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Sammanfattning 

Inledning: Andelen unga som identifierar sig som hbtqi-personer ökar i samhället, 

samtidigt visar forskning att unga hbtqi-personer i jämförelse med heterosexuella 

har sämre hälsa och i lägre utsträckning deltar i föreningsidrott. Detta riskerar att 

påverka folkhälsan då svensk föreningsidrott spelar en viktig roll för att hålla 

Sverige i rörelse. Syfte: Studiens syfte är att undersöka idrottsledares kunskaper 

och erfarenheter av unga hbtqi-personers deltagande och inkludering inom 

föreningsidrott. Frågan som ställs är vilken kunskap idrottsledare upplever sig ha 

eller behöva i relation till unga hbtqi-personers deltagande och inkludering. Metod: 

För att besvara studiens syfte genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med 

idrottsledare från sex olika föreningar. Resultat: Resultatet visade att ingen av 

idrottsledarna har någon utbildning i frågor rörande hbtqi. De saknade även 

kunskap om hur de som idrottsledare kan arbeta för att inkludera och främja hbtqi-

personers deltagande i föreningsidrott. Slutsats: Studien visar att det finns ett behov 

av ökad kunskap om unga hbtqi-personers deltagande och inkludering i 

föreningsidrott. Genom att öka idrottsledares kunskap om unga hbtqi-personers 

inkludering och deltagande i föreningsidrott minskar risken att de omedvetet 

exkluderar hbtqi-personer. Ur ett folkhälsoperspektiv skulle hbtqi-personers 
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deltagande främjas, vilket skulle leda till ökad jämlikhet. Detta skulle främja unga 

hbtqi-personers psykiska och fysiska hälsa, vilket skulle ha positiva effekter på 

folkhälsan och främja en hållbar utveckling. 
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Abstract 

Introduction: The proportion of young people who identify as LGBTQI is 

increasing in society, at the same time research shows that young LGBTQI people 

have poorer health compared to heterosexuals and to a lesser extent participate in 

club sports. These risks affecting public health as Swedish club sports, play an 

important role in keeping Sweden moving. Aim: The study aims to examine sport 

leaders’ knowledge and experiences of young LGBTQI-persons participation and 

inclusion in club sports. The question that’s asked is what knowledge sports leaders 

feel they have or need in relation to the participation and inclusion of young 

LGBTQI people. Method: To answer the purpose of the study, six semi-structured 

interviews were conducted with sports leaders from six different associations. 

Results: The results show that none of the sports leaders have any training in issues 

concerning LGBTQI. They also lack knowledge about how they as sports leaders 

can work to include and promote LGBTQI people's participation in club sports. 

Conclusion: The study shows there’s a need for increased knowledge about young 

LGBTQI people's participation and inclusion in club sports. By increasing sports 

leaders' knowledge of young LGBTQI people's inclusion and participation in club 

sports, the risk of them unknowingly excluding LGBTQI people is reduced. From 

a public health perspective, the participation of LGBTQI people would be 

promoted, which would lead to increased equality. This would promote mental and 



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

physical health of young LGBTQI people, which would have positive effects on 

public health and promote sustainable development. 
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Förord 
Intresset för hbtqi-personers villkor väcktes redan när det var dags att välja valbara 

kurser inför femte terminen, varför jag valde att läsa en kurs i sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Intresset växte och jag fick under min 

VFU-period hos RF-SISU Skåne i Kristianstad möjlighet att studera vilka hinder 

och möjligheter unga hbtqi-personer upplevde gällande deras möjlighet till 

deltagande och inkludering i föreningsidrott. Detta bidrog till att intresset för hbtqi-

personers livsvillkor växte. Jag ville därför vända på perspektivet och se på det från 

idrottsledarnas perspektiv. Detta då jag under min tid hos RF-SISU Skåne fick upp 

ögonen för hur stor påverkan den svenska föreningsidrotten har på folkhälsan och 

att hbtqi-personer inte deltar i samhället på lika villkor som heterosexuella och cis-

personer. Därför ville jag undersöka idrottsledares kunskap och erfarenheter av 

hbtqi-personers deltagande och inkludering i föreningsidrott. 

Detta arbete är i sin helhet författat av mig, Charlotte Håkanson med stöttning och 

handledning av Cássandra Winther vid Högskolan Kristianstad. Arbetet har varit 

lärorikt och bidragit till en större förståelse för den påverkan de normer som finns i 

samhället har på hälsan och inte minst på hbtqi-personers möjligheter att delta i 

samhället på lika villkor som heterosexuella och cis-personer. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Cássandra Winther för ovärderlig 

handledning och stöttning i arbetet. Vidare vill jag tacka min make som stått ut med 

mig dessa månader, med den berg och dalbana av känslor det inneburit att skriva 

detta arbete ensam. Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till min kontakt 

på RF-SISU Skåne Kristianstad och alla som ställt upp på intervju och delat med 

sig av kunskap, erfarenheter och tankar. Utan Er hade detta arbete inte varit möjligt! 

Charlotte Håkanson 

Kristianstad 4 maj 2022 
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1. Inledning 
I det globala målet god hälsa och välbefinnande (United Nations Development 

Program [UNDP] 2021a) framgår att en god psykisk och fysisk hälsa är en resurs 

som möjliggör för människor att förverkliga sina mål, drömmar och bidra till 

samhällets fortsatta utveckling (UNDP 2021a). Dock är graden av hälsa ojämnt 

fördelad mellan olika grupper i samhället, varav hbtqi-personer enligt 

Folkhälsomyndigheten (2022) är en särskilt utsatt grupp. Hbtqi beskrivs av 

Socialstyrelsen (2021) som ett paraplybegrepp för personer som identifierar sig som 

”homosexuella, bisexuella, transsexuella, personer med queera uttryck och 

identiteter och intersexpersoner” (Socialstyrelsen 2021). Andelen som identifierar 

sig som hbtqi har enligt statistik från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

[FORTE] (2018) ökat och en stor del av de som identifierar sig som hbtqi-personer 

återfinns bland ungdomar (Folkhälsomyndigheten 2020). Samtidigt visar 

Folkhälsomyndigheten (2014; 2015) att unga hbtqi-personer i jämförelse med 

heterosexuella i lägre utsträckning rapporterar en god hälsa. Detta kan förklaras av 

att hbtqi-personer löper en högre risk att drabbas av diskriminering, kränkning, hot 

och våld jämfört med heterosexuella (Folkhälsomyndigheten 2014; 2015). Andelen 

hbtqi-personer som rapporterar att de upplever diskriminering, kränkning, hot eller 

våld har enligt Folkhälsomyndigheten (2014) minskat mellan 2011 och 2012, vilket 

kan ses som ett steg mot ett mer jämlikt samhälle. 

