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Förord 

I början av denna uppsats vill vi passa på att tacka alla de personer som hjälpt oss, och som 

har bidragit till att vi kunnat genomföra studien. Först och främst vill vi tacka det 

handbollslag som medverkat i studien, tack för gott samarbete och intressanta diskussioner. 

Vi vill även tacka RFSL Halland för trevliga och tankeväckande samtal. Ett stort och varmt 

tack till Vaike Fors som under denna tid varit en fantastisk handledare och en stor 

inspirationskälla. Tack för all uppmuntran, hjälp och stöd! Slutligen vill vi framföra ett tack 

till den kloke Ulf Edlund. 

 

Linea Jönsson och Sara Lejon 
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Abstract 

Bakgrunden till denna studie och det problem vi velat belysa grundade sig i tankar kring hur 

lite utrymme manlig homosexualitet har inom idrotten, och hur bilden och normen av den 

homosexuelle idrottsmannen kan konstrueras i en manlig idrottsmiljö. Syftet med denna 

studie var att undersöka hur ett manligt idrottslag talar om könsnormer och sexualitet, samt 

hur de genom språket konstruerar manlig homosexualitet. Utifrån en socialkonstruktivistisk 

och queerteoretisk ansats genomfördes studien på ett manligt seniorhandbollslag, med hjälp 

av två fokusgruppsintervjuer. Resultaten bearbetades därefter genom en diskursanalys. I 

studien framkommer att spelarna uttrycker en acceptans vad gäller manlig homosexualitet, 

men att de samtidigt upplever det som något avvikande inom idrotten. Vidare framkommer 

även att spelarna skiljer på att vara homosexuell och att vara "bögig", samt att de använder 

begreppet bögig både som skällsord och för att markera att något avviker från normen. 

Handbollsspelarna konstruerar en bild av den homosexuelle idrottsmannen med vilken de 

distanserar sig från, "den homosexuelle andre". 
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Introduktion 
Idén till denna uppsats föddes ur vår upplevelse av att idrottsutövare, i huvudsak manliga, 

sällan framställs som något annat än heterosexuella i det mediala flödet. Vi funderade över 

hur många manliga idrottare vi kände till som kommit ut som homo-, bi- eller transsexuella 

och kunde inte komma på någon. Vid en internetsökning fann vi en rad skräckexempel på hur 

öppet homosexuella idrottsmän trakasserats och utelämnats. Bland annat fann vi en artikel 

som handlade om en brittisk basketspelare som efter sin NBA-karriär kom ut som 

homosexuell, och som på grund av sin sexuella läggning nu lever under dödshot (Orrenius, 

2007). I samband med detta sökte vi även efter tidigare forskning på området och fann att det 

hade gjorts ett antal studier om homosexualitet och homosexuella inom idrotten. Främst 

hittade vi studier med fokus på kvinnlig homosexualitet och kvinnliga homosexuella inom 

lagidrotter, eller fallstudier där man intervjuat homosexuella för få deras syn på 

homosexualitet i idrotten. Vår tanke var att det som vi upplever som det minimala mediala 

utrymme för dessa personer skulle kunna ses som ett uttryck för något större. Att om de som 

öppet homosexuella inom idrotten är så pass få, kan innebära att det är de resterande som inte 

är, eller inte har kommit ut som homosexuella bestämmer villkoren för dem som faktiskt är 

det. 

Parker (2006) visar i en studie av ett professionellt amerikanskt fotbollslag hur det kan vara 

för nya spelare att komma in i ett nytt lag, och på vilka villkor det kan ske. I studien 

framkommer att spelarnas socialisering in i laget var tydligt präglad av kravet på maskulinitet 

och den manliga hierarkin. Det blev i och med tidigare resonemang tydligt för oss hur viktig 

maskuliniteten är för idrotten och för de som deltar i idrotter. Inte viktig på det sättet att det är 

maskuliniteten som gör idrotten till det som det är, utan viktig för de ideal, normer och 

värderingar som konstruerar tankar om idrott och vad och vilka som har rätt till den. Vidare 

blev vi genom Connell (2008, 2009) varse om hur det är könen och skillnaderna dem emellan 

som konstruerar tankarna bakom den hegemoniska maskuliniteten.    

Den tanke som slog oss därefter var att det var intressant att ta reda på hur homosexuella 

idrottare och homosexualitet beskrivs av idrottsutövare.  Utifrån detta utvecklade vi vår idé 

och kom fram till att det förmodligen säger mer om idrotten, och den inställning till 

homosexualitet som vi antar finns där, om fokus för studien flyttas till icke homosexuella 

idrottspersoner och hur de talar om homosexualitet. 
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Studien avhandlar ett idrottslag och hur man i detta lag talar om sexualitet och könsnormer. 

På vilka olika sätt kommer homosexualitet till uttryck?  För att genomföra denna studie har vi 

använt oss av fokusgruppsintervjuer och sedan gjort en diskursanalys för att undersöka vilka 

diskurser som kommer till uttryck i laget för att tala om sexualitet. Vi har samtalat med 

ordföranden för RFSL Halland om idrott och homosexualitet för att få en djupare insyn i hur 

det är att vara homosexuell inom idrotten och därmed kunna ställa mer relevanta frågor samt 

kunna presentera verkliga case under intervjuerna. Därmed tror vi oss kunna uttala oss om hur 

uppfattningar om könsnormer och sexualitet reproduceras inom ett lag. Det är relevant att 

bära i minnet att vi med denna studie inte har för avsikt att uttala oss om synen på 

homosexualitet inom idrotten generellt, utan att den handlar om ett specifikt idrottslag och 

hur de diskuterat frågorna med varandra. Emellertid kan det finnas likheter med hur det ser ut 

i andra lag, eller kanske till och med idrotten i stort, men dessa likheter kan vi bara spekulera i 

och inte uttala oss säkert om efter att denna studie genomförts. Dock avhandlar denna studie 

ett manligt idrottslag i Sverige och mellan detta lag och andra torde det finnas vissa likheter. 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur sättet att tala om könsnormer och sexualitet inom ett 

manligt handbollslag konstruerar manlig homosexualitet. 

Frågeställningar 
- Vilka sexualitetsdiskurser kommer till uttryck i ett manligt handbollslag? 

- Vad lär man sig om sexualitet och idrott när man spelar i ett manligt handbollslag? 
- Genom vilka diskurser uttrycks relationen mellan manlighet och idrott inom ett 

manligt handbollslag? 
- Vilken betydelse kan sättet att tala om könsnormer och sexualitet ha för idrotten? 

 

 
 

 

 

 



Linea Jönsson 
Sara Lejon 

 

3 
 

Teoretisk referensram 
Den vetenskapliga utgångspunkten för denna uppsats är en socialkonstruktionistisk sådan. Det 

innebär att den bärande tanken är att de fenomen i omgivningen som vi uppfattar som 

självklara är skapade genom social interaktion i samhället och att dessa konstruktioner baseras 

på de antaganden vi har om ett begrepps innebörd (Allwood & Erikson, 2010). Det finns alltså 

en rad överrenskommelser om vad olika företeelser innebär och detta kan bidra till en 

kategorisering av fenomen som normala och onormala. Ett exempel på detta är synen på 

heterosexualitet som norm och homosexualitet som det avvikande (Allwood & Erikson, 

2010). 

