kännetecknar ett demokratiskt samhälle. 

(Österlind, 2016, 348-349, 359).  

 

Folkrörelsepolitiken är ett brett politikområde i Sverige och grundar sig på två 

huvudsakliga motiv varav det första handlar om demokrati, och det andra om social 

ekonomi. Social ekonomi handlar bland annat om föreningslivets positiva effekter på 

integrering av marginaliserade grupper, sysselsättning och företagande, framförallt på 

landsbygden, där man kan se att ideell verksamhet såsom föreningsliv är av stor 

betydelse. Det är dock det demokratiska motivet som betraktas som det viktigaste och 

som väger tyngst. Ett starkt föreningsliv ses med andra ord som ett viktigt fundament för 

ett demokratiskt samhälle i bemärkelsen att medborgare genom föreningslivet får 

möjlighet till deltagande, inflytande och delaktighet. Att ha en aktiv folkrörelsepolitik 

ger med andra ord möjligheter till en fördjupning, breddning och utveckling av 

demokratin i det svenska samhället (SOU 2008:59, 138).  

Idrott är utgör en del av den svenska folkrörelsepolitiken. Ett av de största övergripande 

målen för idrottspolitiken är att främja en god folkhälsa hos landets medborgare. Här har 

den organiserade idrottsrörelsen en viktig roll som en av en rad parter för att kunna 

uppfylla folkhälsomålet (SOU 2008:59, 140-142). Idrottsrörelsen i Sverige betraktas 

allmänt som en av de största demokratiska folkrörelserna i landet (SOU 2008:59, 61).  

När man pratar om idrottsrörelsen inom ramen för den svenska idrottspolitiken är det den 

föreningsdrivna idrotten som åsyftas och som nämnt tidigare utgör den en av en rad parter 

som omfattas av detta specifika politikområde. (SOU 2008:59, 140-142, 146) 
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Riksidrottsförbundet (vidare refererat till som RF) är en av de största organisationerna för den 

föreningsdrivna idrotten i Sverige och får således statliga bidrag som genom RF fördelas via 

dess medlemsförbund och ut till de lokala idrottsföreningarna runt om i landet 

(Riksidrottsförbundet 2015-06-10, SOU 2008:59, 166). RF:s verksamhet bygger på 

självständighet och ideellt engagemang men med staten som bidragsgivare finns såklart 

förväntningar från statens sida på hur RF ska utforma sin verksamhet (SOU 2008:59, 141). 

Verksamheten kan därmed ses som ett resultat av en statlig styrning där ett av målen är att 

forma friska, starka och demokratiska medborgare och där RF:s uppgift är att kunna 

leverera i linje med de politiska mål som finns för idrottsrörelsen i Sverige (Öster lind, 

2016, 348-349).  

 

RF är en paraplyorganisation med 71 medlemsförbund och runt 20 000 idrottsföreningar runt 

om i Sverige. RF kan därmed ses som den organisation i Sverige som samordnar och för 

idrottsrörelsens arbete med bland annat värdegrundsfrågor, regelverk, utbildning, policys etc. 

(Riksidrottsförbundet 2015-06-10).  På så vis kan man säga att RF:s stadgar och riktlinjer också 

styr hur dess medlemsförbund och föreningar bör utforma och bedriva sin verksamhet, man kan 

säga att RF sätter upp vissa villkor och riktlinjer för dess medlemsförbund vilket i sin tur också 

styr riktningen för de lokala idrottsföreningarnas verksamheter (SOU 2008:59, 65-67). 

Exempel på vissa frågor som stadgas av RF och som påverkar medlemsförbunden och de lokala 

föreningarna handlar bland annat om jämställdhet, demokrati, delaktighet, vilka enligt RF 

själva ska genomsyra hela idrottsrörelsen. Allas rätt att vara med och delta i 

föreningsidrotten är en viktig demokratisk aspekt av idrottsrörelsen och som också är en 

följd av den svenska folkrörelsepolitiken (SOU 2008:59, 138-139) och i RF:s värdegrund 

anges följande: 

 

”Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina 

förutsättningar - Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller 

sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven 

idrottsverksamhet.” (Riksidrottsförbundet, 2015-11-04). 

I en rapport från ungdomsstyrelsen, Om unga Hbtq-personer – hälsa (2012, 10-11), anges 

att det finns en stor skillnad i idrottsdeltagandet hos unga HBTQ-personer jämfört med 

andra ungdomar. Vad gäller homo- och bisexuella killar och tjejer jämfört med 

heterosexuella är skillnaderna stora vad gäller just deltagande i föreningsidrott, enligt en 
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enkätundersökning av Ungdomsstyrelsen. Homo- och bisexuella ungdomar deltar i lägre 

utsträckning i föreningsidrott (Ungdomsstyrelsen, 2012, 10) och vad gäller 

transpersoners deltagande i föreningsidrott saknas statistik helt (Darj, Piehl & Hjelte, 2013, 

13).  

Normer kring kön och sexualitet finns överallt och genomsyrar inte bara samhället i stort utan 

också idrotten (Larsson & Johansson, 2012). Normerna kring kön och sexualitet konstrueras 

till stor del genom vardagligt handlande, i omklädningsrummet, på fotbollsplanen och genom 

språket, för att bara nämna några exempel. Det normativa, i detta fall bland annat, 

heterosexualitetsnormen, betraktas som ett slags ’naturligt tillstånd’ vilket leder till att det 

andra, det som inte platsar inom ramen för heterosexualiteten blir något främmande och 

oförståeligt. Detta är i sin tur en bidragande orsak till homofobi och att många HBTQ-personer 

känner att de inte kan eller vill vara öppna med vilka de är (Eng, 2008, 118-119). En av 

utmaningarna för idrottsrörelsen i Sverige är att skapa miljöer där fler kan känna sig inkluderade 

och välkomna och där diskriminering mot HBTQ-personer inte ska finnas (Ungdomsstyrelsen, 

2012).  

Med tanke på den svenska folkrörelsepolitikens demokratiska motiv samt RF:s värdegrund om 

”Allas rätt att vara med […] oavsett […] kön eller sexuell läggning” (Riksidrottsförbundet, 

2015-11-04) skulle det vara rimligt att påstå att det finns en demokratisk problematik i det 

faktum att färre HBTQ-personer deltar i föreningsidrott. Att HBTQ-personer inte inkluderas 

skulle utifrån detta kunna innebära att dessa personer går miste om den demokratiska nyttan 

som ett deltagande i föreningsliv och mer specifikt, föreningsidrotten, innebär. Att HBTQ-

personer inte finns representerade skulle också kunna innebära ett osynliggörande av dessa 

personer och av HBTQ-frågor i de demokratiska processer som äger rum inom ramen för 

föreningsidrotten på en vardaglig basis. 

Därför anser jag att det är av intresse att genom ett diskursanalytiskt och queerteoretiskt 

perspektiv undersöka hur RF behandlar HBTQ-frågor i olika relevanta strategi- och 

verksamhetsplaner för RF:s verksamhet. Syftet med denna uppsats är med andra ord att genom 

analys av olika centrala dokument för RF:s verksamhet undersöka hur kön och sexualitet 

konstrueras i dokumenten samt titta på vilka normer som reproduceras genom hur man 

formulerar sig kring kön, sexualitet och HBTQ-frågor i dessa.  
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1.2 Frågeställningar 

 

- Hur presenteras HBTQ-frågor i RF:s verksamhets- och strategiplaner för 

idrottsrörelsen i Sverige?  

Denna fråga syftar till att övergripande ge en bild av hur HBTQ-frågor behandlas i de dokument 

jag valt att analysera. Här kommer jag titta på i vilken utsträckning HBTQ-frågor behandlas i 

dokumenten samt vilka ord, uttryck och meningar man valt att använda där dessa frågor 

behandlas. 

- Vilka strukturer och normer kring kön och sexualitet konstrueras och reproduceras i 

RF:s verksamhets- och strategiplaner? 

Syftet här är att titta på vilka ord och meningsuppbyggnader som används där kön och sexualitet 

behandlas och hur dessa konstruerar och reproducerar normativa och stereotypa föreställningar 

kring kön och sexualitet. 

- Vilka konsekvenser kan konstruktioner av normer kring kön och sexualitet tänkas få för 

HBTQ-personers deltagande i föreningsidrott? 

Syftet med denna fråga är att, med stöd i den tidigare forskningen och beroende på vad jag får 

fram av föregående frågor, föra en diskussion kring eventuella konsekvenser som 

konstruktionen av kön och sexualitet i RF:s strategi- och verksamhetsplaner kan få för HBTQ-

personers deltagande i föreningsidrott.  

 

1.3 HBTQ – ett samlingsbegrepp  

HBTQ är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera 

(Ambjörnsson, 2016, 14-15, 146). I denna uppsats kommer jag huvudsakligen att 

använda mig av detta samlingsbegrepp, förutom i de fall där jag refererar till författare 

som använder något av de enskilda begreppen inom HBTQ. Då kommer även jag att 

använda mig av deras definitioner. 
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1.4 Avgränsningar 

Med hänsyn till denna studies syfte och omfattning har vissa avgränsningar gjorts. Det som 

kommer analyseras är strategi- och verksamhetsplaner som är utformade av RF inom ramen för 

dess verksamhet och som fungerar som stadgar och riktlinjer för hur idrottsrörelsens arbete bör 

bedrivas. Jag har valt att fokusera på RF eftersom det, som tidigare nämnt, är en av de största 

organisationerna för den organiserade idrottsrörelsen i landet. (SOU 2008:59, 166) Denna 

studie omfattar alltså inte andra typer av idrottsorganisationer och verksamheter såsom 

skolidrott, motionsanläggningar, friluftsverksamheter etc.  

 

I denna uppsats kommer jag att använda den allmänna benämningen av den föreningsdrivna 

idrotten i Sverige som är idrottsrörelsen. Detta eftersom det är just detta begrepp som används 

för den genom RF organiserade idrottsverksamheten. Jag är väl medveten om att detta begrepp 

går att diskutera och att det också går att diskutera huruvida det endast skulle finnas en enda 

idrottsrörelse i Sverige, men eftersom detta begrepp används på det viset i de källor jag tagit 

del av har jag efter övervägningar valt att använda mig av detta begrepp.  

 

Jag har valt att fokusera på en språklig analys av mitt empiriska material och kommer således 

inte analysera olika delar av RF:s verksamhet eller hur man rent praktiskt arbetar med HBTQ-

frågor. Språket kommer vara i fokus i enlighet med diskursanalytiska perspektivet. Jag kommer 

dock i anslutning till min tredje och sista frågeställning reflektera kring tänkbara konsekvenser. 

Jag kommer alltså inte använda mig av något empiriskt material för att analysera 

konsekvenserna. Det kommer snarare föras som en diskussion utifrån resultatet av de två första 

frågorna samt med utgångspunkt i den tidigare forskningen. 