I det globala målet minskad ojämlikhet framgår att i ett jämlikt samhälle har alla 

samma möjlighet och rätt till en god hälsa och ett gott liv (UNDP 2021). I Sveriges 

sjätte folkhälsopolitiska målområde levnadsvanor framgår det att hälsosamma 

levnadsvanor, såsom exempel fysisk aktivitet, är en förutsättning för att Sverige ska 

kunna uppnå det folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen (Folkhälsomyndigheten 2022). I det folkhälsopolitiska målområdet 

det tidiga livets villkor framgår att alla barn och unga har rätt att växa upp under 

jämlika och goda villkor (Folkhälsomyndigheten 2022).  

 

I Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarnas dokument Strategisk plan för 

idrottsrörelsen framgår att alla som vill ska ges möjlighet att på lika villkor delta i 

svensk föreningsidrott (Riksidrottsförbundet & SISU Idrottsutbildarnas u.å). Enligt 
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Folkhälsomyndigheten (2021) varierar graden av fysisk aktivitet mellan olika 

grupper i samhället och studier har visat att hbtqi-personer deltar i föreningsidrott i 

lägre utsträckning än heterosexuella (Clark & Kosiw 2022; Elling & Janssens 

2009). Enligt statistik från Ungdomsstyrelsen (2012) är omkring 25 procent av unga 

hbtqi-personer regelbundet aktiva inom föreningsidrott, vilket kan jämföras med 40 

procent bland heterosexuella ungdomar. Darj, Piehl och Hjelte (2013) menar att 

unga hbtqi-personers lägre deltagande i föreningsidrott beror på de normer som 

råder inom svensk föreningsidrott, varav den heterosexuella normen kan anses 

särskilt stark. Den heterosexuella normen föreskriver bland annat vilka 

förväntningar som finns på hur män respektive kvinnor förväntas vara och se ut 

(Darj, Piehl & Hjelte 2013). Detta leder enligt Linghede (2014) till att hbtqi-

personer hindras från att delta i föreningsidrott på lika villkor som heterosexuella. 

Detta går emot en av idrottens grundläggande värderingar, som är ”allas rätt att vara 

med” (Riksidrottsförbundet 2019, s. 11–12). 

I idrottens värdegrund framgår att idrottsledare inom barn- och ungdomsidrott ska 

erbjudas möjlighet att utveckla sin kompetens gällande bland annat ”barns fysiska, 

psykiska och sociala utveckling” (Riksidrottsförbundet 2019, s. 15), vari kunskap 

om hbtqi-personer och deltagande i föreningsidrott kan anses ingå. Greenspan, 

Griffith, Hayes och Murtaghs (2019) studie visar att unga hbtqi-personer upplever 

att idrottsledare inte har tillräcklig kunskap eller kompetens gällande hbtqi-frågor. 

Det leder till att unga hbtqi-personer tar på sig ansvaret att utbilda idrottsledare i 

hbtqi-frågor. Genom att genomgå en utbildning i hbtqi kan idrottsledare och 

föreningar öka sin kunskap och kompetens gällande hbtqi. Detta då en bristande 

kunskap om hbtqi-personers livsvillkor kan ha en negativ inverkan på idrottsledares 

möjligheter att stötta dessa personer i de hinder de möter inom ramen för sitt 

idrottsutövande (Darj, Piehl & Hjelte 2013; Halbrook, Watson & Voelker 2018). 

Enligt den heterosexuella normen anses hbtqi-personer som avvikande, vilket leder 

till att de känner ett behov av att dölja sin sexualitet av rädsla för att uteslutas ur 

laget eller misstänkliggöras (Darj, Piehl & Hjelte 2013). Därför kan idrottsledare 

anses bära ett stort ansvar gällande vilka normer och vilken kultur som gäller inom 

det egna laget och föreningen. Utifrån detta kan idrottsledare påverka 
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morgondagens folkhälsa, varför det kan finnas ett behov av att främja unga hbtqi-

personers deltagande och inkludering i föreningsidrott. Det leder till frågan om 

idrottsledare upplever sig ha den kunskap som behövs för att främja unga hbtqi-

personers deltagande och inkludering i föreningsidrott? 

2. Litteraturgenomgång 
Syftet med litteraturgenomgången är att ge en större förståelse för unga hbtqi-

personers deltagande i föreningsidrott genom att beskriva gruppen hbtqi-personer, 

unga hbtqi-personer, hälsa, fysisk aktivitet, homo- och transfobi, föreningsidrott 

och idrottsledare. 

2.1 Hbtqi 

Det finns en rad olika begrepp och sammansättningar av förkortningarna för 

homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersexpersoner och personer som 

identifierar sig som queer. Enligt FORTE (2018) ökar andelen som identifierar sig 

som hbtqi-personer, varav en stor del återfinns i åldrarna 16–29 år 

(Folkhälsomyndigheten 2020). Enligt FORTE (2018) uppgav 6,1 procent av de 

ungdomar som svarade på Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor 

2014/2015 att de identifierar sig som homosexuella eller bisexuella. Detta är en 

ökning i jämförelse med enkäten som genomfördes 2010/2011, då 4,7 procent 

uppgav att de identifierade sig bisexuella eller homosexuella. Samtidigt svarade 1,9 

procent 2014/2015 att de identifierar sig som något annat än hetero-, bi- eller 

homosexuell (FORTE 2018). 

2.2 Unga hbtqi-personers hälsa 

År 1948 antog FN:s generalförsamling de mänskliga rättigheterna som förkunnar 

att alla människor är födda som fria varelser med lika rättigheter oavsett kön, 

religion eller härkomst. Enligt de mänskliga rättigheterna ska ingen behöva utstå 

diskriminerande eller kränkande behandling (Förenta nationerna 2008). Trots detta 

finns det platser i världen där hbtqi-personer inte deltar i samhället på lika villkor 

som heterosexuella (Pachankis & Bränström 2019). Dock kan Sverige i jämförelse 

med andra länder anses kommit långt i fråga om hbtqi-personers livsvillkor och 
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deltagande i samhället. Samtidigt är Sverige ett av de länder i världen där hbtqi-

personer i lägst utsträckning döljer sin hbtqi-identitet (Pachankis & Bränström 

2018). Men trots det visar studier att unga hbtqi-personer i jämförelse med 

jämnåriga heterosexuella i högre utsträckning rapporterar en sämre psykisk och 

fysisk hälsa. Unga hbtqi-personer rapporterar i högre utsträckning än heterosexuella 

värk, nedstämdhet, huvudvärk, stress, tankar på och försök till självmord (Watson, 

Peter, McKay, Edkins & Saewyc 2018; Folkhälsomyndigheten 2014). Denna 

utveckling är oroväckande då det i det första folkhälsopolitiska målet det tidiga 

livets villkor beskrivs att alla har rätt till en trygg och god uppväxt 

(Folkhälsomyndigheten 2022). Grunden till en god och jämlik hälsa anläggs redan 

tidigt i livet under barn- och ungdomsåren, varför det är av vikt att barn och unga 

får en god och trygg uppväxt för att främja en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen. Dock visar statistik att även om de flesta hbtqi-personer har en god 

hälsa och ett gott välbefinnande, har de som grupp en sämre hälsa och lägre nivå av 

välbefinnande jämfört med heterosexuella (Folkhälsomyndigheten 2014; 2015). 