Queerteori och heteronormativitet 

Den socialkonstruktivistiska ansatsen går även att sammankoppla med det teoretiska 

ramverket ”Queer Theory”. Queerteorin ifrågasätter heteronormativiteten, det vill säga det 

faktum att heterosexualiteten avses vara det normativa, eller det normala. Begreppet queer 

erbjuder en ny infallsvinkel vad gäller att problematisera uppfattningarna om kön, genus och 

sexualitet (Johnson & Kivel, 2007). Queerteorin, som snarare bör ses som ett kritiskt 

perspektiv, ifrågasätter de normativa föreställningar som bestämmer vad det innebär att vara 

man eller kvinna. Det handlar alltså om att se sexualitet och kön som något skapat snarare än 

något självklart; ett ifrågasättande av uppdelningen mellan homo- och heterosexualitet som är 

beroende av varandra för att kunna existera (Berg & Wickman, 2010).  

Ett problem som ofta diskuteras i queerteorilitteratur, och som även är problematiskt för oss i 

denna studie, är svårigheten i att definiera en person som homosexuell; det är svårt att säga 

vem som är det och inte. Jagose (1996) menar att det är lätt att identifiera en homosexuell 

handling, det vill säga en sexuell akt mellan två personer av samma kön. Däremot är det svårt 

att definiera en person som homosexuell eftersom en person kan utföra homosexuella 

handlingar men ändå betrakta sig själv som heterosexuell.  

Maskulinitet 

Eftersom denna studie behandlar ett manligt idrottslags syn på sexualitet och könsnormer är 

det relevant att diskutera begreppet maskulinitet. Connell (2008) beskriver den hegemoniska 

maskuliniteten, där maskulinitet och heterosexualitet fungerar som norm och utgångspunkt. 

Hon menar att tankar och normer kring sexualitet och vad som är maskulint och feminint, 

föds och reproduceras i kroppsrelaterade sammanhang och i praktiker som anknyter till åtrå. 

Detta torde därmed innebära att kön och sexualitet huvudsakligen är kopplat till samlag 

mellan en man och en kvinna. Det vill säga, det heterosexuella samlaget.  
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Genussystemet beskrivs av Connell (2008) som att det underordnar kvinnor och män som inte 

följer den heterosexuella normen. Den heterosexuella manligheten är den styrande och 

hegemoniska vilket innebär att det legitimerar patriarkatet. Det innebär alltså ett 

underordnande av personer som faller utanför den heterosexuella maskulinitetens normer; 

därmed stigmatiseras homosexuella män i en kulturell kontext vilket innebär att de betraktas 

som avvikande. Detta underordnande placerar homosexuella män i botten av den manliga 

genushierarkin, de ses som lojare versioner av den hegemoniska maskuliniteten. Att 

homosexuella män marginaliseras hänger samman med att den dominerande gruppens 

maskulinitet legitimeras, alltså är den heterosexuella normen det som ses som det normala 

(Connell, 2008).  

För att förstå genus menar Connell (2009) att det är relevant att förstå att det är, både, en 

produkt och en producent av historien. Detta innebär att det är viktigt att inse att den sociala 

verkligheten är dynamisk och föränderlig över tid. Dagens patriarkaliska kultur har en enkel 

tolkning av homosexuella män, att de helt enkelt saknar maskulinitet (Connell, 2009). 

Relationen står alltså mellan den hegemoniska och den homosexuella maskuliniteten. De 

tankar Connell framför blir därmed avgörande för oss i vår ansats. De resultat vår 

diskursanalys ger kan möjligtvis ge oss uppslag för hur sättet att tala om, och därmed kanske 

även synen på, homosexualitet inom idrotten kan förändras och ges större utrymme. 

Maskulinitet och idrott 
Att se genus som en social konstruktion är viktigt i vår studie då vi ämnar studera hur 

handbollslaget konstruerar manlig homosexualitet genom interaktion och diskussion. Vi vill 

inte se på kön och sexualitet som medfödda biologiska skillnader mellan kvinnor och män, 

och inte heller förespråka dem. Snarare vill vi utgå från att genus, kön och sexualitet är 

produkter och avbildningar som är skapade genom sociala mönster och interaktioner 

(Andreasson, 2007). Detta för att kunna hitta diskurser om könsnormer och sexualitet som 

genomströmmar samtalen med handbollslaget. Idrotten kan ses som en arena som är starkt 

förknippad med kroppen och fysisk prestation. Vi menar att man i idrotten kan använda 

kroppen som ett vapen för att uppnå fysiska mål, och som ett redskap för att uttrycka sig med. 

Utifrån ett genusperspektiv blir kroppen även ett formbart objekt som används för att 

konstruera det könsspecifika i relation till den rådande genusstrukturen. Den idrottsliga 

prestationen är något som vi menar direkt kan associeras med maskulina värden, då den 

fysiska och idrottsliga prestationen ofta innebär fysisk styrka, kondition, aggressivitet och 

strävan efter dominans. Maskulinitet har på detta sätt blivit utgångspunkten för det ”dugliga” 
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och det som anses som normalt inom idrott. I kontrast till maskulinitet och maskulina 

egenskaper står femininiteten och de feminina egenskaperna, som därmed inte ses som 

eftersträvansvärda inom idrottsliga praktiker. Det existerar och rekonstrueras alltså 

hegemonisk maskulinitet som strukturerar olika föreställningar och uttryck för maskulinitet, 

som antingen idealiseras eller underordnas andra (Andreasson, 2007). Dock vill vi inte se på 

den hegemoniska maskuliniteten som en statisk konstruktion i denna studie, utan som något 

formbart som är helt beroende på och av kontext och aktörer. Emellertid torde de flesta 

människor leva i ett spänningsläge mellan sig själva och den maskulinitet som har 

hegemonisk position i den specifika kontexten. Det vill säga att idrottaren kan ha egna 

uppfattningar kring könsnormer och sexualitet inom idrott, men måste samtidigt förhålla sig 

till den rådande hegemoniska maskuliniteten – strukturerna reproduceras. Liknande 

resonemang förs av Fundberg (2003) då han beskriver fotbollen som en frizon som 

genomströmmas av en konservativ och hegemonisk form av maskulinitet som skiljer sig från 

samhällets former av maskulinitet. Vidare menar han att samhällets strävan mot ökad 

jämlikhet inte har något mandat i pojkfotbollen; spelarna och ledarna kan experimentera med 

en annan slags maskulinitet som bara existerar just där.  Detta resonemang är mycket relevant 

i denna studie då vi inriktat oss på ett manligt handbollslag men som vi ändå måste förhålla 

oss kritiska till. Att delta i ett manligt idrottslag skulle å ena sidan kunna innebära att den 

hegemoniska maskuliniteten är starkare än i en individuell idrott, men å andra sidan är de 

manliga idrottare vilket ändå är det ”överordnade könet”. 