 

2 Bakgrund 

I det här kapitlet kommer en bakgrund till mitt område att presenteras. Först kommer en 

redogörelse för hur idrottsrörelsen kan betraktas utifrån ett styrningsperspektiv. Därefter följer 

en genomgång av den svenska folkrörelsepolitiken och de demokratiska aspekterna av 

föreningslivet i Sverige men också en presentation av idrottsrörelsen.  

 

2.1 Idrottsrörelsen ur ett styrningsperspektiv 

Politiken som ligger bakom den svenska idrottsrörelsens utformning och finansiering (i form 

av statligt stöd) är en del av den svenska välfärdspolitiken och handlar övergripande om att 
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främja folkhälsa och bygga ett samhälle bestående av friska, demokratiska och aktiva 

medborgare samt en viktig funktion för social integrering, socialt kapital etc. (Österlind, 2016, 

348-349). Det handlar med andra ord om statlig styrning som utformas för att styra 

medborgarnas individuella beteendemönster vad gäller, i detta fall, fysisk aktivitet för att uppnå 

sociopolitiska mål. Detta gör att idrottsrörelsen i Sverige kan betraktas som en slags 

samhällsinstitution (Österlind, 2016, 348-349).  Idrottsrörelsen kan alltså betraktas som en 

viktig institution för fostrandet av demokratiska medborgare. 

 

I likhet med Österlind (2016) visar Öhman (2007) i sin studie hur man kan förstå politiska mål 

genom att sätta dem i relation till vardagligt handlande. Genom att förstå de politiska målen om 

exempelvis folkhälsa, kan man med andra ord också förstå varför många människor tränar och 

deltar i föreningsidrott på vardaglig basis. Det handlar enligt Öhman (2007, 102) både om frihet 

och kontroll. Frihet att som individ få bestämma över sin vardag men samtidigt kontroll i den 

bemärkelsen att politiken lägger grunden för de normer som finns i samhället som leder till att 

man på individnivå handlar på ett visst sätt. Denna typ av frivillighet förklaras som en frihet för 

individer som har en ”[…] förmåga och vilja att anpassa sig till bestämda normer”. Det här 

innebär alltså att detta, genom ett styrningsperspektiv skulle kunna betraktas som att individers 

handlande styrs av och i linje med rådande normer som i sin tur är ett resultat av politiska beslut 

(Öhman, 2007, 102). 

 

Samtidigt som idrottsrörelsen ska ge möjlighet till alla att delta i idrott, och i enlighet med 

politiska mål, öka deltagandet, så innebär också frivillighetsaspekten att de eftertraktade målen 

för idrottsrörelsen leder till att människor kvalificeras och diskvalificeras för deltagande. Det 

här innebär med andra ord att de grupper som diskvalificeras är grupper som inte har möjlighet, 

eller tillgång till att själva aktivt fatta ett beslut om att delta, på grund av sociopolitiska aspekter 

som till exempel utanförskap (Österlind, 2016, 359-360).  Österlind (2016, 359-360) menar 

vidare att frivillighetsaspekten ur ett styrningsperspektiv kan betraktas som ett ekonomiskt och 

effektivt sätt att försöka lösa problem som egentligen grundar sig i ojämlikhet, både ekonomiskt 

och socialt. Alltså att man istället för att ta tag i de sociala problemen, för att på så sätt öka 

deltagandet, istället ’lindar in’ dessa i att hävda att alla har möjligheten att delta, med 

hänvisning till frivillighetsaspekten. 
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2.2 Demokratiska aspekter av idrottsrörelsen utifrån svensk folkrörelsepolitik 

Som nämndes i inledningen till denna uppsats är folkrörelsepolitiken i Sverige ett brett 

politikområde där demokrati ses som ett viktigt motiv. Ett strakt föreningsliv betraktas som 

nära sammankopplat med ett demokratiskt samhälle och en demokratisk fostran. Med andra ord 

ger det medborgarna en möjlighet till både deltagande, inflytande och delaktighet eftersom de 

demokratiska processer som sker inom föreningslivets ramar sker på en enkel och vardaglig 

basis (SOU 2008:59, 138-139). Att delta i föreningar ger en god träning i argumentation, 

demokratiska samtal och agerande mot eventuella kränkningar av grundläggande rättigheter 

samt ett synliggörande av dessa. Med andra ord skapar föreningslivet en arena där det finns 

utrymme för att agera kring dessa typer av frågor och för samtal och möten med andra 

människor (SOU 2008:59, 138-139) och precis som nämndes i Österlinds (2016, 348-349, 359) 

artikel kan ett deltagande i föreningslivet närmast betraktas som ett deltagande i samhället. 

 

Ett annat motiv för folkrörelsepolitiken, förutom den demokratiska är social ekonomi. Social 

ekonomi handlar om integrering av marginaliserade grupper samt sysselsättning och betraktas 

framförallt som viktig för landsbygden. Ideell verksamhet i form av föreningsliv på 

landsbygden har en betydande roll, både ur det demokratiska och den sociala ekonomins 

perspektiv. Ett aktivt föreningsliv betraktas som en viktig del för ett demokratiskt samhälle och 

ger i förläningen möjlighet till en fördjupning, breddning och utveckling av demokratin i 

det svenska samhället (SOU 2008:59, 138).  

 

Som också nämndes i inledningskapitlet är idrottspolitiken en av delarna i 

folkrörelsepolitiken och där den organiserade idrottsrörelsen genom RF utgör en av 

parterna för de olika idrottspolitiska målen. Dessa mål handlar bland annat om att främja 

en god folkhälsa för landets medborgare varpå frågor om deltagande och engagemang 

samt allas möjlighet till deltagande är att ses som en viktig demokratisk aspekt. Dessa 

mål betraktas enligt Österlind (2016) som välfärdspolitiska målsättningar som handlar 

om, som tidigare nämnt, att fostra starka och friska samhällsmedborgare.  

 

RF är en paraplyorganisation med ett antal medlemsförbund och föreningar under sig. RF:s 

medlemsförbund och de över 22 000 idrottsföreningar som är anslutna till RF har en oberoende 

ställning till RF som central organisation men verkar ändå inom ramen för de regler och 

ramverk som RF har (Hjelm & Olofsson, 2003, 183). Därav finns vissa riktlinjer och stadgar 

som också medlemsförbunden samt de lokala föreningarna ska följa. Dessa handlar om att alla 
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ska ha möjlighet att delta i föreningsidrotten, oavsett aspekter såsom exempelvis kön och 

sexualitet samt att alla som deltar ska ha rätt till inflytande och deltagande i föreningarnas 

beslutsfattning. Det betraktas med andra ord av stor vikt dels att alla ska ha lika möjligheter till 

deltagande samt att idrottsrörelsens verksamhet förbättras och bedrivs utifrån önskemål och 

delaktighet av de aktiva inom rörelsen. (SOU 2008:59, 142) 

 

3 Tidigare forskning 

 

I det här avsnittet kommer en genomgång av tidigare forskning på området. Först kommer en 

redogörelse för vad tidigare forskning säger om konstruktionen av kön och sexualitet inom 

idrotten och hur det kan förklaras. Därefter följer en genomgång av HBTQ-personers 

deltagande i föreningsidrotten där en del statistik kommer att presenteras. 

 

3.1 Konstruktionen av kön och sexualitet inom idrotten 

Normer kring kön och sexualitet genomsyrar samhället och idrotten är inget undantag. 

Stereotypa normer kring kön och sexualitet reproduceras inom idrotten, nästan oavsett vilken 

idrott det handlar om (Larsson & Johansson, 2012). Den största anledningen till att stereotypa 

normer kring kön och sexualitet upprätthålls och reproduceras genom idrotten handlar om en 

uppdelning av könen, i synnerhet i tävlingssammanhang. Det kan både handla om 

könsuppdelade tävlingsgrupper, olika regler vad gäller kläder, kroppskontakt etc. för 

pojkar/män respektive flickor/kvinnor (Larsson & Johansson, 2012).  

 

I samhället råder en manlig norm, männen utgör normen såväl inom idrotten som i andra delar 

av samhället. Denna norm förstärks genom idrotten där uppdelningarna mellan könen leder till 

ett utpekande av den ena i relation till den andra, i detta fall kvinnan som ställs i relation till 

mannen (Larsson & Johansson, 2012, 8). Larsson och Johansson (2012) baserar detta på det så 

kallade genussystemet som introducerades i Sverige av Yvonne Hirdman som poängterar just 

uppdelningen, eller ’isärhållandet’ som en viktig princip för genussystemet (Gemzöe, 2014, 

93). Genom uppdelning av könen reproduceras också de stereotypa föreställningarna om vad 

som är manligt respektive kvinnligt vilket i sin tur gör att den hierarkiska ordningen mellan 

könen upprätthålls (Gemzöe, 2014, 81).  Uppdelningen av könen inom idrotten handlar främst 

om att kvinnor och män anses ha så pass skilda fysiska förutsättningar att detta betraktas som 

en nödvändighet (Larsson & Johansson, 2012, 5). 
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Genom en jämförelse av regelverk för tävlingar inom en mängd olika idrotter har Larsson och 

Johansson (2012) kunnat se en rad mönster som tydligt träder fram om hur normer kring kön 

och sexualitet konstrueras inom idrotten. Utgångspunkterna för studien var att dels titta på 

åtskillnad/uppdelning men också ’differentiering’, eller anpassning. Med andra ord gjordes en 

studie på hur och i vilken utsträckning en uppdelning av könen sker i regelverken samt hur 

reglerna anpassas efter kön (Larsson & Johansson, 2012, 25). Det  

 

Det Larsson och Johansson (2012) upptäckte i studien var att uppdelning i tävlingsklasser 

baserade på kön sker i många idrotter och att regler kring exempelvis klädsel och kroppskontakt 

skiljer sig mellan de könsuppdelade tävlingsklasserna. Genom att visa på hur reglerna ser ut 

och hur denna uppdelning av könen görs kan man belysa hur dessa också ligger till grund för 

vissa normer som annars tas så förgivna, att de blir en del av det som betraktas som det naturliga, 

förväntade beteendet. Det blir med andra ord tydligt hur regler som dessa leder till 

konstituerandet av vissa normer och underförstådda regler om hur man ska bete sig som flicka 

eller pojke, kvinna eller man (Larsson & Johansson, 2012, 5-6.) 