Denna lägre grad av hälsa riskerar att påverka hälsan även i vuxen ålder 

(Folkhälsomyndigheten 2021). Därför är det viktigt att främja unga hbtqi-personers 

hälsa tidigt i livet för att uppnå en hållbar utveckling och god folkhälsa. 

2.3 Diskriminering, kränkning och begränsande 
normer 

En förklaring till unga hbtqi-personers sämre hälsa är att de i högre utsträckning än 

heterosexuella utsätts för diskriminering och kränkande behandling, så som 

homofobiska och transfobiska uttalanden (Siverskog 2021). Homo- och 

transfobiskt språk är enligt Hartmann-Tews, Menzel och Braumüller (2021) en 

vanlig form av diskriminering inom föreningsidrott och främst inom lagsporter. 

Unga hbtqi-personer löper även en ökad risk att drabbas av hot och våld, vilket 

riskerar att ytterligare påverka deras hälsa negativt (Folkhälsomyndigheten 2014; 

Andersen, Zou & Blosnich 2015). Även om diskriminering och kränkning i 

huvudsak kan tänkas påverka den psykiska hälsan och välbefinnandet, kan det även 

leda till fysiska problem så som högt blodtryck och ökad produktion av 

stresshormonet kortisol (Folkhälsomyndigheten 2014). 
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Unga hbtqi-personers ökade risk att drabbas av diskriminering och kränkning kan 

bero på de normer som råder i samhället (Siverskog 2021), exempelvis den 

heterosexuella normen. Enligt Meyers (2003) teori minoritetsstress kan hbtqi-

personer uppleva ett behov av att dölja sin sexualitet eller könstillhörighet av rädsla 

för att straffas genom att exempelvis uteslutas ur gemenskaper, familj eller 

vänskapskrets (Halcro & Herriott 2014). 

2.4 Fysisk aktivitet och unga hbtqi-personer 

I det folkhälsopolitiska målområdet levnadsvanor framgår det att människors 

livsvillkor spelar en viktig roll när det kommer till att främja en god och jämlik 

hälsa (Folkhälsomyndigheten 2022). Detta då graden av fysisk aktivitet har visat 

sig ha flera positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan (Wennberg 

et. al 2016; Martinsen, Hovland, Kjellman, Taube & Andersson 2016). I gengäld 

har fysisk inaktivitet negativa effekter på människors hälsa och kan öka risken att 

drabbas av de vanligaste välfärdssjukdomarna, exempelvis hjärt-kärlsjukdom, 

diabetes, högt blodtryck och för tidig död (Faskunger 2013). Därför rekommenderar 

Folkhälsomyndigheten (2022a) att barn och unga mellan 6 och17 år bör vara fysiskt 

aktiva minst en timme per dag, alla veckans dagar på lägst måttligt ansträngande 

nivå. För ungdomar från 18 år och vuxna rekommenderas fysisk aktivitet på lägst 

måttlig intensitet minst två och en halv till fem timmar per vecka, vilket kan 

halveras om intensiteten ökas till hög nivå (Folkhälsomyndigheten 2022a). Statistik 

från Folkhälsomyndigheten (2021) visar att graden av fysisk aktivitet skiljer sig åt 

mellan olika grupper i samhället. Forskning visar att unga hbtqi-personer är fysiskt 

aktiva i lägre utsträckning än heterosexuella (Lindström & Rosvall 2018; Doull, 

Watson, Smith & Saewyc 2018) och har en mer stillasittande fritid 

(Folkhälsomyndigheten 2014). Kirklewski, Watson och Lauckner (2020) fann i sin 

studie att omkring 15 procent av unga hbtqi-personer är fysiskt aktiva på måttlig till 

hög nivå minst sex dagar i veckan, vilket innebär att majoriteten av unga hbtqi-

personer inte når upp till den rekommenderade graden av fysisk aktivitet. Samtidigt 

visar en studie genomförd av Calzo et al. (2013) att homosexuella och bisexuella i 

lägre utsträckning än heterosexuella är aktiva på måttlig till hög intensitet. Det kan 

även ses skillnader i graden av fysisk aktivitet mellan de olika grupper som ingår 
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under paraplybegreppet hbtqi, exempelvis kan det noteras att transpersoner i lägre 

grad än hetero-, bi- och homosexuella är fysiskt aktiva (Roth, Boström och Nykvist 

2006). 

2.5 Unga hbtqi-personer inom föreningsidrotten 

Svensk föreningsidrott spelar en viktig roll för Sveriges folkhälsa då den möjliggör 

och uppmuntrar till fysisk aktivitet (Riksidrottsförbundet 2008). Omkring tre 

miljoner av Sveriges befolkning är aktiva inom svensk föreningsidrott, fördelat på 

19 000 föreningar och 72 specialidrottsförbund (Riksidrottsförbundet & SISU 

idrottsutbildarnas u.å) vilket innebär att föreningsidrotten är en stor del av svenskt 

idrottsliv. Andelen unga mellan 16 och 25 år som är aktiva inom svenskt 

föreningsliv har enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

[MUCF] (2020) minskat mellan 2012 och 2018, varvid den största minskningen 

återfinns bland flickor (MUCF 2020). Enligt statistik från Ungdomsstyrelsen 

(2012) rapporterar en lägre andel unga homosexuella och bisexuella män att de 

regelbundet idrottar inom någon förening jämfört med homo- och bisexuella 

kvinnor. En förklaring till unga hbtqi-personers lägre deltagande i föreningsidrott 

är att idrott är en av de miljöer där hbtqi-personer i högst utsträckning upplever 

diskriminering och kränkande behandling (Symons, O´Sullivan & Polman 2017). 

Detta trots att det i idrottens värdegrund framgår att alla ska kunna vara med utifrån 

sina förutsättningar, oavsett kön eller sexuell läggning (Riksidrottsförbundet 2019).  

2.6 Idrottsledare 

En stor del av de idrottsledare som är aktiva inom föreningsidrotten gör detta ideellt 

(Ibsen, von Essen & Segnestam Larsson 2018), vilket innebär att de verkar som 

idrottsledare på sin fritid och ofta utan ersättning. Majoriteten har någon form av 

högskole- eller universitetsutbildning, men endast ett fåtal har formell 

tränarutbildning (Ibsen, von Essen och Segnestam Larsson (2018). Enligt Linghede 

(2014) inkluderar endast två av 25 förbund frågor om hbtqi i sina utbildningar. 

Samtidigt pekar Halbrook, Watson och Voelker (2018) på att endast två av tio 

idrottsledare deltagit i någon form av utbildning som tagit upp frågor gällande hbtqi. 
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Detta trots att bland annat RFSL (2022a) erbjuder en rad olika utbildningar, 

exempelvis grundutbildning i hbtqi och hbtqi-certifiering (RFSL 2022). 