Sociokulturellt lärande 

Ett av de viktigaste verktygen vi människor har för att konstruera och rekonstruera vår 

verklighet med är språket. Säljö (2005) som förespråkar det sociokulturella perspektivet på 

lärande menar att vi inte bara lever i världen, utan skapar och använder redskap för att 

omvandla världen till våra egna syften. Vidare framhäver han den sociala interaktionen som 

vårt centrum för lärande och kunskapsutveckling, och att det är genom kommunikation som vi 

kan bli delaktiga i olika kollektiva erfarenheter. När vi ständigt konstruerar vår egen 

verklighet och vårt språk däri, för att förstå och kunna "kategorisera" fenomen runt omkring 

oss, får begrepp, ting och händelser mening. På så sätt kan man säga att vi använder språket 

som ett redskap för att förstå och förklara den individuella världen, men också för att bli en 

del av den kollektiva världen samt för att föra den vidare. "Mening eller innebörd skapar vi 

genom att använda kulturella redskap för att perspektivera omvärlden i enlighet med olika 

förutsättningar" (Säljö, 2005, s. 226), och dessa meningar och innebörder skulle även kunna 
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ske kollektivt då vi interagerar tillsammans i specifika praktiker som fungerar som enskilda 

(sub)kulturer. I den specifika praktiken, i handbollskontexten, tror vi att det just existerar 

särskilda meningar eller diskurser som idrottare använder sig av och för vidare. Det vill säga 

att individerna lär sig genom social interaktion, de olika ramar och förhållningssätt som 

kontexten "kräver", och detta blir en kollektiv sanning och norm. Hur idrottarna ifråga talar 

om sexualitet i relation till sin idrott (eller idrott i stort), torde vi alltså kunna se som en 

representation av deras verklighet och förhållningssätt. Särskilt intressant är det hur och på 

vilka sätt dessa diskurser sedan formas och rekonstrueras, för att fungera som framtidens 

normer, förhållningssätt och sanningar. Dessutom tror vi att det är i de sociala praktikerna 

som individer lär sig vad som är viktigt och därför också vad som är oviktigt att inte bara 

kunna, utan även hur man bör och inte bör agera och vara som idrottsman. Därmed skapar 

idrottarna själva ramarna och förhållningssätten för hur man bör tänka, tala och vara kring 

sexualitet och könsnormer inom idrotten. 

Tidigare forskning 

Maskulinitet och idrott 

Idrotten kan tyckas vara en arena för barn och ungdomars fostran. Vårt valda problemområde 

är av detta slag, och vi anser att det är både viktigt och relevant för oss att ta hänsyn till just 

dess fostrande egenskap och vad den kan bidra med. När idrottare socialiseras in i lag och 

föreningar blir de en del av den praktiken, och får därmed även ta del av och anpassa sig efter 

dess rådande normer och värderingar. De fostras in i praktikens specifika ”tänk” och lär sig 

hur man bör vara och agera just där. Det handbollslaget lär sig i sitt utövande tror vi har en 

inverkan på hur de agerar och är även i andra situationer, och påverkar således också deras 

uppfattningar om världen. Handbollsspelarna fostras på så sätt in i vissa uppfattningar om 

sexualitet och könsnormer just i deras praktik, som de sedan överför och reproducerar vidare 

till andra spelare och till andra praktiker. När det kommer in nya spelare i laget fostras även 

dem in i ”tänket” och lär sig därefter (Parker, 2006), det vill säga att normerna och 

värderingarna reproduceras och förs vidare till nästa generation. Vi vill även tro att tränares 

och ledares sätt att tala och agera påverkar spelarnas uppfattningar, då det är de som står högst 

upp i idrottsfostrans hierarki. 

Manlig homosexualitet och idrott 

Hur manlig homosexualitet uppfattas inom idrott är relevant för oss då vi studerar just ett 

manligt idrottslag. Vi vill fånga hur de talar om något som de kanske inte självklart är eller 
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kan identifiera sig med. Att homosexuella män förefaller vara tydligt underrepresenterade 

inom idrotten kan ses som en representation av de diskurser som omger detta fenomen. 

Handboll, som likt många lagsporter, kan uppfattas som en traditionellt ”maskulin” sport 

vilket kan avskräcka homosexuella idrottsutövare (Elling & Janssens, 2009). Det kan bero på 

den heterosexuella omgivningens föreställningar och uppfattningar kring sexualitet inom 

specifika idrotter, vilket då påverkar de icke-heterosexuellas känslor och åsikter gentemot 

idrottsligt utövande i stort. Det framkommer även att homosexuella gärna vill vara 

”maskulina”, men hellre tränar på gym, eller i individuella idrotter. 

Hur det är att vara homosexuell, inte bara inom idrotten utan även hur det är att leva och 

komma ut som homosexuell, har vi som författare ingen erfarenhet av. Dock har vi en 

föreställning om att det skulle kunna vara en utmaning inom idrotten, då vi menar att manlig 

homosexualitet till stor del konstrueras av heterosexuella, genom den hegemoniska 

maskulinitet som genomströmmar idrotten. Att komma ut som homosexuell innebär att bli ett 

föremål, inte bara för olika diskurser utan även för omgivningens och andras tolkningar och 

förefattade meningar (Hegna, 2007). I studien framkommer dessutom hur det kan skilja sig i 

uppfattningar kring manlig homosexualitet, även mellan de som identifierar sig som 

homosexuella; det tycks finnas en skillnad mellan att vara homosexuell och att utföra 

homosexuella handlingar. Tankar och uppfattningar om manlig homosexualitet blir därmed 

genom detta resonemang helt beroende av vem eller vilka som konstruerar dem, den sociala 

praktik/kontext de deltar i och de värderingar och normer som råder däri. 

Att välja bort idrotter på grund av sexuell läggning, s.k. Sportophobia, bygger på en rädsla för 

mobbing baserat på homofobi. Den miljö som framkommer som centrum för konstruerandet 

och reproducerandet av homofobi i studien är omklädningsrummet. Utifrån detta framhäver 

Plummer (2006) tre olika situationer/handlingar som till stor del ligger till grund för 

reproducerandet av homofobi och där det kommer till uttryck; den kroppsliga utvecklingen, 

att få stånd och att stirra. Samtliga begrepp och resultat anser vi kan kopplas till kroppen och 

sexualitet och studien visar just på hur viktiga de är, för att vara idrottsman och för 

homofobin. De är också en produkt utav hur idrotten ständigt skapar och behåller ett bekvämt 

avstånd mellan uppfattningarna kring maskulinitet, och uppfattningarna kring avsaknaden av 

maskulinitet. Avståndet blir alltså en symbol för vad som är ”rätt” att vara och för vad som 

därför inte är det, vilket skapar uppfattningen av vad en man eller pojke inte ska vara. 

Plummer framhäver vidare hur rädslan bland heterosexuella för att uppfattas som homofobisk, 
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så kallad homofobifobi vilket innebär att diskussionen kring homosexualitet ofta undviks. 

Denna studie är relevant i förhållande till vår eftersom vi tror att homofobi är ett tema som 

kommer att framkomma i våra diskussioner med grupperna och att detta är ett fenomen som 

kan användas till att förhålla sig till homosexualitet i en grupp bestående av män. 

Metod 
För att besvara våra forskningsfrågor har vi studerat ett idrottslag där vi intervjuat spelarna i 

fokusgrupper om deras tal om sexualitet och könsnormer i förhållande till idrotten. 

Fokusgruppsintervjuerna har varit löst strukturerade med lite inblandning från oss som 

moderatorer för att intervjuerna så gott som möjligt skall ses som ett tillfälle för social 

interaktion. Detta är viktigt då vi menar att det är i den sociala interaktionen som 

föreställningar och värden kring sexualitet och könsnormer produceras och reproduceras. 

Dock kan intervjumetoden diskuteras i relation till den sociokulturella synen på lärande. Om 

det är i den sociala interaktionen som mening och lärande skapas, innebär det indirekt att även 

vi som forskare har varit med och konstruerat det resultat som presenteras. Emellertid 

försökte vi att medverka, och påverka i intervjuerna så lite som möjligt men vi var ändå 

medvetna om vår påverkan.  