 

I en annan studie av Larsson, Fagrell och Redelius (2007) poängteras hur sexualitet konstrueras 

med utgångspunkt i skolundervisningen i Idrott och hälsa. Larsson, Fagrell och Redelius (2007, 

118) hävdar att heteronormativiteten upprätthålls av genusordningen. Med detta menar man att 

heteronormen, det vill säga antagandet om en normativ heterosexuell ordning (Ambjörnsson, 

2016, 47) bidrar till olika beteendemönster hos flickor och pojkar, som normaliseras genom den 

heteronormativa ordningen. Delvis kan det handla om outtalade regler kring vad som anses som 

’normalt’ beteende utifrån vilket kön man tillhör, men också, som Larsson, Fagrell och 

Redelius (2007, 118) beskriver det, en slags oro över att hamna utanför eller förlöjligas om man 

inte passar in i det som betraktas som ’normalt’. Med andra ord går det att se hur sexualitet 

konstrueras utifrån vissa bestämda roller som finns för pojkar respektive flickor samt vilka 

förväntningar det för med sig i en idrottslig kontext. Det går också att förklara det som att 

föreställningarna om vad som är ’flickigt’ beteende och vad som är ’pojkigt’ beteende vilar på 

heteronormativa stereotyper, där flickor förväntas vara passiva och försiktiga och där pojkar 

förväntas vara aktiva och ta för sig mer (Larsson, Fagrell & Redelius, 2007, 133).  
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3.2 HBTQ-personer och deltagande i föreningsidrott 

Enligt en studie av Ungdomsstyrelsen (2012, 10) deltar unga HBTQ-personer i lägre 

utsträckning i föreningsidrott än heterosexuella ungdomar. 22 procent av homo- och bisexuella 

killar deltar i föreningsidrott till skillnad från 39 procent av heterosexuella medan homo- och 

bisexuella tjejer uppnår till 26 procent jämfört med heterosexuella tjejer där 36 procent deltar i 

föreningsidrott. Detta enligt siffror Ungdomsstyrelsen (2012, 10). Vad gäller unga 

transpersoners deltagande i föreningsidrott saknas statistik (Darj, Piehl & Hjelte, 2013, 13).  

I en studie av Darj, Piehl & Hjelte, (2013, 8) där unga HBTQ-personer intervjuats om deras 

upplevelser av föreningsidrotten i Sverige, uppgav flera av informanterna som identifierar sig 

som transpersoner hur könsuppdelningen upplevs som ett problem. Detta eftersom dessa 

personer ofta inte får vara med i den grupp de själva anses tillhöra. Även omklädningsrummen 

upplevdes som problematiska och många uppgav att de istället brukar byta om hemma eller på 

toaletten. Många av dessa informanter uppgav också att det finns en stor okunskap bland 

föräldrar och tränare och att de själva får ta på sig ansvaret att upplysa andra om transfrågor. 

Att siffrorna ser ut på detta sättet är kanske inte så konstigt. Snarare speglar de hur det också 

ser ut i övriga samhället och är en produkt av de normer som finns i samhället kring kön och 

sexualitet. Idrottsrörelsen har många gånger fått kritik för att man inte arbetar tillräckligt med 

HBTQ-frågor (Linghede, 2014, 8-9). Kunskapen kring HBTQ-frågor kan anses som låg och på 

grund av att HBTQ-personer inom idrotten väljer att inte vara öppna med sin sexualitet 

betraktas också dessa frågor, i vissa fall, som ett icke-problem. I en undersökning bland RF:s 

specialförbund angående inkluderingen av HBTQ-frågor i sina utbildningar uppgav många av 

de som svarade att de inte brukar inkludera dessa frågor i sina utbildningar. Förklaringen som 

gavs till detta var att de inte hade varit med om några fall där personer utsatts för diskriminering 

på grund av sexuell läggning inom sina förbund (Linghede, 2013, 9; Axelsson, 2005, 64-65).  

Enligt Ungdomsstyrelsen (2012) har idrottsrörelsen en utmaning i att mer på allvar arbeta med 

HBTQ-frågor och skapa miljöer där också HBTQ-personer känner sig inkluderade, välkomna 

och där diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet inte ska förekomma.  

I den statistik jag tagit del av i detta avsnitt har jag inte hittat några siffror om vuxna HBTQ-

personers deltagande i föreningsidrott, all statistik avser unga HBTQ-personer. Detta kan 

kanske förklaras med att det överlag är mest barn och unga som deltar i föreningsidrott (Strategi 

2025, 5). Jag kommer dock i resterande avsnitt att använda HBTQ-personer eftersom denna 
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studie inte enbart avser studera unga HBTQ-personers deltagande.  

 

4 Analytiskt ramverk 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera det analytiska ramverk som jag kommer använda i min 

studie. Först kommer en redogörelse av queerteorin, vilka grundantaganden som queerteorin 

vilar på samt olika användbara begrepp som finns inom detta teoretiska område. Efter det följer 

en presentation av diskursanalys.  

 

Diskursanalys och kritisk diskursanalys kommer, inom ramen för denna uppsats, vara en del av 

både teori och metod. I detta kapitel kommer en allmän redogörelse av diskursanalysen att 

göras. Den kritiska diskursanalysen kommer utgöras av en modell för att kunna konkretisera 

det till en användbar analysmetod. En presentation av detta kommer genomföras i nästa kapitel. 

 

4.1 Queerteori 

Queerteorin växte fram ur en vilja hos forskare att studera hur normer kring sexualitet skapas 

och reproduceras samt upprätthålls. Istället för att endast ha fokus på heterosexualiteten kontra 

de så kallade avvikande sexuella identiteterna (ex. homosexualitet, bisexualitet) som tidigare 

redan gjorts inom homosexualitetsforskningen, ville forskare få en bredare förståelse för vad 

sexualitet är (Ambjörnsson, 2016, 33). Sexualitet är något komplicerat som inte enkelt går att 

förklara. Queerteoretiker försöker ta reda på hur sexualitet konstrueras, vilka normer som ligger 

till grund för hur sexualitet uppfattas samt vilka maktstrukturer som reproduceras genom 

sexualiteten (Ambjörnsson, 2016 33-35).  

Heteronormen genomsyrar hela samhället och innebär att heterosexualitet ses som det primära. 

Allt i samhället är organiserat efter denna norm vilket betyder att den tas för given och därför 

kan betraktas som ett slags ’naturligt tillstånd’. Denna normativa sexualitet ligger till grund för 

hur kön konstrueras som ett binärt system i termer av manligt och kvinnligt. Identitet, såväl den 

sexuella som könsidentiteten definieras inom queerteorin istället som flytande och föränderlig. 

Queerteorins fokus ligger på att dekonstruera verkligheten utifrån dessa grundantaganden 

genom att utmana de strukturer som finns kring sexualitet och könsidentitet (Berg & Wickman, 

2010, 32-35). Det handlar med andra ord inte om att HBTQ-personer ska ’anpassas’ in i 

rådande normer i form av exempelvis familjeliv, äktenskap etc. eftersom dessa bygger på 
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heteronormativa föreställningar. Snarare handlar det om att bredda förståelsen för hur sexualitet 

är konstruerad för att därmed kunna destabilisera de normer som ligger till grund för hur 

sexualitet uppfattas (Ambjörnsson, 2016, 47-48).  

 

Ambjörnsson (2016, 51-52) argumenterar för platsens betydelse när det handlar om hur vi 

förstår kön och sexualitet. Ambjörnsson (2016, 51-51) menar att förståelsen av kön och 

sexualitet är bunden till den sociala kontext som råder på specifika platser. Med detta menas att 

exempelvis i olika delar av världen uppfattas sexualitet på olika sätt. Inom vår kontext här i väst 

förstår vi exempelvis homosexualitet i motsats till heterosexualitet, medan det i andra delar av 

världen, det vill säga inom andra sociala kontexter, inte alls behöver förstås på samma sätt 

(Ambjörnsson, 2016, 51-52).  

 

Ambjörnsson (2016, 94-97) hänvisar också till det Judith Butler kallar för den heterosexuella 

matrisen. Den heterosexuella matrisen innebär att de binära könen, det vill säga manligt och 

kvinnligt enbart existerar inom ramen för heterosexualitet. Det kan alltså betraktas som en 

ytterligare benämning för det som allmänt inom queerteorin omnämns som heteronormativitet. 

Den heterosexuella matrisen innebär att heterosexualiteten ”[…] organiserar kroppar, genus 

och begär i en specifik ordning där maskulinitet skiljs från femininitet för att sedan knytas 

samman genom det heterosexuella begärets handlingar.” (Ambjörnsson, 2016, 94). Med andra 

ord innebär detta att den kvinnliga könsidentiteten förstås i relation till dess begär av den 

manliga och vice versa. Men också utifrån vilka attribut och egenskaper som tillskrivs det 

manliga respektive kvinnliga könen. Om en människa rör sig någonstans mellan de binära 

könsidentiteterna, blir den något främmande, något som för andra inte riktigt går att förklara 

eller förstå (Ambjörnsson, 2016, 94-97). 

 

För att sätta dessa queerteoretiska grundantaganden, som nämnts ovan, i en idrottslig kontext 

kan man se hur heteronormativiteten verkar även där. Eng (2008, 107-108) har i en studie bland 

annat tittat på hur maskulina normer och manlighet konstrueras genom vilka beteenden och 

handlingar i interaktionen mellan män, inom idrotten, som anses legitima. Exempelvis vid vinst 

av en match är kramar fullt legitimt för att fira vinsten, så länge det sker med en viss distans 

och med ett underförstått avtal sinsemellan om att alla i sammanhanget är normativt manliga 

och med det också per automatik heterosexuella. I detta kunde Eng (2008, 109-110) tydligt se 

hur det finns ett antagande, eller ett förgivet-tagande om det ’naturliga tillståndet’, det vill säga 

heterosexualiteten. En person som i detta sammanhang skulle agera på ett annat sätt, ta 
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kramarna ett steg längre och som Eng (2008, 109) beskriver det ’bryta diskursen’ för vad som 

förväntas, leder till att personen placeras utanför det som anses ’naturligt’ och blir därmed något 

som andra inte riktigt kan förstå. Detta kan ses som en av anledningarna till att HBTQ-personer, 

kanske i synnerhet homo- eller bisexuella män, väljer att inte vara öppna med sin sexualitet 

inom idrotten. 

 

Inom den kvinnliga idrotten däremot beskrivs det i vissa fall nästan tvärtom, åtminstone när det 

gäller vissa idrotter. Bland lesbiska idrottare kunde man istället se att det kan bildas, som Eng 

(2008, 113-114) beskriver det, ’queera rum’, inom idrotten där det är accepterat att vara öppen 

med sin sexualitet och dit också andra homo – och bisexuella tjejer letar sig. Men även om detta 

är positivt i bemärkelsen att lesbiska kan vara öppna med sin sexualitet så kan man också här 

hitta motsättningar. Dessa handlar om att det, som en normativ person, skulle anses som dåligt 

att förknippas med sådana ’queera rum’. Att de ’queera rummen’ riskerar att bli en arena som 

heterosexuella tjejer inte vill förknippas med, på grund av en rädsla för att bli betraktad som 

något annat än heterosexuell. Detta kan med andra ord betraktas som ett ytterligare sätt på 

vilken homofobin inom idrotten tar sig uttryck (Eng, 2008, 115-116) som också går att 

återknyta till de heteronormativa föreställningarna som ligger till grund för hur identiteter som 

faller utanför heteronormen uppfattas, som främmande och oförståeligt.  