Ungdomsåren är en tid i livet då det händer mycket både i kroppen och mentalt, 

men även en tid då många unga börjar fundera på och utforska sin sexualitet. Därför 

är det av vikt att idrottsledare är medvetna om, samt har kunskap om hur de på bästa 

sätt stöttar och gör fysisk aktivitet till en positiv upplevelse för alla barn och unga, 

oavsett sexuell identitet (Berg, Ekblom & Onerup 2021). Idrottsledare kan genom 

sin roll och ställning inom laget spela en viktig roll då de genom sin position har 

möjlighet att påverka framtidens medborgare och därmed samhällets utveckling. 

2.7 Problemformulering 

Andelen som identifierar sig som hbtqi-personer ökar i samhället och då främst 

bland unga (FORTE 2018; Folkhälsomyndigheten 2020). Samtidigt visar 

Ungdomsstyrelsen (2012) att unga hbtqi-personer i lägre utsträckning än 

heterosexuella deltar i föreningsidrott. Detta kan ha negativ inverkan på folkhälsan 

då föreningsidrotten kan ses spela en viktig roll när det kommer till att hålla barn 

och unga i rörelse (Faskunger 2013). Hbtqi-personers lägre deltagande i 

föreningsidrott kan, om inte helt, så delvis förklaras av att idrotten kan upplevas 

som heteronormativ. Det finns en risk att idrottsledare på grund av okunskap om 

vad som påverkar hbtqi-personers deltagande i föreningsidrott, är med och 

bibehåller den heterosexuella normen, eftersom idrottsledares erfarenhet och 

kunskap av eller om hbtqi kan påverka i vilken grad de är medvetna om vilka hinder 

och svårigheter hbtqi-personer möter (Halbrook, Watson & Voelker 2018). Därför 

är det av betydelse att undersöka idrottsledares kunskaper om och erfarenheter av 

unga hbtqi-personers deltagande och inkludering i föreningsidrott. Idrottsledare kan 

genom sin position ha både en positiv och negativ inverkan på vilken kultur och 

vilka normer som råder inom det egna laget eller gruppen och föreningen. 

Studien kan komma att ligga till grund för RF-SISU:s arbete med att göra idrotten 

mer tillgänglig för unga hbtqi-personer. 
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3. Syfte 
Syftet är att undersöka idrottsledares kunskaper och erfarenheter av unga hbtqi-

personers deltagande och inkludering inom föreningsidrott. 

Frågeställning - Vilken kunskap upplever idrottsledare sig ha eller behöva i 

relation till unga hbtqi-personers deltagande och inkludering? 

4. Metod 
Syftet var att undersöka idrottsledares kunskap och erfarenhet av unga hbtqi-

personer deltagande och inkludering i föreningsidrott. Därför gjordes bedömningen 

att kvalitativ metod bäst svarade till syftet. Genom att använda kvalitativ metod 

kunde idrottsledarnas kunskaper studeras mer ingående då författaren hade 

möjlighet att ställa följdfrågor, och därmed inhämta en större förståelse för deras 

kunskap om unga hbtqi-personers deltagande och inkludering i föreningsidrott. 

Studien utgick från en induktiv ansats, vilket av Patel och Davidson (2019) beskrivs 

som att ”[...] följa upptäckandets väg”. Genom att använda induktiv ansats utgår 

författaren inte från någon på förhand bestämd teori (Patel & Davidson 2019). För 

att studera idrottsledarnas kunskaper sattes en semistrukturerad intervjuguide 

samman (Patel & Davidsson 2019). Detta gjordes för att författaren inte skulle låsa 

samtalet vid till på förhand bestämda frågor eller att dessa behövde komma i en 

specifik följd. Samtidigt möjliggjorde den semistrukturerade intervjuguiden 

följdfrågor och därmed underlättades det att följa med i intervjupersonens tankar 

(Patel & Davidson 2019). 

4.1 Urval 

För att vara aktuell för studien, skulle idrottsledarna vara aktiva inom 

föreningsidrott, för en eller flera ungdomsgrupper i åldern 12–20 år. Genom RF-

SISU Skåne och Google förmedlades kontakt med tänkbara informanter. Urvalet 

kan beskrivas som en kombination av bekvämlighetsurval (Bryman 2018) och 

tvåstegsurval, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver som ett 

vanligt förfarande när det handlar om idrottsföreningar. 
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Ett bekvämlighetsurval gjordes utifrån i vilken ordning föreningarna uppkom i 

Googles sökmotor genom sökfrasen ”förening (aktuell stad)”. På detta sätt blev 

informanterna lättillgängliga för författaren (Patel & Davidsson 2019). Sedan 

gjordes ett tvåstegsurval där författaren först tittade på om det fanns 

kontaktuppgifter till tränarna. De föreningar som tillhandahöll kontaktuppgifter till 

tränarna via hemsidan och vilken ålderskategori de tränade, valdes ut. I 

tvåstegsurvalets andra steg tittade författaren på vilka som var huvudtränare för 

barn och ungdomar mellan 12 och 20 år, varvid de kontaktades via telefon eller e-

post. 

4.2 Deltagare och kontext 

Samtliga deltagare i studien var aktiva som idrottsledare för barn och unga mellan 

12 och 20 år. Fyra av sex informanter identifierades som kvinnor och två som män, 

mellan 35 och 52 år. Totalt fyra hade någon form av högskole- eller 

universitetsutbildning. Två informanter var aktiva inom fotboll, en inom 

amerikansk fotboll, två var ledare inom två olika friidrottsföreningar och en inom 

handboll. Två av informanterna uppgav att de satt med i styrelsen i sin förening och 

en informant uppgav att hen arbetade på föreningens kansli. 

4.3 Genomförande 

Frågeformuläret bestod av sammanlagt 18 öppna frågor (bilaga 2), vilka utformats 

utifrån nyckelord från syftet: idrottsledares kunskaper, unga hbtqi-personer, 

deltagande, inkludering och föreningsidrott. 

Första intervjun var en pilotintervju, vilken genomfördes genom fysiskt möte, med 

syfte att testa frågeformuläret för att se ifall det behövde göras några ändringar. Då 

inga ändringar blev aktuella, inkluderades pilotintervjun i resultatet. Sammanlagt 

genomfördes sex intervjuer varav fyra genomfördes genom fysiskt möte, en intervju 

skedde per telefon och en via e-tjänsten Microsoft Teams. På vilket sätt intervjun 

genomfördes berodde på vad som passade den aktuella informanten. I de fall 

intervjun skedde genom fysiskt möte bestämde informanten plats för intervjun, för 

att informanten skulle kunna välja en miljö där hen kände sig bekväm (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015). 
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Informanterna informerades genom informationsbrevet att intervjun beräknades ta 

60 minuter, men i genomsnitt tog intervjuerna omkring 30 minuter vardera varav 

den längsta intervjun varade i 43 minuter. Alla intervjuer spelades in efter 

informantens godkännande med hjälp av mobiltelefon och surfplatta för att sedan 

kunna transkriberas.  