Metoden fokusgrupper ter sig som en lämplig metod för att studera detta ämne eftersom 

denna metod kan användas för att studera både innehåll och interaktion. Därmed ges insyn i 

hur kunskap om något fungerar i en specifik kulturell kontext (Wibeck, 2010) och vi kan 

studera det vi ämnar studera, det vill säga vad våra informanter pratar om och, framför allt, 

hur de pratar om det. Dessutom har det visat sig att fokusgrupper har varit användbara i 

forskning som rör känsliga ämnen. Vi upplever detta som just ett sådant känsligt ämne och 

denna uppfattning baserar vi på det faktum att det så sällan talas om. Detta antagande kan 

dock visa sig vara felaktigt, men då är metoden ändå relevant eftersom det handlar om att 

studera interaktion och innehåll. En annan fördel med fokusgruppsmetoden är att deltagarna 

kan välja hur de vill uttrycka sig eftersom de kan tala om personliga upplevelser eller uttala 

sig mer generellt om de frågor som diskuteras. Dessutom kan det underlätta att tala om 

känsliga ämnen eftersom deltagarna snarare ställer frågor till varandra än svarar på direkta 

frågor från den som leder diskussionen (Wibeck, 2010). 

Urval 

De avgränsningar vi gjort har, framför allt, baserats på den litteraturgranskning vi genomfört. 

Där framkom att största delen av den forskning som genomförts har fokuserat på 
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homosexuella kvinnliga idrottare eller på skillnader mellan manliga och kvinnliga värden 

inom idrotten. På grund av detta har vi valt att genomföra vår studie i en manlig idrottsmiljö. 

När det gäller valet av idrott var vi redan från början inställda på att studera en lagidrott. Detta 

för att vi var intresserade av hur spelarna tillsammans i laget konstruerar olika diskurser kring 

könsnormer och sexualitet, genom sitt gemensamma språk. 

För att välja ut ett lag till studien gjorde vi ett ändamålsenligt urval, vilket innebar att vi ville 

intervjua personer som kunde svara till syftet (Hartman, 2001). Dessa kriterier var att det 

skulle vara ett manligt senioridrottslag som var intresserade av att diskutera dessa frågor med 

oss, samt att de befann sig inom ett rimligt avstånd från oss. Vi kontaktade därefter seniorlag i 

vår geografiska närhet. Fyra lag tackade, av olika anledningar, nej till att delta. De skäl som 

angavs för att inte vara med i studien var bland annat tidsbrist, interna problem bland spelarna 

i truppen och att spelare hade gått på semester på grund av att säsongen hade avslutats.  

Det lag som valde att delta i studien var ett seniorhandbollslag från södra Sverige. Lagets 

tränare berättade för oss att han, innan han återkom till oss och lämnade besked om att laget 

skulle ställa upp i studien, hade fört en diskussion med laget om att de skulle genomföra 

intervjuerna på ett seriöst sätt. Det var relevant för oss att studien skulle avhandla ett seniorlag 

eftersom vi var intresserade av att föra en diskussion om könsnormer och sexualitet; därför 

var det viktigt att avhandla vuxna människor för vilka det inte är alltför obekvämt att 

diskutera frågor som dessa. Alla spelare i laget som deltog i studien var över 18 år gamla. 

Viktigt att nämna är att vi emellertid, efter att ha etablerat kontakt med handbollslaget, blev 

kontaktade av ytterligare ett lag som ville delta i studien. De tyckte att det hade varit 

intressant att genomföra studien hos dem på grund av att deras spelare hade varierande 

kulturell bakgrund. Detta skulle kunna vara föremål för en annan studie. 

Genomförande  

Spelarna i laget fick själva dela upp sig i två grupper beroende på vilken dag de kunde delta 

efter träningstid. De två fokusgrupperna ägde, vid bägge tillfällena, rum i lagets 

omklädningsrum med sju personer i varje fokusgrupp. Vi ville komma så nära lagets naturliga 

miljö som möjligt och därmed komma nära deras vanliga sätt att tala med varandra eftersom 

det var vad vi faktiskt ville studera. Vid bägge tillfällena inleddes intervjun med att vi 

presenterade en artikel för gruppen som ett stimulusmaterial, alltså något gemensamt att starta 

diskussionen med (Wibeck, 2010). Denna artikel handlade om den norske handbollsspelaren 

Are Grongstad som kommit ut som homosexuell och nu avråder andra homosexuella 
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idrottsmän från att komma ut (Darin, 2010). Därefter lät vi diskussionen fortgå relativt fritt 

samtidigt som vi var en del av den. Diskussionerna var emellertid mycket löst strukturerade 

och det var, enligt oss, en lättsam stämning i de bägge grupperna. Dock fanns det en tendens 

att det i bägge grupperna var några personer som deltog mer i, och i viss mån kanske även 

styrde, samtalen mer än de andra deltagarna.  

Vi hade vissa frågor med oss till fokusgrupperna (se bilaga 1), men vi ställde också frågor 

under tiden och bad dem ofta att förklara varför de tänkte så eller hur något kommer sig. 

Intervjuerna pågick i ungefär en timme vardera och spelades in med diktafon för att sedan 

lyssnas igenom och transkriberas inför analysen. Vi har valt att återge citaten så talspråkligt 

som möjligt. Detta har medfört att vi i vissa fall har gjort våld på skriftspråkets normer. Detta 

är ett medvetet val. 

Analysmetod 

Vi har analyserat vårt material utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Vi ville undersöka hur 

lagmedlemmarna talar kring könsnormer, manlighet och sexualitet inom idrotten, för att 

senare kunna hitta gemensamma nämnare i de medverkandes uttalanden – diskurser. De 

diskurser som vi hittade i materialet har vi sedan sett som representationer av verkligheten, 

det vill säga, verkligheten för de medverkande (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

I relation till studiens syfte och frågeställningar valde vi att anta ett diskurspsykologiskt 

förhållningssätt (Potter & Wetherell, 1987; Winther Jörgensen & Phillips, 2000), där texter 

och talspråk främst ses som avbildningar eller produkter av en yttre värld och att språket 

formar den sociala världen. Med detta förhållningssätt ansåg vi oss kunna svara till syftet och 

frågeställningarna och vara stringenta gentemot vår socialkonstruktivistiska ansats. 

Diskurspsykologin är den inriktning av diskursanalys som till störst del poängterar den sociala 

interaktionens vikt vid konstruerandet av diskurser och språkliga konstellationer (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000). Detta var viktigt då det relevanta för oss med genomförandet av 

fokusgruppsintervjuer inte var att handbollsspelarna svarade på våra frågor, utan hur de talade 

om könsnormer och sexualitet som grupp.  

Tillvägagångssätt 

Vår analys kom att bestå av ett flertal steg. Allt material transkriberades och lästes därefter 

igenom. Vi sökte de teman som återkom och hur dessa teman diskuterades. Vi ville förhålla 

oss till dessa teman under hela analysen för att den skulle bli så stringent som möjligt. Vi ville 
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även svara på frågor som, ”vad framställdes som sanning” och ”vad som uteslöts” och ”vad 

det inte talades om alls”.  