 

I en svensk kontext har mycket hänt vad gäller HBTQ-personers rättigheter, homosexualitet 

klassas inte längre som en sjukdom, ses inte som en kriminell handling, samkönade par får gifta 

sig, skaffa barn ihop och personer som vill göra en könsbekräftande behandling tvingas inte 

längre till sterilisering (Ambjörnsson, 2016, 55). Vissa menar att HBTQ-personer idag är 

jämställda med heterosexuella. Detta hävdar Ambjörnsson (2016, 55) bara delvis stämmer. De 

lagstadgade rättigheterna finns, men hierarkin mellan HBTQ-personer och heterosexuella finns 

fortfarande, i attityder och stereotypa föreställningar kring vad det innebär att vara och leva 

som HBTQ-person. Detta tar sig uttryck i det vardagliga livet. HBTQ-personer möts ständigt 

av nya tillfällen och sammanhang där man till exempel måste förklara sig och ’komma ut’ och 

där en inte vet hur andra i sammanhanget ska reagera och bemöta en, om man är öppen med 

vem man är. Det kan exempelvis handla om besök på vårdcentralen, ett nytt jobb eller att bara 

nämna sin samkönade partner i fikarummet (Ambjörnsson, 2016, 55-56).  

 

Den heterosexuella normen upprätthåller ständigt de hierarkier som finns mellan heterosexuella 

och HBTQ-personer. Hierarkierna upprätthålls genom den uppdelning som sker i vår förståelse 
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av kön och sexualitet, det vill säga i enlighet med den heterosexuella matrisen som nämnts 

tidigare (Ambjörnsson, 2016, 54). Rosenberg (2002, 100-102) beskriver detta som en av två 

principer som ses som upprätthållare av heteronormen. En uppdelning i termer av ’vi och dem’ 

som kan ses ligga till grund för den hierarki som finns mellan grupperna och som pekar ut den 

ena, alltså ’vi:et’, det vill säga heterosexualiteten som den priviligierade. Den andra principen 

som Rosenberg (2002, 102-103) nämner handlar om assimilering, det vill säga en slags 

anpassning av det avvikande till det normativa, till det så kallade ’naturliga’, allomfattande och 

neutrala.  Detta kan ses som en anpassning av HBTQ-personer på heteronormativa villkor. Det 

som Rosenberg (2002, 102-103) vill problematisera är att en assimilering på detta sätt inte kan 

antas hjälpa till att utmana och destabilisera normerna, snarare leder detta till att normerna och 

hierarkierna upprätthålls och reproduceras. Så även om exempelvis lagstadgade rättigheter för 

HBTQ-personer kan ses som något positivt ur ett slags jämlikhetsperspektiv, behöver det inte 

betyda att attityder och stereotypa föreställningar om HBTQ-personer per automatik försvinner 

(Ambjörnsson, 2016, 55-56).  

 

4.2 Diskursanalys 

Det finns flera olika typer av diskursanalys och gränsen för om diskursanalys ska räknas som 

teoretiskt ramverk eller metod är hårfin. Diskursanalys kan med andra ord tillämpas både som 

teori och metod vilket också kommer göras i denna uppsats (Bryman, 2011, 474-475). Det som 

är viktigt att tänka på är att de teoretiska och analytiska delarna inom diskursanalys hänger ihop 

och överlappar varandra, vilket gör att den så kallade konkreta analysmetoden en använder 

också ska baseras på detta. Det går med andra ord inte bortse från den teoretiska delen vid 

användning av diskursanalys som analysmetod och vice versa (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, 10).  

Diskursanalys kan användas för att analysera olika texter, dokument, samtal etc. och fokuset 

ligger på hur språket konstruerar verkligheten utifrån olika diskurser. Verkligheten kan med 

andra ord förstås som subjektiv och socialt konstruerad. Detta innebär att en enskild diskurs är 

bunden till den sociala kontext utifrån vilken den studeras. För att förklara detta ytterligare 

nämner Bryman (2011, 474) att exempelvis i en diskurs om mental ohälsa skapas vissa 

uppfattningar om hur mental ohälsa bör förstås, hur vi ser på personer som lider av mental 

ohälsa, hur det bör behandlas etc. Med detta menas att diskursen är bunden till en specifik 

kontext inom vilken vår uppfattning om verkligheten konstrueras och som i sin tur fungerar 

som referensram för att legitimera exempelvis vissa åtgärder inom ett specifikt område 
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(Bryman, 2011, 474).   

Diskursanalys kan också, liksom inom queerteorin, handla om att identifiera motsatser i form 

av ’vi och dem’ för att på så sätt rekonstruera sociala identiteter. Existensen av en viss identitet 

beskrivs i motsats till något annat. Kan den inte ställas i motsats, blir den inte heller möjlig 

(Bergström och Boréus, 2012, 380). Exempelvis kan den homosexuella identiteten förstås 

genom ett identifierande av motsatsen, det vill säga den heterosexuella identiteten. I likhet med 

queerteorin är det också i denna konstruktion som föreställningarna om olika identiteter 

reproduceras och hierarkier samt maktrelationer upprätthålls (Ambjörnsson 2016, 55-56; 

Bergström & Boréus, 2012, 380-381). Identitet betraktas även inom diskursanalysen som 

flytande och som något som förändras över tid och beroende på kontext.  

Bergström och Boréus (2012, 380) beskriver det också som att konstruktionen av en viss 

identitet och hur denna skapas genom och i en viss diskurs gör att identiteten “[…] blir en länk 

mellan handlingsutrymme och diskurs”. Här tänker jag att diskursen med andra ord styr hur en 

viss identitet konstrueras, vilket i sin tur bestämmer vilket så kallat handlingsutrymme som 

tilldelas en viss identitet. Handlingsutrymme kan i detta fall förstås som hur positionen som 

tilldelas en, på grund av sin identitet, påverkar ens liv och hur man kan och förväntas agera och 

uppträda i olika sociala kontexter. Detta kan också beskrivas med begreppet subjektsposition. 

Subjektspositioner innebär att en individ har olika positioner eller identiteter i olika kontexter. 

En kan exempelvis vara mamma, vilket skapar vissa förväntningar och föreställningar om hur 

en ska agera och uppföra sig i sin modersroll. Samma individ kanske också arbetar som läkare, 

vilket betyder att den har en ytterligare position att förhålla sig till och så vidare. 

Subjektspositioner är med andra ord alla de positioner som en människa har bunden till olika 

sammanhang såsom hem, jobb, skola, fritid etc. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 48-49) 

 

5 Metod & material 

 

I detta avsnitt kommer dels metod och urval av material att presenteras. Den metod som 

kommer presenteras är inspirerad av Faircloughs tredimensionella modell och är en del av den 

kritiska diskursanalysen. Urval av material kommer diskuteras med ett kritiskt förhållningssätt 

där jag kommer argumentera för mitt val av material utifrån vissa principer om bland annat 

representativitet och autencitet. Vidare kommer också en diskussion om denna studies 
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utformning att föras. Avslutningsvis kommer jag redogöra för studiens genomförande. 

 

5.1 Kritisk diskursanalys 
 

Kritisk diskursanalys har fokuset på samspelet mellan språket och hur det används i relation till 

makt och sociala skillnader som finns i samhället (Bryman, 2011, 474). Inom kritisk 

diskursanalys anser man att språket är en viktig faktor när det gäller hur olika maktstrukturer 

konstrueras och som i sin tur ligger till grund för olika samhälleliga fenomen. Med detta menas 

att genom språket och hur det används reproduceras vissa maktstrukturer, normer som finns 

och verkar inom en viss diskurs, vilket i sin tur ligger till grund för hur maktrelationer inom 

olika diskurser konstrueras (Bryman, 2011, 475-476).  

 

5.1.1 Med inspiration av Faircloughs tredimensionella modell  

För att på ett konkret sätt kunna applicera den kritiska diskursanalysen på min studie och för 

att hitta en fungerande analysmetod för min analys och har jag använt mig av Winther Jørgensen 

och Phillips (2000, 72-73) beskrivning av vissa delar av Faircloughs tredimensionella modell.  

Den kritiska diskursanalysen syftar, som tidigare nämnt, till att belysa samverkan mellan texten, 

normerna och strukturerna som skapas i diskursen och den kontext som finns bunden till 

diskursen samt konsekvenser av detta, exempelvis ifråga om ojämlika maktrelationer, 

handlingsutrymme etc. (Bryman, 2011, 475-476). Den modell som jag kommer använda mig 

av i denna analys har tre huvudsakliga beståndsdelar, Text, diskursiv praktik och social praktik. 

 

Text syftar till den faktiska texten som är motiv för analysen. Här tittar man på textens 

egenskaper, vilka beskrivningar som finns för det en avser undersöka, vilka benämningar som 

används för det en undersöker och så vidare (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 74). Detta 

steg kan knytas till min första frågeställning vilket innebär att jag här kommer försöka skapa 

mig en övergripande uppfattning om texterna och titta på hur HBTQ-frågor presenteras i RF:s 

strategi- och verksamhetsplaner.  

 

Den andra nivån är diskursiv praktik. Det är på denna nivå som texter skapas, mottas och tolkas. 

På den här nivån konstitueras den sociala verkligheten, identiteter och relationer. I och med att 

det är här som den sociala verkligheten konstitueras och skapas så är det också på denna nivå 

som utrymme för förändring finns. I den diskursiva praktiken reproduceras också sociala och 
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kulturella normer vilket i sin tur innebär att det också är här som normer och strukturella 

maktrelationer skapas och upprätthålls (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 67). 

På denna nivå kommer jag titta på hur och vilka strukturer samt normer kring kön och sexualitet 

konstrueras och reproduceras i de texter jag valt att analysera. Detta steg återknyter således till 

min andra frågeställning.  

 

Social praktik som är den sista nivån i modellen hänvisar till den kontext inom vilken texten är 

skapad. Den sociala praktiken kan enklast förstås som samverkan med de två första stegen, dvs. 

text och diskursiv praktik. Med andra ord byggs en viss kontext på de sociala strukturer, normer 

och maktrelationer som skapas genom texten och den diskursiva praktiken. Detta kan förklaras 

genom att det är i detta steg som de sociala strukturerna, maktrelationerna omsätts i praktik 

vilket i sin tur innebär att det också är här som man kan se vilka konsekvenser detta får (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, 72-74). Inom detta steg kommer jag diskutera vilka konsekvenser 

RF:s strategi- och verksamhetsplaner, baserat på hur HBTQ-frågor behandlas i dessa, får för 

HBTQ-personers deltagande i föreningsidrotten i Sverige. Det kommer jag göra med stöd av 

den forskningsöversikt som presenterades tidigare i uppsatsen men också baserat på vad jag får 

fram om hur/vilka normer kring kön och sexualitet konstrueras och hur de reproduceras i de 

texter som jag kommer analysera.  