Innan intervjun startades utbytes sedvanliga artighetsfraser och informanterna gavs 

möjlighet att läsa igenom informationsbrevet igen då författaren tillhandahöll fysisk 

kopia, som var detsamma som informanterna tidigare fått vi e-post. Den 

information som återfanns i informationsbrevet återgavs även muntligt av 

författaren (Patel & Davidsson 2019). I de fall intervjun skedde genom fysiskt möte 

gavs informanterna möjlighet att läsa igenom och skriva under samtyckesblankett 

(se bilaga 3), innan intervjun startades. För de intervjuer som skedde genom 

Microsoft Teams tillhandahöll författaren länk till mötet och såg till att vara 

uppkopplad i god tid innan mötet. I det fall där intervjun skedde över telefon ringde 

författaren upp informanten vid den bestämda tidpunkten. I de två senare fallen där 

intervjuerna skedde vi Microsoft Teams eller via telefon lästes samtyckesblanketten 

upp av författaren och informanterna lämnade sitt muntliga samtycke, varpå 

intervju och inspelning startades. Intervjuerna startade med att informanterna 

ombads att berätta om sig själva, ålder och hur länge de varit verksamma som 

idrottsledare.  

4.4 Analys 

För analysen av den insamlade rådatan användes kvalitativ innehållsanalys utifrån 

Graneheim och Lundman (2004). Graneheim och Lundman (2004) menar att analys 

av materialet, i detta fall intervjuer, alltid innebär någon form av manifest eller 

latent tolkning. För att beskriva det som informanterna faktiskt sagt användes 

manifest innehållsanalys utan underliggande tolkning. 

Först transkriberades alla intervjuerna, för att sedan läsas igenom ett flertal gånger 

innan arbetet fortsatte med att plocka ut meningsbärande enheter. Meningsbärande 

enhet beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som enstaka ord, meningar eller 

hela stycken. För att underlätta analysarbetet infogades alla meningsbärande 
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enheter in i ett kalkylark i Microsoft Excel för att lättare kunna gruppera dem. De 

meningsbärande enheterna kondenserades till kortare enheter. Graneheim och 

Lundman (2004) definierar kondensering som att en text kortas ner, samtidigt som 

kärnan i materialet bibehålls. Parallellt med att meningsenheterna kondenserades, 

kodades dessa. När alla meningsenheter kondenserats och kodats, jämfördes 

koderna ett antal gånger mot det de kondenserade meningsenheterna och ändrades 

vid behov. Sedan samlades de koder som ansågs höra ihop och det skapades på så 

sätt en rad subkategorier. Slutligen samlades de subkategorier som hade något 

gemensamt och skapade på så sätt fem kategorier. I tabell 1 nedan presenteras ett 

exempel av kondenserade meningsenheter, kod, subkategorier och kategorier. 

Tabell 1: Exempel på kondenserade meningsenheter, kod, subkategori och 

kategori 

Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

Vilken läggning 

spelarna har, 

spelar ingen roll 

utan hur duktiga 

de är som spelare. 

Sexualitet spelar 

ingen roll. 

Sexualitet 

ointressant 

Inkludering 
Arbetar inte 

specifikt med att 

inkludera hbtqi-

personer, utan alla 

är välkomna. 

Arbetar inte 

specifikt med att 

inkludera hbtqi-

personer, utan alla 

är välkomna. 

Alla är välkomna 

Inte intresserad att 

gå utbildning/kurs 

gällande hbtqi. 

Ointresserad av 

utbildning 

gällande hbtqi. 

Ointresserad 

Utbildning Inte gått någon 

specifik 

utbildning som 

riktar sig till 

hbtqi-frågor. 

Ingen specifik 

hbtqi-utbildning. 
Ingen utbildning 

4.5 Etiska överväganden 

Inför studiens genomförande vägdes de risker som kunde tänkas komma med 

studiens genomförande gentemot studiens nytta. Bedömningen gjordes att 

informanterna kunde känna sig obekväma med frågorna, samt att det fanns en risk 

att de inte skulle vara helt ärliga i sina svar. Trots detta bedömdes det att studiens 
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nytta övervägde risken då frågorna inte bedömdes som personliga eller 

integritetskränkande. 

4.5.1 Informationskravet 

Forskaren har enligt god forskningsed (Vetenskapsrådet 2002) en skyldighet att 

informera informanterna om syftet med studien, hur de insamlade uppgifterna 

kommer hanteras och användas. Informationskravet uppfylldes genom att alla 

informanter via e-post fick ett informationsbrev (se bilaga 2) skickat till sig, där det 

framgick att deras deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan 

att behöva uppge varför. För de intervjuer som skedde genom fysiskt möte, erhöll 

alla informanter en skriftlig kopia av informationsbrevet, samt muntlig information 

om informationsbrevets innehåll tillsammans med en samtyckesblankett (se bilaga 

3) som de fyllde i och återlämnade till författaren. För de intervjuer som skedde via 

telefon eller Microsoft Teams erhölls ingen fysisk kopia av informationsbrevet eller 

samtyckesblanketten. Informationsbrevet gicks igenom muntligt tillsammans med 

samtyckesblanketten där informanterna gavs möjlighet att lämna sitt muntliga 

samtycke. Båda informanterna lämnade sitt muntliga samtycke. 

4.5.2 Samtyckeskravet 

Då studien krävde informanternas aktiva deltagande behövde dessa ge sitt samtycke 

till att delta (Vetenskapsrådet 2002). Vid första kontakt hade informanterna 

möjlighet att tacka ”nej” till att delta i studien, vilket respekterades och kontakten 

avslutades. För de som tackade ”ja” till att delta i studien efterfrågades e-postadress 

för att kunna översända informationsbrevet. Samtyckeskravet uppfylldes då 

informanterna fick del av samtyckesblankett antingen genom fysisk kopia i de fall 

intervjuerna skedde genom fysiskt möte, eller muntligt i de fall intervjun skedde 

genom telefon eller Microsoft Teams. Informanterna informerades om att de när 

som helst kunde återkalla sitt samtycke till att delta i studien utan att behöva uppge 

varför. 

4.5.3 Konfidentialitetskravet 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) vidtogs åtgärder för att så långt som möjligt 

avpersonifiera det insamlade materialet. Informanterna informerades om hur det 
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insamlade materialet skulle komma att förvaras och avpersonifieras, samt att ingen 

annan än författaren skulle komma att ta del av den insamlade rådatan, i detta fall 

de inspelade intervjuerna och transkriberingarna. Informanterna informerades om 

att det insamlade materialet skulle komma att avpersonifieras och eventuella citat 

märkas med I1-I6, där ”I” står för informant.  

4.5.4 Nyttjandekravet 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) informerades informanterna om att det 

insamlade materialet endast skulle komma att användas för den aktuella studien, 

men att studien kan komma att ligga till grund för RF-SISU:s arbete. Detta då 

examensarbetet skrivs i samverkan med RF-SISU Skåne. Informanterna tilldelades 

även information om att studien efter färdigställande kommer publiceras på DiVa.se 

och därmed blir offentligt för allmänheten att ta del av. 