Diskursanalysens praktiska moment utfördes genom att vi först lyssnade igenom det inspelade 

materialet för att tyvärr upptäcka att akustiken i den första fokusgruppen gjorde det svårt att 

höra vad informanterna faktiskt sa. Vi fick hjälp att ordna till ljudet med hjälp av en bekant 

som arbetar med ljudteknik och därefter blev materialet mer tillgängligt. Dock tog det ett antal 

genomlyssningar för att kontrollera att vi hört vad de faktiskt sa. Till den andra fokusgruppen 

hade vi lärt av våra misstag och placerade spelarna närmre varandra i omklädningsrummet 

och i och med detta förbättrades ljudkvalitén avsevärt. 

Materialet transkriberades noggrant för att vi inte visste exakt vad vi letade efter från början 

och vi ville följaktligen inte gå miste om information vi kunde behöva. Det transkriberade 

materialet lästes igenom av oss på varsitt håll för att plocka ut det som var relevant. Sedan 

jämförde vi våra understrykningar med varandra och konstruerade på så sätt olika kategorier, 

eller sätt att tala könsnormer och sexualitet inom laget. Materialet sorterades in i kategorierna 

på grund av att de behandlade samma område eller att ord som symboliserade området 

användes eller talades om. Dessa i sig är sätt att tala om sexualitet och könsnormer, men i 

denna undersökning fungerar de även som kategorier i vilka materialet delas upp för att sedan 

finna de diskurser som genomströmmar lagets tal om sexualitet, könsnormer och 

homosexualitet. Det var därmed kategorierna i förhållande till varandra som skapade 

diskurserna, vilka gemensamma nämnare de hade och vad de innehöll. 

Etiska aspekter 
De etiska aspekterna av denna studie är intressanta att diskutera eftersom ämnet som 

diskuteras kan betraktas som känsligt. Vi tog hänsyn till vetenskapsrådets fyra huvudkrav 

gällande humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007). 

Informationskravet uppfylldes genom att vi grundligt informerade de deltagande om studiens 

syfte och villkor, samt att deltagandet var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Då 

handbollslaget var ett seniorlag krävdes inget samtycke från föräldrar. Dock var vi noga med 

att få samtycke från alla spelare och deras tränare för att uppfylla samtyckeskravet. I 

fokusgruppsintervjuerna var det huvudsakliga syftet att studera hur handbollslaget talade i 

grupp, snarare än vem som talade och menade vad. Vi lade därför ingen vikt på att anteckna 
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individernas namn eller uppgifter och inte heller identifiera spelarnas enskilda meningar. På 

så sätt kunde vi uppfylla konfidentialitetskravet. För att slutligen kunna uppfylla 

nyttjandekravet informerades handbollslaget om att inspelningar vid fokusgrupperna och 

anteckningar inte skulle användas till något annat än vår studie, samt att den information som 

delades under fokusgruppen inte skulle lämna det rum där intervjun genomfördes. Detta kan 

givetvis ifrågasättas eftersom gruppmedlemmarna känner varandra sen tidigare. Vi har fört 

diskussioner om detta, men kommit fram till att vi inte är intresserade av att de skall avslöja 

information om sig själva; för oss handlar det bara om att vi ska lyssna hur de talar med 

varandra. Detta är dock den stora risken med fokusgruppsmetoden. Vi kan garantera att inte 

släppa någon information till andra, men vi kan inte garantera att deltagarna inte kommer att 

tala om varandra med andra. Men, återigen, får vi hänvisa till att det inte handlar om att 

studera vad deltagarna säger om dessa ämnen, utan hur de talar om det.  

Resultat 
Vårt resultat visar att lagets tal om sexualitet och könsnormer handlade om vad som kan 

betraktas som: 

1. Manligt 

2. Feminint 

3. Bögigt 

4. Homosexuellt 

5. Ovanligt  

Dessa kategorier beskrivs närmare nedan:  

Manligt 

Spelarna i laget talade om manlighet som något som står i motsättning till det feminina 

respektive det bögiga. Att hålla på med en idrott är något som framhävs som manligt; 

företrädelsevis idrotter som innehåller mycket kroppskontakt och idrotter som innebär att man 

har en vältränad kropp. Bland dessa idrotter framhävs exempelvis amerikansk fotboll, 

kickboxning och kontaktsporter. 

 
 "Jag kanske låter asgrisig när jag säger det här, men känns det inte som att idrott i allmänhet är 

maskulint liksom, det är mer åt det hållet?” 

”Utan att lägga några värderingar i det, men jag tror att amerikansk fotboll är mer manligt.” 
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Manligheten framställs som något grovt och starkt, något som kräver att man skall visa sig 

från sin starkaste sida. Vidare framhäver spelarna att idrotten som fenomen är något manligt, 

men de reflekterar samtidigt över kopplingen mellan manlighet och idrott som något som 

springer ur historien. Dessutom menar de att media spelar en stor roll i att skapa manlighet 

och kvinnlighet. 

”Ser man den personen ute med alla dom här tjejerna då är det jävligt manligt, men ser man 
det i ett annat sammanhang, på scen, hoppa omkring i tights, det tar bort udden i det som alla 

relaterar till manlighet eller macho.” 

Feminint  

Spelarnas upplevelse av det feminina är att det, till skillnad från det manliga, är mer fokuserat 

på utseende och kroppsvård.  

”[… ]fast tjejer är duktigare på att säga det. Tjejer är bättre på att se det. Men här är det ingen som 
säger ’har du nya jeans?’” 

Det feminina hör inte riktigt ihop med idrotten och de idrotter som anses vara feminina är de 

som många tjejer utövar. Det feminina sammankopplas ofta med det ”bögiga” och står i 

motsats till det manliga. Det finns alltså en skillnad mellan att vara kvinna och att vara 

feminin.  

Bögigt  

Begreppet bögigt har två innebörder för spelarna; dels är det bögiga är starkt sammankopplat 

med det feminina och dels är bögigt ett starkt skällsord som används för att påpeka att någon 

”inte är okej”. Bägge dessa delar av bögigt kan användas för att beskriva att det bögiga är 

något omanligt.  

Det bögiga som innefattar det feminina är mycket kopplat till utseendet; att man bryr sig om 

sitt utseende är något som klassificeras som bögigt. Det inbegriper att man är mån om sin hy, 

har ett intresse för kläder och kanske ägnar sig åt att fixa håret. Något som anses vara bögigt 

är också att säga till någon annan kille att han ser bra ut. Nedan följer ett resonemang ur en av 

fokusgrupperna som vi anser speglar diskussionerna kring begreppet bögigt: 

”-Om en kille säger att en kille ser bra ut 
-Då är han bögig 

-Men om en tjej säger att en tjej ser bra ut...  

-Bögig är något negativt 
-Men det är inte alltid negativt, bögigt kan ju vara att ta hand om sin hy och sitt 

utseende.  

-Jag är lite intresserad av när du tycker att du är bögig… 
-Jag kan inte gå in på det.. 



Linea Jönsson 
Sara Lejon 

 

14 
 

-Men, jag kan ju säga om en kille ser bra ut eller inte  

-Men är man bögig då? 
-Ja!  