 

Även om jag vid analysen kommer dela upp dessa tre steg för att lättare få en överblick av vad 

jag kan få fram av de olika delarna, är det viktigt att komma ihåg att dessa samverkar med 

varandra i allra högsta grad. Samverkan mellan dessa tre nivåer betyder att förståelsen av den 

ena är nödvändig för att i sin tur förstå den andra för att slutligen kunna skapa sig en uppfattning 

om den tredje och så vidare.  

 

Texten är själva kärnan för språket och motivet för analysen. Att skapa en förståelse för den 

diskurs en avser undersöka genom att titta på hur språket används, vilka benämningar som 

används för till exempel sexualitet eller könsidentitet kan man också skapa sig en uppfattning 

om vilka egenskaper som tilldelas identiteterna i texten, och hur dessa konstrueras. Man skulle 

kunna säga att texten hjälper en att skapa sig en grundläggande uppfattning om det en avser 

undersöka som sedan är till hjälp när det kommer till den diskursiva praktiken (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, 87-92). 
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Inom den diskursiva praktiken konstitueras de identiteter och den sociala verkligheten som 

konstruerades och skapades i texten, genom att texterna mottas och tolkas på denna nivå. 

Beroende på förförståelsen av textnivån är det också inom den diskursiva praktiken som 

utrymme för reproduktionen av normer och upprätthållandet av maktrelationer och sociala 

orättvisor finns. Men det är också här som möjlighet till dekonstruktion av dessa finns som i 

sin tur kan ge utrymme för förändring. Detta steg är således viktig att förstå för att i sin tur 

kunna skapa sig en uppfattning om vilka konsekvenser det som sker inom den diskursiva 

praktiken, men också i texten, får för den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, 87-92). 

 

Det är i den sociala praktiken som konstruktionen av den sociala verkligheten som sker i texten 

och konstituerandet, som sker i den diskursiva praktiken får konsekvenser. Det är här som till 

exempel orättvisor får verkning, förändringar får konsekvenser. Man kan med andra ord säga 

att det är inom den sociala praktiken som individer faktiskt påverkas (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, 87-92). 

 

5.2 Empiriskt material & urval 

Att välja ut vad en ska analysera och undersöka handlar om att identifiera specifika enheter som 

man är intresserad av att titta närmre på. Med detta menas att man väljer ut vad man vill 

analysera, ett visst dokument, en grupp individer, fenomen etc. (Bryman, 2011, 350). Inom 

kvalitativ forskning styrs ens urval oftast av vilket mål en har med sin undersökning, detta kallas 

för målstyrda urval (Bryman, 2011, 392). Målstyrt urval innebär att man väljer ut materialet 

genom att titta på vilken/vilka specifika enheter som är relevanta för det området en ska 

undersöka (Bryman, 2011, 392). Urvalet sker med andra ord inte på ett slumpmässigt sätt. 

Urvalet styrs istället av hur ens problem och frågeställningar är formulerade. I mitt fall har jag 

valt att undersöka olika dokument för att se hur HBTQ-frågor kopplade till föreningsidrott 

behandlas. Alla dokument jag valt att undersöka är framtagna av Riksidrottsförbundet.  

De dokument som jag har valt för min analys är alla del av RF:s verksamhets- och strategiplaner 

för den svenska idrottsrörelsen. Dokumenten utgörs dels av Idrotten vill - Idrottsrörelsens 

idéprogram som är en av RF:s viktigaste dokument för arbetet med utvecklingen av 

idrottsrörelsen. RF och SISU idrottsutbildarna, idrottsrörelsens egna studieförbund (SISU 

idrottsutbildarna, 2017-01-27) har också en gemensam plan som arbetats fram mellan 2013 och 

2015, där man beslutade om ett antal gemensamma huvudmål för utvecklingen av 
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idrottsrörelsen vid RF-stämman 2015. Denna strategiska plan kallas för Strategi 2025 och 

kommer också vara del av mitt empiriska material (Riksidrottsförbundet, 2017-03-02; SISU). 

Eftersom dessa dokument bygger på RF:s vision och värdegrund kommer även dessa utgöra en 

del av mitt empiriska material.  

Bryman (2011, 392) beskriver den typ av dokument som jag valt för min analys som ”Officiella 

dokument som är mer privata”. Detta innebär att dokumenten är framtagna av en organisation, 

som i mitt fall RF. Att ha officiella dokument av denna typ som datakälla innebär, liksom med 

andra typer av datakällor, att man måste förhålla sig kritiskt till ens material. Bryman (2011, 

489) beskriver fyra kriterier som Scott föreslår vid val av dokument som datakälla. Dessa fyra 

kriterier är: 

 1. Autencitet. Är materialet äkta och av ett otvetydigt ursprung? 

 2. Trovärdighet. Är materialet utan felaktigheter och förvrängningar? 

 3. Representativitet. Är materialet typiskt när det gäller den kategori det tillhör? 

 Om så inte är fallet, känner man till i vilken grad det inte är typiskt? 

 4. Meningsfullhet. Är materialet tydligt och begripligt? 

Överlag tänker jag att det material som jag har valt att analysera är relevant för min 

undersökning eftersom de behandlar de områden som mina frågeställningar rör. Eftersom RF 

utformar sin verksamhet i linje med statens politiska mål för idrottspolitikens olika delar i 

Sverige (Österlind 2016, 140-142) är det rimligt att påstå att de dokument jag valt att analysera 

utgör ett relevant empiriskt material. Jag tänker att Idrotten Vill och Strategi 2025 är relevanta 

eftersom de är grundläggande för hur den svenska idrottsrörelsen bedrivs och ger en bra inblick 

i hur RF anser att medlemsförbunden och de lokala föreningarna i förlängningen bör utforma 

sina verksamheter. (SOU 2008:59, 65-67) Dokumenten fungerar som underlag för föreningar 

och medlemsförbund, inte bara vad gäller stadgar och regler för idrottsverksamheten utan också 

när det gäller utvecklingen av idrottsrörelsen i stort, vilket är ett arbete som enligt RF ska ske 

på bred front, både centralt och lokalt (Riksidrottsförbundet, 2017-03-02; SISU).  

Vad gäller dokumentens autencitet, det vill säga grad av äkthet (Bryman, 2011, 489) så har jag 

varit noga med vilka forum jag valt att leta på. I mitt fall har jag letat mitt material på RF:s 

webbsida. Eftersom RF är den svenska idrottsrörelsens officiella organisation 

(Riksidrottsförbundet, 2015-05-10) föll det sig naturligt att välja dokument som är framtagna 
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inom ramen för RF. Eftersom jag sökt efter materialet på RF:s officiella webbsida och närmare 

bestämt i den dokumentbank som finns att tillgå där, så bedömer jag att säkerheten kring 

materialets äkthet och ursprung är hög.  

En potentiell nackdel som jag reflekterat över är just frågan om materialets trovärdighet och i 

vilken utsträckning materialet är att betraktas som felfritt och fritt från förvrängningar. Det som 

skulle kunna vara en riskfaktor vad gäller dokumentens trovärdighet är att det är framtagna 

inom ramen för RF själva som har ett intresse gentemot staten, eftersom en stor del av 

idrottsrörelsens finansiering sker genom statliga bidrag. Å andra sidan tänker jag att också RF 

har ett krav från statligt håll, eftersom RF:s verksamhet ska ske i enlighet med de politiska mål 

som finns för idrottsrörelsen (Österlind, 2016, 348-349). Det finns med andra ord ett ömsesidigt 

intresse från båda håll. Med hänsyn till detta anser jag därmed att dokumentens trovärdighet 

ändå är att betraktas som hög.  

Vad gäller materialets representativitet har jag varit noga med att läsa igenom, inte bara de 

dokument jag valt, utan också andra dokument framtagna av RF för att kunna göra ett mer 

representativt urval. Jag har varit noga med att delvis titta på vilka dokument som är viktiga för 

RF:s verksamhet, det vill säga de dokument som styr RF:s arbete med idrottsrörelsen i störst 

utsträckning. Idrotten vill är del idrottsrörelsens idéprogram som styr vilka utgångspunkter och 

den riktning som idrottsrörelsens arbete bör ha (Riksidrottsförbundet, 2009, 5). Strategi 2025 

är en utvecklad variant som riktas mer mot idrottsrörelsens framtid, där delmål och mål för 

idrottsrörelsens utveckling stolpas upp (Riksidrottsförbundet, 2017-03-02). Jag tänker att dessa 

dokument är representativa för det jag vill undersöka eftersom de dels beskriver hur 

idrottsrörelsens verksamhet bör utföras, vilka värdegrunder som ska genomsyra dess 

verksamhet samt att de också tar sikte på framtiden. Dessutom är dessa dokument också fullt 

rimliga, rent storleksmässigt att analysera inom ramen för en c-uppsats.  

Dokumenten som jag kommer analysera är tydliga och uppbyggda på ett sätt som gör det lätt 

att ta till sig. Därmed anser jag att dess meningsfullhet är bra. Eftersom en del, Strategi 2025, 

dessutom är utformad för att fungera som ett arbetsunderlag (Strategi 2025, 3) för 

idrottsföreningar är det väldigt pedagogiskt skrivet. Det finns i båda dokumenten en tydlig röd 

tråd vilket gör att man får en bra bild av budskapen som RF vill förmedla genom dessa strategi- 

och verksamhetsplaner.  
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5.3 Studiens utformning - fördelar och kritik 

Jag kommer att göra en kvalitativ textanalys där metoden och det analytiska ramverket utgörs 

av diskursanalys och kritisk diskursanalys. Som ett ytterligare analytiskt ramverk kommer 

också queerteori att tillämpas.  

 

Den kvalitativa metodens svagheter beskrivs ofta som brist på generaliserbarhet, det vill säga 

att det inte går att dra generaliserande, allmängiltiga slutsatser. Det handlar om kritik för att 

resultaten av kvalitativ forskning inte går att använda för att förklara och förstå andra liknande 

fall, eller att förutspå framtida händelseförlopp i samma utsträckning som kvantitativ forskning. 

Samtidigt är inte heller målet med kvalitativ forskning att kunna generalisera resultaten. Vissa 

menar att kvalitativ forskning istället syftar till att kunna generalisera genom de teorier 

forskaren använder. Att med andra ord visa på att olika teoriers sätt att förstå ett visst fenomen 

även kan fungera på andra fenomen (Bryman, 2016, 369). 