5. Resultat 
Nedan presenteras det resultat som framkom under analysen av den insamlade 

rådatan vilket presenteras med hjälp av de fem kategorierna inkludering, kunskap, 

utbildning och erfarenheter av hbtqi, homo- och transfobi, tränares uppfattningar 

om hur det är att komma ut som hbtqi inom föreningslivet och föreningsarbete, som 

framkom under analysarbetet med tillhörande subkategorier. Se tabell 2 för en 

översikt över koder, subkategorier och kategorier. 

Tabell 2: Översikt över tema, kategorier och subkategorier 

Tema: 
Idrottsledares kunskaper, uppfattningar och erfarenheter av 

hbtqi inom föreningsidrotten 

Kategori Subkategori 

Kunskap, utbildning och erfarenhet av 

hbtqi 

Tränarutbildning och hbtqi 

Erfarenhet av hbtqi 

Inkludering 

Alla är välkomna 

Arbetar inte aktivt med 

inkludering av hbtqi-personer 

Tränares föreställningar om hur det är att 

komma ut som hbtqi inom föreningslivet 
Acceptans 

Lätt och svårt 

Homo- och transfobi 
Homofobiska och transfobiska 

uttalanden 
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Hantering av homofobiska och 

transfobiska uttalanden 

Föreningsarbete 

Ledaruppdraget 

Värdegrundsarbete 

Marknadsföring 

5.1 Kunskap, utbildning och erfarenhet av hbtqi 

5.1.1 Tränarutbildning och hbtqi 

Majoriteten av idrottsledarna hade genomgått någon form av tränarutbildning, men 

ingen hade deltagit i någon utbildning gällande hbtqi. På frågan om det skulle vara 

av intresse att gå utbildning eller kurs relaterat till hbtqi, uppgav en informanterna 

att det inte skulle vara intressant att gå en sådan utbildning eller kurs om det fanns 

andra alternativ. 

Jag tror inte om jag ska vara ärlig, tror jag inte att jag skulle 

välja den kursen så att säga om jag hade flera kurser att välja 

mellan. (I1) 

Majoriteten av informanterna uppgav dock att de skulle vara intresserade av att 

delta i utbildning eller kurs om de fick möjlighet. En informant uppgav att 

utbildning i form av föreläsningar hade varit uppskattat då dessa skulle nå ut till 

fler, så som fler ledare och föräldrar och inte endast enstaka idrottsledare. 

Jag skulle kunna tänka mig att gå någon slags utbildning i det 

eller diskussionsgrupp eller vad det nu som finns [...] (I5) 

Det efterlystes även utbildning i bemötande och ytterligare kunskap om hur det är 

att komma ut som hbtqi-person för att lättare kunna bemöta och stötta. 

[...] hade jag fått kunskapen om hur det känns att ställa sig 

framför nära anhöriga, mamma, pappa fotbollslag så här så man 

kan få lite förståelse och då kanske man kunde stötta på ett annat 

sätt som jag inte kan idag. Så absolut det skulle jag det skulle 

vara intressant faktiskt å gå på. (I4) 
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5.1.2 Erfarenhet av hbtqi 

Inledningsvis svarade alla informanter att de inte hade någon erfarenhet av hbtqi, 

medan det sedan visade sig att majoriteten av informanterna hade någon erfarenhet 

av hbtqi antingen inom föreningen, genom arbetet, tidigare idrottsdeltagande eller 

privat. 

Som vår fystränare är ju, vi har en fystränare som har en partner, 

en kvinnlig partner. Å dom bor ju ihop, så de genomsyrar ju 

klubben, så de är ingen som tänker på̊ de mer. De å så vanligt i 

klubben, så de är en väldigt, de är en öppen klubb. (I4) 

5.2 Inkludering 

5.2.1 Alla är välkomna 

Alla informanter uppgav att det inte spelade någon roll vilken sexuell läggning 

spelarna hade, utan alla får vara som de vill. En informant uttryckte att alla deltar 

på lika villkor, oavsett sexuell läggning då det viktigaste är hur duktiga de är som 

spelare. 

Sen spelar det inte någon roll vad du har för, vilken läggning du 

har, på något sätt, överhuvudtaget! Utan de enda vi tittar på de 

är fotbollsspelaren och de är de enda som spelar roll.  (I4) 

Alla informanter uppgav att de arbetade för att samtliga medlemmar ska känna sig 

välkomna och kunna delta i den idrott de vill, vilket inte specifikt gäller hbtqi-

personer. En informant uttryckte vikten av att vara en förening för alla oavsett 

sexuell läggning. 

5.2.2 Arbetar inte aktivt med inkludering av hbtqi-personer 

Ingen av informanterna uppgav att de på något sätt aktivt arbetade för att inkludera 

hbtqi-personer, men att de inte heller gjorde något för att exkludera någon. Alla 

idrottsledare uppgav att de pratade om inkludering inom föreningen, men ingen 

hade diskuterade det i relation till hbtqi. 
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[...] och så jag vet gör vi inte något för att exkludera någon, de 

är ju inte så att vi aktivt arbetar för att inkludera dom och jag vet 

inte riktigt hur vi skulle göra för att göra det heller (I1) 

Ja, jag skulle säga att det är ingenting som vi har diskuterat. Vi 

pratar om inkludering och vi pratar om att man ska vara med [...] 

Men vi har inte i klubben diskuterat hbtq-frågor. (I3) 

5.3 Tränares föreställningar om hur det är att 
komma ut som hbtqi inom föreningslivet 

5.3.1 Acceptans 

En av informant beskrev att om någon skulle välja att komma ut som hbtqi-person 

inom den egna föreningen, skulle detta tas emot med kramar och acceptans från 

övriga lagmedlemmar. 

[...] jag tror [...] skulle få en kram av allihop. Alltså det tror jag, 

jag tror inte det är någon som skulle överhuvudtaget prata illa 

om [...] eller någonting, jag tror att alla skulle välkomnat [...] 

med en gruppkram. (I4) 

5.3.2 Lätt och svårt 

Informanterna trodde att det var lätt att komma ut som hbtqi-person i den egna 

föreningen, men att det samtidigt kunde vara svårt. Den stora variation av 

människor som finns inom föreningen beskrevs kunna göra det lättare att komma 

ut som hbtqi-person. Samtidigt beskrev en informant att det var svårt, då den som 

kom ut som hbtqi skulle bli den första personen i föreningen. 

Alltså, ja på ett sätt kanske det hade varit enkelt för att vi har en 

väldigt blandad grupp idag skulle jag säga. Av väldigt olika 

personer och personligheter och så. Men samtidigt så skulle det 

vara svårt för då hade man ju varit den första så jag tänker, det 

är både och. (I3) 
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En informant berättade om en släkting som växt upp i ett mindre samhälle på 

landsbygden, som kom ut som hbtqi-person först efter att hen flyttat till storstaden. 

Informanten beskrev att hen tror att det är lättare att komma ut som hbtqi-person i 

ett större samhälle än i ett mindre. En annan informant beskrev att om det är svårt 

att komma ut i samhället i stort, skulle det troligen inte vara lättare att komma ut 

som hbtqi i en förening. 