-Hade jag sagt om en kille ”fan va snygg han va” det hade varit bögigt 

-Men som att jag sa att någon va en svag tia, då kom min kompis och sa ”fan va 

bögig du är” 
-Folk använder det nog utan att tänka 

-Jag stod och smörjde in mig efter nån träning med body lotion, det va jävligt 

bögigt! Det kan jag säga att jag tyckte va bögigt 

-Tyckte du att det var bögigt? 
-Dom tyckte att det var bögigt och när dom sa det sen, så tänkte jag ’ja, det 

kanske är lite bögigt men det gör inte så mycket’ 

-Skulle det fortfarande ha varit bögigt om du gjorde det när du var hemma 
själv? 

-Det hade varit mer bögigt!” 

När de talar om att använda begreppet bögigt som skällsord verkar det vara någonting vanligt 

förekommande. Diskussionerna handlade om att man säger bögig i många situationer, 

exempelvis när man misslyckas med någonting på planen, för att uttrycka sitt missnöje. I 

dessa fall relateras ”bögigt” inte till att vara homosexuell.  

”Det tror jag också. Just bög har blivit ett sånt verkligen skällsord, det är så lågt nere bland alla ord 

du kan välja liksom och att kalla någon, att säga du är bög liksom, det är väldigt lätt att säga. Säger 

jag 'du är bög' så innebär det att jag liksom inte tycker att du är okej.” 

Bögigt använder man för att visa sitt missnöje och för att uttrycka att någon person eller 

handling inte är okej. De poängterar dock att de aldrig skulle använda uttrycket bög till någon 

som de visste var homosexuell. 

Homosexuellt  

När spelarna diskuterar det homosexuella är det med en allvarligare ton än när de pratar om 

det bögiga. Att vara homosexuell, till skillnad från att vara bög, är något mer konstant. 

Homosexualitet handlar om sexualiteten i sig och är något man är och inte något man gör. Att 

vara homosexuell är seriöst och att få veta att någon är homosexuell jämförs med någon slags 

förändring av hur du är som person.  

"-Jag hade blivit förvånad, hade jag. Jag hade blivit skitförvånad, men jag hade tyckt att det var lite 

knepigt kanske, men jag vet inte" 

"-Det är som om nån skulle berätta att någon har cancer kanske, då skulle man också bli förvånad." 

Spelarna talar även om en betydligt större förståelse och acceptans för homosexualitet och de 

homosexuella i sin egen generation än i de äldre generationerna 
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Ovanligt  

Spelarna talar mycket om homosexualitet i idrotten som något ovanligt, eller kanske snarare 

något som inte är vanligt. De är medvetna om att det finns homosexuella idrottsmän, men de 

har aldrig träffat någon. 

”Jag kan säga så här, jag har spelat i elitserien i fem år, det är inte många jag skulle kunna tro är 

homosexuella av dom som jag har mött i alla fall, det är vad jag känner.” 

Förvåningen i att få veta att någon är homosexuell ligger snarare i att det är något ovanligt än 

att personen i fråga är just homosexuell. Det är just att det inte är vanligt som gör att det inte 

heller blir accepterat. 

”Det är väl mer vanligare, det är väl fler kvinnor som har kommit ut med det. Om fler killar, eftersom 

det inte finns så mycket homosexualitet, skulle komma ut med det så skulle det bli vanligare även 

bland killar. Jag tror inte att det är så vanligt att folk är det i den här sporten.” 

De talar också om att homosexualitet är vanligare och även mer accepterat bland kvinnor och 

inom den kvinnliga idrotten. De talar även om att homosexualitet är vanligare inom vissa 

idrotter. Detta är ofta de sporter som de anser feminina och som främst utövas av kvinnor. 

Spelarna för ett resonemang att om homosexualitet hade varit vanligare inom den manliga 

idrotten så hade det varit mer accepterat och mindre avvikande. Slutligen berättar spelarna om 

att man brukar prata och uppmärksamma det som är ovanligt och avvikande. 

”Asså, alla avvikande grejer pratar man om ibland, det nämner man. Hade han haft två röda 

strumpor eller en svart och en röd strumpa, det är väl avvikande kanske också?” 

Analys 
I vår analys av resultatet har vi kommit fram till att det finns främst två diskurser om 

homosexualitet som genomsyrar samtliga kategorier;  

1) Det accepterade och manliga 

2) Det avvikande och bögiga 

Kategorierna genomsyras av de bägge diskurserna och spelarna verkar slitas mellan att se på 

den manliga homosexualiteten som något som de accepterar och som något som är avvikande. 

Men när diskussionerna blir personligare, när det rör den egna kroppen och den egna 

sexualiteten, uttrycks homosexualiteten som något avvikande och att det bögiga är något som 

inte riktigt passar in i deras verklighet. De diskurser, alltså de sätt de talar om sexualitet och 

idrott, vi funnit är å ena sidan det accepterade och manliga och å andra sidan det avvikande 

och bögiga.  
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Bägge dessa sätt att förhålla sig till sexualitet kommer till uttryck i samtliga kategorier och 

homosexualitet blir ett begrepp som fylls med mening i spänningsfältet mellan dessa 

diskurser. 

Homosexualitet konstrueras som motsatsen till manligt 

Det spelarna talar om som rör det manliga konstruerar synen på idrotten och dess manliga 

värden. Vidare talar de om manlighet som det vanliga och accepterade; det som tas för givet. 

Då det manliga blir utgångspunkten för det ”rätta” och det biologiskt naturliga, och då de talar 

om manlighet som utgångspunkten för dem, konstruerar de indirekt synen på vad som är 

ovanligt och vad som ses som avvikande utifrån den utgångspunkten. Emellertid berättar de 

hur de aldrig ser eller möter några homosexuella inom idrotten, vilket bidrar till att det blir 

ovanligt i ren kvantitativ mening. Vidare tror vi att eftersom handbollsspelarna inte utsätts för 

några andra värden än de manliga, ifrågasätts de heller inte. Därmed reproduceras tanken om 

det manliga som centrum för både sexualitet och agerande, och den heterosexuella ”manlige” 

mannen förblir det som tas för givet.  

Homosexualitet konstrueras som något feminint 

Spelarnas syn på det feminina är, till skillnad från det manliga, något som snarare hör till 

diskursen avvikande och bögigt. Det är en viktig skillnad mellan att vara kvinna och att vara 

en feminin man. Det verkar vara den feminine mannen som är avvikande och inte den 

kvinnliga idrottaren. Den feminine mannen kallas ofta bögig, vilket tycks vara ett begrepp 

som har flera olika innebörder. Å ena sidan representerar en bögig person en man som agerar 

mycket feminint och som är intresserad av utseendet och kläder. Å andra sidan används ordet 

bög eller bögig som ett skällsord som då inte alls förknippas med homosexualitet. I och med 

detta konstruerar spelarna i laget bilden av den homosexuelle mannen som någon som avviker 

från dem; den homosexuelle mannen är annorlunda i jämförelse med dem.   

Homosexualitet konstrueras som ett skällsord 

Att använda termerna bög eller bögigt som skällsord verkar vara ganska vanligt 

förekommande bland spelarna i laget, även om vissa spelare poängterar att de försöker 

undvika termen. Något som däremot är mycket intressant är att handbollsspelarna 

understryker att de aldrig skulle kalla en homosexuell man för bög, då det i den kontexten 

skulle ses som en kränkning. Men när det gäller att använda begreppet bög verkar det ha gått 

inflation i begreppet och spelarna beskriver hur de använder det i flertalet situationer för att 

beskriva att något eller någon, som de själva uttrycker det, inte är okej.   
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Spelarna menar att ordet bög inte har något med homosexualitet att göra och att det inte är just 

homosexualitet man menar när man kallar någon bög. Men någonstans finns det ändå en 

koppling mellan de två begreppen eftersom spelarna ibland ändå använder ordet bög för att 

påvisa att faktiskt någon är homosexuell. 