 
Diskursanalysen är, som tidigare nämnt, en kombination av teori och metod och bör också 

användas på det sättet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 10). En fördel med diskursanalys 

för just min studie är att det passar bra för det område jag kommer att undersöka då jag valt att 

analysera dokument och texter. Eftersom jag vill titta på hur kön och sexualitet konstrueras och 

vilka konsekvenser det får för HBTQ-personers deltagande i föreningsidrott hävdar jag att 

diskursanalysens verktyg lämpar sig bra för min studie eftersom det är just språket som är i 

fokus inom diskursanalysen. Diskursanalys har, som jag nämnt tidigare, både verktyg för att 

synliggöra konstruktionen av identitet genom språket men också hur uppfattningar om identitet 

skapar föreställningar och förväntningar om uppförande, beteende och agerande (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, 48-49). Även om det finns färdiga modeller och metoder för hur 

en konkret kan genomföra en diskursanalys, ger ändå diskursanalysen möjligheten för forskaren 

att själva plocka ihop olika delar, för att det ska passa ens egna studie. Detta innebär också att 

man med fördel också kan integrera andra perspektiv i ramverket (Winther Jørgensen, 2000, 

10). Jag har valt att kombinera queerteori, diskursanalys och delar av kritisk diskursanalys med 

Faircloughs modell i mitt analytiska ramverk. Detta paket av teorier och analytiska metoder har 

jag valt utifrån hur mina frågeställningar är formulerade, för att på ett så tydligt sätt som möjligt 

kunna besvara mina frågeställningar.  

 

Att tillämpa kritisk diskursanalys och, åtminstone delar av, Faircloughs tredimensionella 

modell som metod för analysen tänker jag kan ge mig en bra mall för hur jag rent konkret ska 
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gå tillväga i min analys. Dels tänker jag att själva uppdelningen av analysen i modellens tre 

huvuddelar gör att jag på ett tydligt sätt kan strukturera upp analysen. Uppdelningen ger mig 

också verktyg som kommer kunna hjälpa mig i vad exakt det är jag bör leta efter i texterna, på 

respektive nivå. Att jag dessutom kunnat koppla mina frågeställningar till respektive nivå i 

modellen kan också hjälpa mig i att på ett effektivt och strukturerat sätt kunna presentera mitt 

resultat. 

 

En kritik som lyfts när det handlar om den kritiska diskursanalysen är huruvida det som 

analyseras i den diskursiva praktiken går att generalisera det resultat en kommer fram till vid 

analys av enskilda texter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 93-94). Visserligen håller jag 

med om detta, åtminstone till en viss del. Med mitt val av texter, och det faktum att studien är 

avgränsad till RF:s verksamhet och arbete med den svenska idrottsrörelsen, hävdar jag dock att 

resultatets generaliserbarhet inte är av särdeles stor vikt. Däremot tänker jag att jag, beroende 

på mitt resultat, eventuellt kommer kunna säga något om huruvida presentationen av HBTQ-

frågor samt hur kön och sexualitet konstrueras leder till vissa konsekvenser eller inte, för 

HBTQ-personers deltagande i föreningsidrott. 

 

5.4 Genomförande 

För att få ut så mycket som möjligt av min analys har jag försökt hitta en systematik som 

fungerar vid inläsning av dokumenten. Med utgångspunkt i både mina frågeställningar men 

också det analytiska ramverket samt den modell jag kommer använda som metod har jag delat 

upp analysen i tre delar, en för vardera i modellen. Detta gör att jag lättare kommer kunna se 

vad exakt det är jag bör leta efter vid varje del. 

 

Jag har också identifierat och valt ut specifika ord och begrepp som jag kommer leta efter i 

texten. Exempel på de ord som kommer letas efter är:  kön, könstillhörighet, identitet, 

Sexualitet, sexuell läggning, HBTQ, homosexualitet, bisexualitet, män, kvinnor, flickor, pojkar, 

normer. Jag kommer också titta på ord som finns i anslutning till de uppräknade, exempel på 

dessa är: oavsett, olika, lika,  

 

Utifrån det analytiska ramverket har jag också försök identifiera vissa teman för att lättare rikta 

in min läsning. Det första temat är uppdelning, som syftar till att dels att identifiera ord och 

meningar där en uppdelning av de binära könen sker. Uppdelning i mitt fall ligger till grund för 
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både konstruktionen av kön och sexualitet utifrån en queerteoretisk förståelse (Ambjörnsson, 

2016). Här tittar jag också på ord och begrepp som benämner kön, exempelvis man, kvinna, 

flicka, pojke, könsidentitet etc. Det andra temat jag tittat efter är motsatser. Det jag kommer 

titta på här är om det sker en konstruktion av ’vi och dem’ utifrån både den diskursanalytiska 

och queerteoretiska förståelsen av hur identitet, i mitt fall könsidentitet och sexualitet, 

konstrueras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Ambjörnsson 2016).  

 

6 Analys 

 

Här kommer analys av det empiriska materialet samt resultat och slutsatser att presenteras. 

Kapitlet är uppdelat efter de tre nivåerna i Faircloughs tredimensionella modell där varje nivå 

kan ses som en genomgång av mina respektive frågeställningar. Först kommer text att 

presenteras där jag kommer redogöra för hur HBTQ-frågor presenteras i de dokument som har 

analyserats. Därefter följer en redogörelse av diskursiv praktik där analysen av hur kön och 

sexualitet konstrueras i dokumenten kommer presenteras. Efter det kommer en genomgång av 

vilka konsekvenser detta kan tänkas få för HBTQ-personers deltagande i föreningsidrott. Denna 

del utgörs av den sociala praktiken. Avslutningsvis kommer en presentation av vilka resultat 

och slutsatser jag kunnat dra av denna studie.  

 

6.1 Text 

6.1.1 Presentation av HBTQ-frågor i RF:s strategi- och verksamhetsplaner 

RF:s visions- och värdegrund vilar på en rad olika grundläggande fundament som 

idrottsrörelsens verksamhet bygger på. I värdegrunden presenteras frågan om kön och sexuell 

läggning i delen Allas rätt att vara med. Där anges att allas rätt att vara med innebär att ”[…] 

alla som vill ska kunna vara med oavsett […] kön eller sexuell läggning” (Riksidrottsförbundet, 

2015, 12).  

 

I Idrotten vill presenteras specifikt HBTQ-frågor på ett sparsamt sätt. Ingenstans i Idrotten vill 

nämns ord som HBTQ, homo- och/eller bisexualitet, queer eller transperson. Sexualitet 

behandlas i meningar där värdegrunden om allas rätt att vara med återupprepas på olika sätt. 

Liksom i värdegrunden används då ord och uttryck som förklarar att alla oavsett kön eller 

sexuell läggning har rätt att vara med (Riksidrottsförbundet, 2015, 14, 18, 19).  

 



 27 

I Strategi 2025 (2015, 17) däremot behandlas HBTQ-frågor i avsnittet Inkluderande idrott för 

alla. För varje avsnitt i detta dokument beskrivs övergripande mål för Strategi 2025, 

tillsammans med korta sammanfattningar av nuläge samt ett önskat läge, som alltså ska 

beskriva hur man vill att det ska se ut när de strategiska målen är uppnådda.  

 

Här börjar ett av avsnitten med målet Inkluderande idrott för alla, där också fraser som för alla 

och alla ska känna sig välkomna används. I detta avsnitt belyser man också att idrottsrörelsen 

behöver arbeta med inkludering av samhällsgrupper som inte tillhör normen. I samband med 

det här anger man att detta gäller alla av de så kallade diskrimineringsgrunderna. 

Diskrimineringsgrunderna innebär olika kategorier av grupper som omfattas av 

diskrimineringslagstiftningen och förutom de jag räknade upp ovan, ingår också etnisk 

tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder i dessa 

diskrimineringsgrunder (Integrations- och jämställdhetsdepartementet, 2007). 

Diskrimineringslagens syfte är att ge skydd och att motverka diskriminering samt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett vilken av dessa kategorier en tillhör 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2017-01-24).  

 

De kategorier som berör mitt område av dessa är kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell 

läggning. I jämförelse med Idrotten vill som endast använder begreppet kön, har man alltså här 

lagt till begreppen könsidentitet och könsuttryck. I styckena om hur nuläget ser ut tar man upp 

funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund. HBTQ-personer nämns i sista 

stycket med inledningen ”Det finns även andra grupper som inte känner sig välkomna i 

idrottsföreningar, till exempel HBTQ-personer.”. HBTQ som begrepp används i detta stycke, i 

föregående mening och senare i stycket där man beskriver hur rapporter från RFSL visar att 

normer inom idrotten, uppdelningen av kön, låg HBTQ-kompetens och få förebilder leder till 

att HBTQ-ungdomar känner att idrotten inte är något för dem. I målen för en mer inkluderande 

idrott beskrivs hur idrotten måste bli mer individanpassad. Här poängteras vikten av att röra sig 

mot ett skifte från integrering till inkludering vad gäller dessa frågor. Integrering beskrivs som 

en anpassning av individer till redan existerande strukturer och system medan inkludering 

däremot beskrivs istället som verksamhetens anpassning till olika individer. Det kan med andra 

ord förklaras som att individernas förmågor snarare än egenskaper såsom kön eller sexualitet 

bör vara utgångspunkten i verksamheten.  
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Detta tolkas som att en medvetenhet finns kring de normer som ligger till grund för 

diskriminering och att HBTQ-personer inte känner sig välkomna och inkluderade inom 

föreningsidrotten. Genom att synliggöra och poängtera att idrottsrörelsen behöver arbeta med 

att inkludera personer som inte tillhör normen. Att man väljer att börja använda inkludering 

istället för integrering som ett sätt att göra verksamheten mer anpassade efter individerna, 

snarare än tvärtom, kan återkopplas till en av de principer som Rosenberg (2002, 102-103) 

beskriver som assimilering. Som tidigare nämnt upprätthålls hierarkier mellan HBTQ-personer 

och heterosexuella genom den heterosexuella normen som råder i samhället (Ambjörnsson, 

2016, 54). Detta trots att HBTQ-personer har i princip samma lagstadgade rättigheter vad gäller 

en rad olika saker såsom äktenskap, rätt att bilda familj etc. Det här beror enligt Rosenberg 

(2002, 102-103) på en assimilering av HBTQ-personer på heteronormativa villkor, det vill säga 

genom att anpassa HBTQ-personer till de normativa mallar som finns för hur en bör vara och 

leva. Det här menar Rosenberg (2002, 102-103) är en av orsakerna till att förlegade attityder 

och stereotypa föreställningar fortfarande finns gentemot de som inte tillhör normen. Med andra 

ord tolkas beskrivningen om inkludering före integrering i Strategi 2025, utifrån detta 

perspektiv, som ett synliggörande av denna assimilering, eller anpassning och som ett steg i rätt 

riktning vad gäller arbetet mot en Inkluderande idrott för alla. 

 

Att HBTQ-personer nämns i ett sista stycke och som ett exempel på flera andra grupper som 

inte känner sig välkomna inom föreningsidrotten tolkas som ett slags ’övriggörande’. Genom 

att presentera HBTQ-personer på detta sätt reproduceras bilden av dem som avvikande och som 

’de andra’. Detta sker eftersom detta kan tolkas som att identiteten HBTQ konstrueras utifrån 

en underförstådd föreställning om det normativa som allomfattande. Det kan alltså tolkas som 

att det normativa har en neutral ställning i texten, vilket gör att den/det avvikande 

identiteten/identiteterna automatiskt pekas ut som ’de andra’ (Berg & Wickman, 2012, 32-35).  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att presentationen av HBTQ-frågor i dokumenten 

genomgående handlar om att poängtera allas rätt att vara med oavsett kön och sexuell läggning. 