[...] Men det är klart att jag tror att tycker man det är tufft att 

komma ut över huvud taget, så är det nog tufft att komma ut i 

förening också. (I6) 

5.4 Homo- och transfobi 

5.4.1 Homofobiska och transfobiska uttalanden 

Alla informanter uppgav att homofobiska och transfobiska uttalanden inte är 

accepterade. De uppgav att de skulle ta itu med det om det skulle förekomma inom 

det egna laget, under tävling eller match. Ingen av de kvinnliga informanterna 

uppgav att de uppfattat eller hört att det skulle förekommit homofobiska eller 

transfobiska uttalanden inom det egna laget eller gruppen. Till skillnad från de 

manliga informanterna som båda uppgav att det förekommit homofobiska eller 

transfobiska uttalanden från motståndare och åskådare vid match, men inte inom 

det egna laget. 

[...] jag skulle väl säga till dem att inte prata på̊ det sättet på 

träningen. Att vi visar respekt för varandra och att det inte är 

okej med sådana uttalanden. Men jag kan ändå säga att det 

absolut inte är något jag hör eller ens kan föreställa mig att dom 

personer jag tränar skulle säga. [...] (I1) 

[...] det var det små barn som står och skrek. Men jag såg och 

jag hörde det och [..] blev ledsen, så då kallade jag ut [...] bara. 

Sa till domaren att vi bryter nu, då förstod domaren de för han 

hade inte hört de. Så han blåste själv och bröt matchen och sen 

så flyttade han på dem ”väck” och sen. (I4) 
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5.4.2 Hantering av homofobiska och transfobiska uttalanden 

Hur idrottsledarna hanterat eller skulle hantera förekomsten av homofobiska eller 

transfobiska uttalande varierade mellan att ta det direkt med den som gjort 

uttalandet, till att ta det generellt i hela laget, gruppen eller med föräldrarna. 

[...] de beror nog lite på situationen om man skulle ta det med 

dom direkt eller om man skulle ta det med deras tränare eller 

förälder eller så. (I1) 

 

En informant uppgav att det förekommit rasistiska uttalanden från motståndarlaget 

under match, varvid han avbrutit matchen och tagit upp det med motståndarlagets 

tränare. 

 

De har hänt några gånger att jag tagit upp de med den 

personen först å sen har jag tagit upp de med hela laget ”detta 

och detta hörde jag, dem orden” [...] (I2) 

5.5 Föreningsarbete 

5.5.1 Ledaruppdraget 

Det beskrevs att det kunde vara svårt att ställa för höga krav på idrottsledarna då 

det var ett ideellt uppdrag. Samtidigt beskrevs ledaruppdraget pågå dygnet runt. 

man är mer en fotbollstränare [...] Ja men man går inte hit som 

till ett jobb och sen stämplar ut kl. 4. Utan det är, det är dygnet 

runt. (I4) 

Det beskrevs att spelarna hade en del förväntningar på sig när de bar föreningens 

kläder, på samma sätt beskrevs det att idrottsledarna förväntades agera som ledare 

och att det i uppdraget som idrottsledare ingick att skydda spelarna mot exempel 

rasistiska påhopp.  

5.5.2 Värdegrundsarbete 

En informant berättade att de i föreningen arbetade mycket med värdegrunden, 

bland annat hur de behandlar varandra och hur de skulle vara som lagkamrater. 
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Flera av informanterna berättade att det stod i stadgarna eller värdegrunden att det 

skulle vara jämställt. 

[...] vi har de i stadgarna att det står att det ska vara jämställd, 

å man, med kön å sexuell läggning å så vidare å så [...] (I1)  

En informant beskrev att när hen började i föreningen var hen med och tog fram en 

för föreningen gemensam policy. Denna beskrevs nu vara utdaterad och hade enligt 

informationen behövt uppdateras och skulle i så fall kunna inkludera föreningens 

arbete med hbtqi frågor. 

[...] de var nog när jag började här för en tio år sen, vi tog fram 

den några ledare då, gick vi igenom styrelsen så att den skulle bli 

okej och nu är den inte aktuell längre för nu är de 10 år sen. [...] 

Men de skulle man kunna göra en ny sådan, de tror jag. (I2) 

5.5.3 Marknadsföring 

Flera av informanterna beskrev att lagkaptenen hade en regnbågsfärgad 

kaptensbindel på vänster överarm, men detta var enda sättet de utåt visade att hbtqi-

personer var välkomna. Alla utom en informant uppgav att föreningen tydligare 

kunnat marknadsföra att de var en förening även för hbtqi-personer. 

Ja absolut skulle vi kunna marknadsföra det bättre, att vi är 

öppna för det mesta ja det håller jag med om och det är vi kanske 

dåliga på men som sagt, det är liksom ingen som. Vi det är ingen 

som tänker på det, alla är liksom välkomna hit oavsett. (I4) 

De enda som kaptensbindeln som är regnbågsfärgad å den vet 

jag att den har vi spelat med. Å den, men de är de enda. (I4) 

6. Diskussion 

Avsnittet inleds med en diskussion gällande studiens huvudsakliga resultat med 

stöd av tidigare relevant forskning. Sedan kommer studiens metod och 

genomförande belysas, för att slutligen övergå i en diskussion av de 

kvalitetsbegreppen: tillförlitlighet, trovärdighet, objektivitet och överförbarhet. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att idrottsledarna i studien inte aktivt arbetar för att inkludera hbtqi-

personer. Majoriteten av idrottsledarna har någon form av tränarutbildning, men 

ingen har deltagit i någon utbildning eller liknande där frågor gällande hbtqi belysts. 

Dock uppgav majoriteten att de skulle vara intresserade av att delta i utbildning 

eller föreläsning kopplat till hbtqi om de fick möjlighet. Vidare visar studien att det 

finns en okunskap gällande hur de som idrottsledare kan arbeta för att på ett tydligt 

sätt inkludera hbtqi-personer. 

6.1.1 Utbildning i hbtqi 

Resultatet visar att majoriteten av idrottsledarna genomgått någon form av 

tränarutbildning, vilket stämmer med Ibsen, von Essen och Segerstad Larssons 

(2018) studie som visar att omkring en tredjedel deltagit i grundutbildning genom 

SISU Idrottsutbildarna eller något av de 72 specialidrottsförbunden. 

Resultatet visar att ingen av idrottsledarna deltagit i utbildning där frågor om hbtqi 

tagits upp. Det skiljer sig från Halbrook, Watson och Voelkers (2022a) studie som 

visar att två av tio idrottsledare deltagit i utbildning gällande hbtqi. Denna skillnad 

kan bero på att Halbrook, Watson och Voelker (2022a) hade något större urval i en 

annan kontext. Samtidigt pekar flera rapporter (Darj, Piehl & Hjelte 2013; Ibsen, 

von Essen & Segerstad Larsson 2018) på att det finns ett behov av ökad kunskap 

om hbtqi-personers villkor, samt de hinder dessa möter i fråga om ett jämlikt 

deltagande. En förklaring till att idrottsledarna inte har utbildning i hbtqi kan vara 

att det inte funnits ett upplevt behov bland idrottsledarna eller i de olika 

föreningarna. Detta stöds av Halbrook, Watson och Voelker (2018) som menar att 

utbildning skulle kunna vara aktuellt om det funnits ett upplevt behov. 