Genom detta resonemang konstrueras alltså manlig homosexualitet som något som är 

avvikande från den manliga normen och starkt förknippat feminint agerande, men även något 

som kan ses som kränkande om det uttrycks på ”fel” sätt. Att vara en homosexuell man 

pendlar därmed ständigt mellan att vara avvikande och accepterat, beroende på hur 

homosexualiteten framställs av individen ifråga och huruvida denna framställning tenderar att 

utstråla manliga eller feminina värden. Konstruerandet ligger då helt i åskådarens händer men 

styrs hela tiden av vad som anses accepterat i relation till det som är avvikande, vad som är 

”vi” och vad som är ”den andre”, samt av rädslan för att använda fel begrepp i fel situation 

mot fel person.  

Homosexualitet konstrueras som inte något konstigt men distanserat 

När spelarna talar om homosexualitet uttrycker de gång efter annan att de ”inte har några 

problem” med homosexuella män inom idrotten och att de inte tycker att det är något konstigt 

med att vara homosexuell. Dock talar de samtidigt om hur avvikande och ovanligt det är med 

homosexuella män i deras omgivning, och hur ämnet egentligen inte rör dem – eftersom det 

inte existerar ibland dem. På så sätt konstruerar handbollspelarna den homosexuella mannen 

som ”den andre”, någon som de inte kan identifiera sig med och som på så sätt inte hör 

hemma i deras praktik. De distanserar sig ifrån det de upplever som främmande och konstigt. 

Distansen skapar i sin tur en rädsla för att inte vara framstå som den andre, vilken kan leda till 

att de själva blir den avvikande. Även om handbollsspelarna huvudsakligen framhäver sitt lag 

som en grupp där man får vara som man är och att det skulle vara helt okej om någon i laget 

gick ut som homosexuell, uttrycks ändå en slags rädsla för att inte passa in.  

Diskussion   

Metoddiskussion  

Det metodval vi har gjort baserades på att vi tyckte att det var intressant att veta hur ett 

manligt idrottslag talar om sexualitet och könsnormer. Det resultat och de diskurser vi funnit 

hade troligen kunnat framträda även i enskilda intervjuer, men eftersom vi var intresserade av 

hur laget diskuterar och samspelar med varandra angående dessa frågor tyckte vi att 
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fokusgrupper var en relevant metod. Hade vi genomfört enskilda intervjuer så hade vi snarare 

fått information om vad de olika personerna tyckte än hur de talar om det tillsammans. 

Eftersom det är uppsatsens syfte att undersöka detta, fungerade fokusgruppen bra som metod. 

Med den valda metoden fick vi veta vad de tyckte i viss utsträckning, men framför allt hur de 

talade om det i grupp.  

Vi ville veta hur laget talar med varandra, men det hade varit alltför svårt att tala med hela 

laget samtidigt. Därför delades laget upp i två grupper bestående av sju personer vardera och 

hur denna uppdelning påverkade resultatet kan vi bara spekulera i. Det finns givetvis en risk 

att vissa personer dominerade samtalen, men detta är en ständig risk när det gäller samtal i 

grupper; alla kan inte ta lika mycket plats (Wibeck, 2010). Hade andra personer i grupperna 

varit de drivande i diskussionen hade resultatet möjligen kunnat bli annorlunda.  

Följderna av att vi är två unga kvinnor som kliver in ett omklädningsrum med manliga spelare 

i samma ålder som oss, skulle kunna se ut på olika sätt. Å ena sidan kan det tänkas att det blir 

svårare för spelarna att tala om sexualitet och könsnormer med kvinnor eftersom samtalen 

skulle kunna bli genanta, vilket skulle kunna leda till att de inte vågar säga vad de tycker. Å 

andra sidan kan det tänkas att det blir lättare att tala om homosexualitet med kvinnor än om 

män hade genomfört intervjuerna. Manliga forskare hade emellertid kunnat ha fördelen av att 

göra observationer i lagets omklädningsrum och lyssna på spelarna utan att inkräkta på den 

hegemoniska maskuliniteten. När vi som kvinnor går in omklädningsrummet inkräktar vi i 

deras könssegregerade frizon och blir något avvikande som de då måste förhålla sig till. På så 

sätt kan vi kanske inte fånga deras vardagliga prat.  

Det finns alltid en risk att intervjuarens tolkningar eller idéer tar över vid intervjuer. Det kan 

även uppstå tolkningsproblem då personerna som intervjuas möjligtvis inte kan tolka alla 

begrepp, ord och frågor på samma sätt som den som leder intervjun ifråga (Thompsson, 

2010). Därigenom har vi som moderatorer under diskussionerna varit med och skapat det 

material vi funnit under intervjuerna. Dock försökte vi delta i diskussionerna så lite som 

möjligt för att snarare lyssna hur spelarna talade med varandra.  Emellertid hamnade vi ibland 

mitt i diskussionerna, vilket indirekt leder till att vi var med och skapade den information som 

blev resultatet av studien. Viktigt att nämna är dock att det är spelarnas ord som har legat till 

grund för vår analys. 
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Överförbarhet  

Vad gäller möjligheterna att generalisera resultaten från denna studie har vi resonerat utifrån 

begreppet överförbarhet. Det vill säga att vi inte kan uttala oss om hur det ser ut i idrotten i 

stort, men eftersom det lag vi har studerat förmodligen har likheter med andra manliga 

idrottslag kan vi föra över de resonemang vi för till andra lag (Denscombe, 2004). Det lag vi 

studerat rör sig i samma miljöer som andra manliga handbollslag och deras upplevelser är 

förmodligen liknande de som finns hos spelare i andra lag. Vi vill inte dra allmänna slutsatser 

utan snarare diskutera de likheter som kan finnas i den kontext i vilken vi utfört studien, det 

vill säga i omklädningsrummet och i idrotten. Vi kan med denna studie öka förståelsen för hur 

normer kring sexualitet och kön konstrueras och reproduceras i ett manligt handbollslag.  

Därefter kan läsaren själv göra en bedömning av resultatet för att möjligtvis likna det lag vi 

studerat vid andra (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Skapandet av den homosexuelle andre  

Något som är genomgående i lagets konstruerande av homosexualitet är hur de uttrycker en 

distans till det. De talar om homosexualitet som något som finns, men som inte finns hos dem. 

Det homosexuella är inget som finns i den kontext där de utövar sin idrott och är därför inget 

de måste förhålla sig till. Spelarna konstruerar tillsammans ”den homosexuelle andre”, en bild 

av hur den homosexuelle idrottsmannen är och handlar. På så sätt behöver de endast förhålla 

sig och ta hänsyn till sin egen konstruktion, och inte till vad verkligheten egentligen skulle 

kunna innebära – hur den homosexuelle mannen faktiskt kan vara. Genom att konstruera ”den 

homosexuelle andre” väljer hur de vill se den homosexuelle mannen och därigenom även hur 

denne skall vara. De sätt de väljer att tala om homosexualitet på skapar därigenom deras 

verklighet; språket blir därmed en avgörande faktor. Hur de väljer att uttala sig konstruerar 

också deras syn på manlig homosexualitet, som genom deras gemensamma språk får mening 

och innebörd i likhet med det resonemang Säljö (2005) för om det sociokulturella lärandet. 