I Strategi 2025 belyses en problematik kring inkluderingen av icke normativa grupper i den 

svenska idrottsrörelsen, där sexualitet, kön och könsidentitet nämns. Vikten av att inkludera 

istället för att integrera tas upp, och att göra detta genom ett synliggörande av de normer kring 

kön och sexualitet som finns i samhället. Samtidigt nämns HBTQ-frågor som ett slags exempel 

på övriga grupper som behöver inkluderas vilket tolkas som en förstärkning av HBTQ-personer 

som avvikande. Man synliggör att det finns en okunskap om HBTQ-frågor inom 
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föreningsidrotten, vilket kan ses som en anledning till att HBTQ-personer inte känner sig 

välkomna.  

 

6.2 Diskursiv praktik 

6.2.1 Konstruktionen av kön och sexualitet inom ramen för RF:s verksamhet 

Genomgående genom hela Idrotten vill, är att en könsuppdelning sker, där ord och fraser såsom 

flickor och pojkar, män och kvinnor används, ofta för att poängtera vikten av att alla ska ha lika 

vad gäller exempelvis möjligheter, rättigheter, lika stort inflytande, värderas lika etc. Även i 

Strategi 2025, framförallt i avsnittet om en jämställd idrott omnämns kön som ett binärt system. 

Samtidigt används också uttrycket oavsett kön genom båda dokumenten, som en återkoppling 

till värdegrunden där man vill poängtera allas rätt att delta (Riksidrottsförbundet, 2015, 14, 18, 

19, 25; Strategi 2025, 2015, 11, 12, 16, 18). 

 

I Idrotten vill framställs tanken om idrott hela livet som en viktig paroll för idrottsrörelsen och 

därför har en åldersuppdelning av vissa avsnitt gjorts, efter kategorierna idrott för barn, ungdom 

och vuxna. En sak som noterats, vid analysen, är att i avsnitten om barn används i huvudsak 

just begreppet barn och inte begrepp som kan kopplas till varken kön eller sexualitet. Däremot 

i avsnitten som går igenom idrott för unga och vuxna används ord som män, kvinnor, flickor 

och pojkar frekvent (Riksidrottsförbundet, 2015, 24, 25, 26, 30). I ett stycke om tonåren, där 

man vill poängtera vikten av idrottsledares kunskap om tonåringars utveckling, beskrivs vikten 

av att ta hänsyn till ”[...] olikheter mellan flickor och pojkar och den ökade betydelse 

könstillhörigheten får under ungdomsåren.”. I ett avsnitt om elitinriktad idrott för ungdom 

beskriver man också att det är viktigt att de som är verksamma som ledare inom idrotten har 

kunskap om hur ”[…] flickor och pojkar utvecklas, fysiskt, psykiskt och socialt.” 

(Riksidrottsförbundet, 2015, 23-25).    

 

Det intressanta med ovanstående avsnitt om idrott för ungdomar är hur olikheter mellan könen 

tas för givna, genom att bokstavligt uttrycka att kunskap om dessa olikheter är nödvändig. 

Samtidigt poängteras också att könstillhörigheten får en ökande betydelse under tonåren, för att 

sedan konstatera att det är viktigt med kunskap om hur flickors och pojkars fysiska, psykiska 

och sociala utveckling. Att olikheter tas förgivna kan tolkas som ett konstituerande av de 

normer kring maskulinitet och femininitet som ligger till grund för hur man valt att formulera 

texten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 67). Med andra ord reproduceras här normer och 
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föreställningar om könens olika egenskaper, genom att dels bokstavligt betona dem, men också 

genom att ta för givet att könstillhörigheten är av betydelse. En tolkning av detta utifrån ett 

queerteoretiskt perspektiv ger en förklaring om att detta kan betraktas som en produkt av och 

ett förgivettagande om det binära könssystemet, som enligt queerteorin vilar på 

heteronormativa grunder (Ambjörnsson 47-48). Genom att uttrycka flickors och pojkars 

olikheter tillskrivs också könen olika egenskaper och attribut utifrån de normer som finns, vilket 

i sin tur påverkar vilka förväntningar om uppförande, beteende etc. som finns beroende på vilket 

kön en anses tillhöra.  

 

Något som återkommer genom hela Idrotten vill är ordet oavsett. I exempelvis avsnittet om 

elitinriktad ungdomsidrott förklaras att, vid utbildning i ledarskap ska hänsyn tas till varje 

individs egna förutsättningar. Det här innebär att ”[...]vi i all undervisning och inlärning ska 

ge varje individ, oavsett kön, samma möjligheter att utveckla sina personliga ambitioner 

intressen och talanger.” (Riksidrottsförbundet, 2015, 25). Även i värdegrunden, som tidigare 

nämnts, används sexuell läggning i anslutning till oavsett, ”alla som vill […] oavsett kön eller 

sexuell läggning”.  

 

Oavsett skulle här kunna tolkas som att personer oberoende vilken 

könstillhörighet/könsidentitet, eller sexuell läggning en har, har rätt att vara med. Men med 

hänsyn till den uppdelning som sker innan i texten, utifrån de binära könen, och det faktum att 

ordet kön sedan används i anslutning till oavsett, tolkas det som att det är oavsett man eller 

kvinna som uttrycks. Med tanke på att kön i stort sett genom hela dokumentet refererar till 

män/kvinnor och flickor/pojkar kan detta i sin tur tolkas som att även den sexuella läggningen 

förstås i relation till de binära könen. Utrymme för någon annan könsidentitet än de binära, 

enligt min tolkning, finns alltså inte, trots att uttrycket oavsett kön används.  

 

I likhet med det som nämndes i det analytiska ramverket av Ambjörnsson (2016, 94-97), kan 

detta beskrivas med hänvisning till Judith Butler och den heterosexuella matrisen som innebär 

att de binära könen, bara existerar inom ramen för heterosexualitet. Den heterosexuella normen 

skiljer på maskulint och feminint, där män och kvinnor tilldelas olika egenskaper och attribut 

kopplade till könet. Maskuliniteten och femininiteten knyts sedan samman ”[…] genom det 

heterosexuella begärets handlingar.”. Det leder till att den kvinnliga könsidentiteten bara 

förstås i relation till dess begär av den manliga och vice versa. Att bara genom texten omnämna 

kön i termer av män och kvinnor, flickor och pojkar gör att konstruktionen av både sexualitet 
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och kön i texten kan förklaras på detta sätt, det vill säga som ett binärt system där de båda könen 

förstås utifrån dess begär av varandra. På det sättet kan man se hur normer som redan finns 

kring kön och sexualitet också reproduceras genom texten, vilket i sin tur inte lämnar särskilt 

mycket utrymme till förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 67). 

 

Vidare kan uppdelningen av män och kvinnor i texten, som ett binärt system, också visa på 

konstruktionen av motsatser. Det sker alltså en konstruktion i form av ’vi och dem’ utifrån den 

queerteoretiska förståelsen att könen konstrueras efter heteronormativa premisser. Detta gör att 

’vi’ i texten, alltså män och kvinnor, vilket utifrån den heterosexuella matrisen också innebär 

att heterosexualiteten tas för given samt betraktas som det allomfattande och ’naturliga’ 

(Ambjörnsson, 2016, 94-97). Det här tolkas som att heterosexualiteten ses som en slags neutral 

utgångspunkt, vilket i sin tur gör att ’dem’ i texten automatiskt blir ’de andra’, som i detta fall 

är de som inte passar in i mallarna som heterosexualiteten och det binära systemet erbjuder, 

alltså HBTQ-personer. Det här kan också visa på hur texten konstruerar identitet kopplat till 

kön och sexualitet som något statiskt och oföränderligt, som något en är. Att man antingen är 

det ena eller det andra. Detta, i motsats till både queerteorins och diskursanalysens förståelse 

av identitet som flytande och föränderlig (Berg & Wickman, 2010, 32-35; Bergström & Boréus, 

2012, 380).  

  

Som jag nämnde i föregående avsnitt presenteras HBTQ-frågor i Strategi 2025 i ett avsnitt om 

Inkluderande idrott för alla och att det presenteras i något större utsträckning än i Idrotten vill. 

Även om detta kan tolkas som något positivt vad gäller arbetet mot en inkluderande idrott för 

alla kan man dock även här se hur normativa föreställningar kring kön och sexualitet 

reproduceras. Som jag också nämnde i föregående avsnitt presenteras HBTQ-personer, i 

Strategi 2025, som ett exempel på flera andra grupper som inte känner sig välkomna inom 

föreningsidrotten. Detta, för att återkoppla till föregående diskussion om skapandet av 

motsatser, kan också här tolkas som en konstruktion av HBTQ-personer som ’de andra’, de 

avvikande i relation till det normativa och ’naturliga’. Så även om ett synliggörande görs, till 

skillnad från i Idrotten vill, reproduceras ändå normer kring kön och sexualitet, vilket i sin tur 

fortsätter att reproducera föreställningen om HBTQ-personer som avvikande och främmande.  
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6.3 Social Praktik 

6.3.1 Konsekvenser för HBTQ-personers deltagande i föreningsidrott 

Med utgångspunkt i föregående diskussioner om RF:s presentation av HBTQ-frågor samt hur 

kön och sexualitet konstrueras, i de dokument som analyserats, följer här en diskussion om 

vilka konsekvenser detta kan tänkas få för HBTQ-personers deltagande i föreningsidrott.  

Sett till den statistik som presenterades i kapitlet med tidigare forskning, i denna uppsats, kan 

man se att betydligt färre HBTQ-personer deltar i föreningsidrott jämfört med andra 

(Ungdomsstyrelsen, 2012, 10). 

 

Konstruktionen av en viss identitet i en text styrs utifrån rådande diskurs, och beroende på hur 

den konstrueras och vilka normer som reproduceras i konstruktionen, styr det vilket 

handlingsutrymme som en tilldelas beroende på vilken identitet en har. Som tidigare nämnt, 

innebär handlingsutrymme att identiteten, beroende på ur vilken diskurs den är konstruerad, 

påverkar ens liv och styr hur en förväntas uppträda och agera i olika sociala kontexter 

(Bergström & Boréus, 380).  

 

Genom förståelsen jag har fått angående hur identitet kopplat till kön och sexualitet konstrueras, 

inom ramen för Idrotten vill och Strategi 2025, utifrån normativa föreställningar kan också dess 

konsekvenser förklaras utifrån det analytiska ramverket samt den kunskap jag har från den 

tidigare forskningen. De normer kring kön och sexualitet som, enligt queerteoretiker, 

genomsyrar samhället leder också till att stereotypa föreställningar om HBTQ-personer samt 

hierarkier mellan HBTQ-personer och de som tillhör normen, upprätthålls och reproduceras 

(Ambjörnsson, 2016, 55-56). Att detta får konsekvenser är därmed inte konstigt. Frågan är bara 

vilka konsekvenser det får och hur detta påverkar HBTQ-personer. När det gäller idrotten kan 

man exempelvis, genom de studier jag tidigare hänvisat till, se hur HBTQ-personer begränsas 

inom idrotten genom att man väljer att inte vara öppen med exempelvis sin sexualitet. Det kan 

också handla om att man upplever uppdelningen av manliga och kvinnliga omklädningsrum 

som problematiska eller att man medvetet håller låg profil i omklädningsrummet (Eng 2008). 

Dessa aspekter av upplevd begränsning på grund av sexuell- och/eller könsidentitet kan tolkas 

som oskrivna regler byggda på normativa och stereotypa föreställningar. Här tänker jag, i likhet 

med det Ambjörnsson (2016) argumenterar för, att även om regler, om till exempel allas rätt att 

delta, finns rent formellt på papper, så finns ändå attityder, som vilar på de normativa 

föreställningarna kring kön och sexualitet och som gör att HBTQ-personer påverkas. 
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Ambjörnsson (2016, 55-56) beskriver hur sådana attityder och stereotypa föreställningar tar sig 

uttryck i de mest vardagliga sammanhang. Att inte tillhöra normen innebär ständigt att en måste 

förklara sig, ’komma ut’ och bemöta omgivningens okunskap. Så även om rättigheter och regler 

finns stadgade innebär det inte att HBTQ-personer känner sig välkomna i alla sammanhang. 

 

Jag tänker också, med hänvisning till Engs (2008) studie igen, som visade att många HBTQ-

personer väljer att inte vara öppna med sin sexualitet inom idrotten, att det leder till att HBTQ-

frågor inte heller synliggörs i den utsträckning det kanske borde. Att det istället betraktas som 

ett icke-problem. Detta i likhet med det Axelsson (2005, 64-65) och Linghede (2013, 9) 

beskrev, om att idrottsförbund inte inkluderar HBTQ-frågor i sina utbildningar, eftersom, som 

man förklarade, inte hade varit med om någon inom förbunden som diskriminerats på grund av 

sexuell läggning.  

 

Det komplexa här, tänker jag kan ses som en kedjereaktion av de normer som finns kring kön 

och sexualitet. På grund av dessa normer skapas vissa attityder mot det som, i relation till 

normen, anses avvikande, vilket leder till att, som i detta fall HBTQ-personer väljer att inte vara 

öppna med vilka de är. Det här i sin tur leder till att HBTQ-personer och den fobi och fientlighet 

de stöter på inte synliggörs och därför riskerar HBTQ-frågor att betraktas som ickefrågor. Det 

kan med andra ord ses som en ond cirkel, där homofobiska föreställningar reproduceras.  

 

Självklart är det svårt att exakt säga att statistiken som visar på att färre HBTQ-personer deltar 

i föreningsidrott jämfört med andra skulle bero på hur RF:s strategi- och verksamhetsplaner 

formulerats. Men genom den teoretiska förståelsen, om hur identiteter konstrueras inom olika 

sociala kontexter som påverkar hur dessa uppfattas, antingen som normativa eller avvikande, 

hävdar jag ändå att konstruktionen av kön och sexualitet på detta sätt påverkar HBTQ-personers 

deltagande i föreningsidrott.  

 

6.4 Slutsatser 

De slutsatser jag kunnat dra genom denna studie är att HBTQ-frågor i RF:s verksamhets- och 

strategiplaner, Idrotten vill och Strategi 2025 inklusive visions- och värdegrunden presenteras 

på ett sparsamt sätt. Det som dokumenten återkommer till genomgående är idrottsrörelsens 

värdegrund som poängterar vikten av att allas rätt och möjlighet att kunna delta i föreningsidrott 

oavsett kön eller sexuell läggning. Det finns dock en medvetenhet om ett problem som handlar 
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om inkluderingen av HBTQ-personer inom föreningsidrotten vilket beskrivs i ett avsnitt i 

Strategi 2025. Dock presenteras detta som ett exempel vilket tolkas som en konstruktion av 

HBTQ-personer som avvikande utifrån ett heteronormativt perspektiv. 

 

Det har blivit tydligt att kön konstrueras som ett binärt system, uppdelat i termer av män och 

kvinnor och att sexualiteten konstrueras därefter, det vill säga utifrån heteronormativa 

föreställningar där heterosexualitet och de normativa könsidentiteterna reproduceras som ’det 

naturliga’. Denna tolkning har gjorts genom att titta på hur och med vilka ord och meningar 

kön och sexualitet omnämns samt med hjälp av det analytiska ramverket.  

 

Vidare kan konstateras att de konsekvenser som konstruktionen av kön och sexualitet får för 

HBTQ-personers deltagande i föreningsidrott handlar om känslor av att inte känna sig 

välkommen och inkluderad. Att man inte känner att man vill eller kan vara öppen med sin 

sexualitet vilket skulle kunna förklara varför många HBTQ-personer helt enkelt inte deltar i 

föreningsidrott. Denna slutsats är en tolkning, utifrån det som tidigare forskning visat vad gäller 

HBTQ-personer och idrott samt statistik från ungdomsstyrelsen som visar på att det är färre 

HBTQ-personer som deltar i föreningsidrott jämfört med andra.  

 

7 Avslutande diskussion 
 

Genom en analys av de strategi- och verksamhetsplaner som styr idrottsrörelsens verksamhet 

kan det konstateras att HBTQ-frågor presenteras på ett sparsamt sätt även om vissa mekanismer 

för förändring och en medvetenhet har kunnat upptäckas. Genom de olika nyckelorden och de 

teman jag valde att leta efter i min analys, utifrån det analytiska ramverket, har jag kunnat 

undersöka hur kön och sexualitet konstrueras samt vilka normer kring dessa som reproduceras 

i dokumenten. Eftersom jag valde att analysera texterna med hjälp av Faircloughs 

tredimensionella modell kunde jag på ett systematiskt sätt strukturera upp analysen med hjälp 

av de olika metoderna där varje nivå besvarade respektive frågeställning, i kronologisk ordning.  

 

Som mina slutsatser visar har jag kunnat besvara alla mina frågeställningar. Jag har genom det 

analytiska ramverket och modellen för min analys kunnat konstatera att HBTQ-frågor 

presenteras utifrån de normativa föreställningar kring kön och sexualitet, som enligt queerteorin 

också genomsyrar samhället i stort. Kön konstrueras utifrån ett binärt system där en uppdelning 
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av män och kvinnor sker vilket i sin tur, utifrån den heterosexuella matrisen, betyder att även 

sexualitet konstrueras på ett normativt sätt. Detta gör att bilden av HBTQ-personer som 

avvikande reproduceras (Ambjörnsson, 2016). 

 

Vilka konsekvenser det här får har kunnat diskuteras utifrån den tidigare forskningen som jag 

presenterat i kapitel tre. HBTQ-personer deltar i lägre utsträckning i föreningsidrott än andra, 

vilken statistik från ungdomsstyrelsen visar (Ungdomsstyrelsen, 2012). Om detta är en direkt 

verkning av hur RF presenterar HBTQ-frågor i de dokument som har analyserats eller inte går 

att diskutera. Att detta endast skulle bero på hur RF:s strategi- och verksamhetsplaner 

formulerar sig kring dessa frågor, kanske denna studie inte kan säga något om. Däremot tror 

jag att det åtminstone kan betraktas som en förklaring. De dokument som analyserats ligger till 

grund för hur RF:s verksamhet bedrivs, vilket inte bara påverkar RF som organisation, utan 

hela den svenska idrottsrörelsen med alla medlemsförbund och idrottsföreningar som är 

anslutna till RF. Dokumenten ger med andra ord vissa rekommendationer och riktlinjer för hur 

även medlemsförbunden och föreningarna bör utforma sin verksamhet.  

 

Denna studie visar att sättet på vilket vi formulerar oss i text, både styrs av rådande normer, 

men fortsätter också att reproducera normer. Vid utformningen av dessa typer av dokument 

tänker jag att det är av stor vikt att ha en medvetenhet om vilka normer kring kön och sexualitet 

som råder, för att på så sätt också vara medveten om att dessa reproduceras, om man fortsätter 

att utforma texter på liknande sätt. Vill man på riktigt uppnå förändring vad gäller, som i detta 

fall, inkluderingen av HBTQ-personer inom föreningsidrotten tror jag att denna medvetenhet 

är av stor vikt och bör ses som en lärdom inför framtida strategi- och verksamhetsplaner. Ur ett 

styrningsperspektiv kan detta betraktas som ytterst relevant, då länken mellan politiska beslut 

och vardagligt handlande är av betydelse för hur och vilka val individer gör. Med andra ord – 

fortsätter man att konstruera kön och sexualitet utifrån normativa föreställningar i sina strategi- 

och verksamhetsplaner, kommer det också fortsätta påverka attityder kring kön och sexualitet, 

och i synnerhet attityder gentemot HBTQ-personer.  

 

Att idrottsrörelsen inte lyckats inkludera HBTQ-personer tillräckligt, skulle ur ett 

folkrörelsepolitiskt perspektiv kunna innebära att HBTQ-personer går miste om den 

demokratiska nyttan som ett deltagande i föreningslivet innebär. Som jag beskrev i bland annat 

inledningskapitlet betraktas ett starkt föreningsliv som fundamentalt för ett demokratiskt 

samhälle. Detta genom att föreningslivet skapar utrymmen för inflytande och delaktighet samt 
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möjlighet till att delta i demokratiska processer där man både som individ men också som 

samhällsdeltagare får chansen att synas. Som jag även nämnde i inledningskapitlet skapas också 

arenor för möten och samtal inom föreningslivet där man får möjlighet att agera om någon 

grundläggande rättighet hotas eller kränks (SOU 2008:59, 138-139). 

 

Det här tänker jag talar sitt tydliga språk. Känner man sig inte inkluderad går man också 

miste om dessa arenor där man har chansen att synliggöras. Även om föreningsidrotten 

bara är en, av en rad olika former av föreningsliv man kan välja att delta i, betraktas den 

ändå som en av de största i Sverige. Att bli inkluderad och att få delta och samtidigt 

kunna vara öppen med vem man är utan att aktivt behöva hålla låg profil, tänka på vad 

en säger etc. gör också att man syns, vilket jag anser ska kunna vara en självklarhet.  

 

Denna studie kan, med hänvisning till diskussionen ovan, ses som en lärdom om vikten 

av att göra sig medveten om vilka normer som påverkar utformandet av strategi- och 

verksamhetsplaner. I synnerhet för idrottsrörelsen, men även för andra typer av 

verksamheter, som vill arbeta för en mer inkluderande verksamhet för HBTQ-personer, 

fri från all form av diskriminering.  
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