Att de talar om homosexualitet som något avvikande tyder på att spelarna förhåller sig till den 

heteronormativitet som ifrågasätts av queerteoretiker. Spelarna lär av varandra i den 

verklighet de själva skapar. Att heterosexualiteten är det vanliga och att homosexualiteten är 

det som avviker från det som är vanligt, blir därmed sanning för dem.  

Att handbollsspelarna ser på manlig homosexualitet som avvikande och något distanserat kan 

bero på den hegemoniska maskulinitet som existerar inom idrotten. Synen på homosexuella 

mäns medverkande i idrotten, tror vi, till stor del konstrueras av den heterosexuella 

omgivningens tankar om idrotten, och då främst gällande lagidrotter. Handboll är en lagidrott, 
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som likt många andra lagidrotter kan uppfattas som traditionellt ”maskulin” (Elling & 

Janssens, 2009). Detta tror vi konstruerar en distans gentemot ”den homosexuelle andre”, då 

handbollsspelarnas diskurser ger uttryck för att manlig homosexualitet står i motsats till 

manlighet. Det kan även vara en anledning till att handbollsspelarna berättar att det inte finns 

några öppet homosexuella män inom idrotten och att det därför är ovanligt. Att homosexuella 

män drar sig från att delta i de lagidrotter som anses vara just maskulina, och därför är 

underrepresenterade i dessa. 

Rädsla för homofobi 

Som tidigare nämnt konstruerar handbollsspelarna ”den homosexuelle andre” och distanserar 

sig, då den är avvikande och främmande. Samtidigt som de uttrycker hur ovanligt och 

”konstigt” det är med homosexuella män inom idrotten påpekar de ändå hur det är okej att 

vara det. De framhäver även hur det skulle vara accepterat bland dem om någon i deras lag 

kom ut som homosexuell. Men de pratar inte om homosexualitet som ett fenomen som 

existerar här och nu, utan snarare om något distanserat som ”kanske” sker i framtiden, att det 

skulle vara okej om någon ”skulle” komma ut. När de säger sig acceptera manlig 

homosexualitet bland dem och inte vill agera kränkande gentemot dem, men samtidigt tycker 

det är avvikande och konstigt skapar de ett spänningsläge mellan två motpoler. Balansen 

mellan distansen till manlig homosexualitet och rädslan för att inte tycka att det är okej, bidrar 

till att de blir rädda för att vara homofobiska. Å ena sidan vill de inte framstå som ”den 

homosexuelle andre”, agera bögigt och avvikande, men de vill å andra sidan inte heller 

framstå som kränkande eller oförstående gentemot manlig homosexualitet. De vill att det ska 

finnas fler öppet homosexuella män inom idrotten men kanske inte i deras lag. Plummer 

(2006) framhäver att många homosexuella män undviker att delta i exempelvis lagidrotter för 

att de är rädda för just homofobi och mobbing.  

Det framkommer i fokusgrupperna att handbollsspelarna använder begreppet ”bögig” både 

när de adresserar en man som är homosexuell, och som ett skällsord när någon gör något som 

”inte är okej”. Genom detta resonemang tolkar vi det som att en homosexuell man (bögig 

man) indirekt kan innebära att vara något/någon som inte är okej. Men troligen är det inte så 

enkelt, då de även menar att de aldrig skulle använda begreppet bög för att tilltala någon som 

verkligen är homosexuell. Även detta anser vi tyder på en homofobifobi, en rädsla för att vara 

homofobisk (Plummer, 2006). Handbollsspelarna pendlar på så sätt ständigt mellan de två 

diskurserna; accepterat och avvikande, det vill säga mellan deras normer kring maskulinitet 

inom idrotten och hur de skall förhålla sig till ”den homosexuelle andre”. 
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Antastar bögigheten den manliga idrotten? 

För att passa in i idrotten verkar det vara viktigt för spelarna i laget att förhålla sig till den 

diskurs som råder, det vill säga det som är accepterat och manligt. Spelarna uttrycker en 

farhåga över att uppträda eller göra något som kan uppfattas som bögigt. Att vara 

homosexuell verkar dock ha en annan innebörd. Homosexuell är något man är medan bögigt 

är något man gör. Detta är intressant eftersom både Jagose (1996) och Hegna (2007) anser att 

det är lättare att definiera en homosexuell handling snarare än en homosexuell person. För 

spelarna i laget framstår det vara mindre komplext att förhålla sig till den homosexuella 

personen än till den homosexuella handlingen.  

I idrotten som genomströmmas av heteronormativitetens värden finns det kanske inte plats för 

den som faller utanför normen? För den som är bögig? Eller den som bara inte vill vara 

"typiskt manlig"? Fundberg (2003) menar att det inom fotbollen existerar en typ av 

maskulinitet som inte påverkas av samhällets önskan att uppnå jämlikhet. Vi anser att detta 

resonemang bör kunna föras över även till den manliga handbollen och det lag vi har studerat. 

Kanske är det avståndet mellan samhällets och idrottens olika diskurser kring manlighet, som 

bidrar till att handbollsspelarnas förhållande till homosexualitet är så pass kluvet? 

Homosexualiteten i sig är inte något problem, utan det handlar snarare om rädslan för att 

kunna uppfattas som bögig. De manliga värdena i idrotten, de som ger manligheten en 

förhärskande roll, kan kanske inte blandas med det bögiga - det som avviker. Om inte idrotten 

är den arena där manlighet kan uttryckas, var ska spelarna då uttrycka "manligheten" när 

samhället alltmer uppmärksammar och ifrågasätter den hegemoniska maskulinitetens styre? 

Kanske är det så att idrottsvärldens manlighet krockar med det övriga samhällets, och är det 

inte i så fall dags att idrottens manlighetsbegrepp omprövas? 

Implikationer 
Vad gäller framtida forskning hade vi gärna sett att det forskades mer inom detta 

problemområde för att ytterligare belysa den manliga homosexualitetens frånvaro inom 

idrotten. Det hade varit intressant att vidare få en uppfattning kring idrottsutövares tankar och 

upplevelser om manlig homosexualitet inom idrotten, och även från olika perspektiv. 

Möjligen kunde det i framtiden genomföras studier som behandlar hur idrottsförbunden ser på 

denna utveckling inom idrotten samt hur även de är med och konstruerar och rekonstruerar 

dessa normer och sanningar om vad som anses och bör vara idrottens ideal. Dessutom skulle 
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våra resultat gällande idrottsmäns rädsla för att framstå som bögiga kunna utvecklas och bidra 

till större förståelse och ytterligare kunna ifrågasätta idrottens manlighetsbegrepp. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Fokusgruppsfrågor 

- Vad tänker ni på när ni hör orden idrott och sexualitet? 

- Hur hör idrott och sexualitet ihop? 

- Vad karaktäriserar en idrottsman? 

- Finns det några regler för hur man bör vara som idrottman? Vilka isf? 

- Varför hör man sällan talas om homosexuella idrottsmän? 

- Vad skulle hända om någon i ditt lag sa att han var öppet homosexuell? 

- Var tror ni att det skulle märkas mest (match, träning, omklädningsrum, klubbfester, 

osv)?  

- Hur tror ni att det skulle märkas?  

- Varför då? 

- Hur kommer det sig? 

- Varför säger du så? 

- Är det ingen som funderar över det? 