Idrottsledares bristande kunskap bidrar till att unga hbtqi-personer inte vågar vara 

öppna med sin sexualitet (Darj, Piehl & Hjelte 2013), vilket i sin tur bidrar till att 

idrottsledare inte upplever ett behov av ökad kunskap i ämnet. 

Bristande kunskap i hbtqi-frågor kan leda till att idrottsledare omedvetet 

diskriminerar eller kränker hbtqi-personer. Detta riskerar leda till att unga hbtqi-

personer väljer att sluta med föreningsidrott och därmed skulle risken att de blir 
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fysiskt inaktiva öka, något som ytterligare ökar risken att insjukna i flera av de 

vanligaste folksjukdomarna (World Health Organization [WHO] 2020). Därför är 

det av vikt att idrottsledare får kunskap om hbtqi-personers livsvillkor och de 

normer som påverkar hbtqi-personers deltagande i föreningsidrott. En ökad 

kunskap om hbtqi skulle främja hbtqi-personers deltagande i föreningsidrott, vilket 

är av vikt då hbtqi-personer i lägre utsträckning än heterosexuella deltar i 

föreningsidrott och över lag är mer fysiskt inaktiva (Doull et al. 2018; Kirlewski, 

Watson & Lauckner 2020).  

Den påverkan idrottsledares bristande kunskap i hbtqi-frågor har på unga hbtqi-

personers hälsa, leder till frågan om det är möjligt att utbildning i hbtqi kan vara ett 

obligatoriskt inslag i tränarutbildningen? En studie genomförd av Vargas-Tonsing 

(2007) visar att majoriteten av de tillfrågade idrottsledarna ansåg att 

tränarutbildning skulle vara obligatorisk. Det skulle försvåras av att uppdraget som 

idrottsledare i Sverige till stor del genomförs ideellt (Ibsen, von Essen & Segerstad 

Larsson 2018), varför det kan vara svårt att ställa allt för höga krav på ideella 

idrottsledare. Andelen som får ökad kunskap och förståelse för hbtqi-frågor skulle 

öka om SISU Idrottsutbildarna och specialidrottsförbunden tog upp frågor rörande 

hbtqi som en del i sina grundutbildningar. Det skulle innebära att frågan om hbtqi 

skulle bli en naturlig del i grundutbildningen för idrottsledare. En studie genomförd 

av Anderson, Knee och Ramos (2021) visar att så lite som ett utbildningstillfälle, 

följt av månatliga påminnelser har positiv inverkan på idrottsledares kunskap om 

hbtqi-personers särskilda behov. Det kan dock tänkas att ytterligare utbildning 

skulle ha ännu bättre effekt. 

6.1.2 Homo- och transfobi 

I resultatet ses en skillnad mellan kvinnliga och manliga idrottsledares upplevelser 

av homofobiskt och transfobiskt språk. Detta då de kvinnliga idrottsledarna i 

motsatts till de manliga inte uppfattat att det förekommit homofobiska eller 

transfobiska uttalanden varken inom det egna laget, gruppen, från motståndare eller 

åskådare. Detta skiljer sig från Hartmann-Tews, Menzel och Bramüller (2021) som 

menar att homo- och transfobi är vanligt inom lagidrott. En tänkbar orsak till denna 

skillnad kan bero på att två av de kvinnliga informanterna var verksamma inom 
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friidrott där deltagarna tränar i grupper bestående av både män och kvinnor. Det 

leder till frågan om ”bristen” på upplevelser av homo- och transfobi beror på 

okunskap bland idrottsledarna eller om det finns skillnader mellan olika idrotter? 

Halbrook, Watson och Voelker (2018) menar att bristen på upplevelse av 

homofobiska och transfobiska uttalanden kan bero på okunskap om vilka hinder 

och villkor hbtqi-personer upplever inom föreningsidrott. Det talar ytterligare för 

att det är av vikt att idrottsledare får ökad kunskap om frågor rörande hbtqi och vad 

som hindrar unga hbtqi-personer från att delta i föreningsidrott på lika villkor som 

heterosexuella. Detta då ett jämlikt deltagande i samhället i det folkhälsopolitiska 

målområdet kontroll, inflytande och delaktighet (Folkhälsomyndigheten 2022) 

beskrivs som en viktig del i arbetet för att åstadkomma en god och jämlik hälsa i 

den svenska befolkningen.  

6.1.3 Inkludering av hbtqi-personer 

Resultatet visar att ingen av idrottsledarna upplever att de har kunskap om de 

hinder, villkor och förutsättningar hbtqi-personer upplever kopplat till 

föreningsidrott, varför denna kunskapsbrist riskerar leda till att idrottsledare 

omedvetet bidrar till att bibehålla den heterosexuella normen och därmed bidrar till 

exkluderingen av hbtqi-personer. Det går emot Idrottens värdegrund som säger att 

alla som vill ska kunna och få vara med i föreningsidrott (Riksidrottsförbundet 

2019), men också de mänskliga rättigheterna som förkunnar att alla människor har 

samma rättigheter (Förenta nationerna 2008). Hbtqi-personer tvingas anpassa sig 

och dölja sin identitet för att passa in, samt för att minska risken att uteslutas ur 

gemenskapen (Darj, Piehl & Hjelte 2013). Detta trots att Sverige är ett av de länder 

i världen där hbtqi-personer i lägst utsträckning döljer sin sexualitet (Pachankis & 

Bränström 2019). 

Samtliga idrottsledare uppgav att de arbetar för att alla ska känna sig välkomna och 

inkluderade, men ingen arbetar specifikt för att inkludera hbtqi-personer. En 

förklaring till detta kan ses i Brackenridge, Aldred, Jarvis, Rivers och Maddocks 

(2008) studie som visar att det inom olika föreningar inte finns den expertis som 

behövs för att ta itu med hbtqi-relaterade problem. Samtidigt som det i andra 

föreningar inte finns något intresse av att åtgärda eller hantera denna typ av 
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problem. Ur en intersektionell analys är det positivt att alla inkluderas då ingen 

grupp går före någon annan. Samtidigt tas det inte hänsyn till de olika behov olika 

grupper har (Crenshaw 2006). Exempelvis kan hbtqi-personer som grupp ha behov 

av att idrottsledare får ökad kunskap om hbtqi, medan transpersoner och ickebinära 

utöver detta har ett behov av icke könsuppdelade eller separata omklädningsrum 

(Darj, Piehl & Hjelte 2013). Manliga och kvinnliga hbtqi-personer kan dessutom 

ha olika behov för att främja deras deltagande i förningsidrott, då statistik visar att 

homo- och bisexuella män i lägre utsträckning än bi- och homosexuella kvinnor 

regelbundet deltar i föreningsidrott (Ungdomsstyrelsen 2012). 

Enligt Meyers (2003) teori om minoritetsstress riskerar den heterosexuella norm 

som råder inom föreningsidrott att leda till att unga hbtqi-personer upplever ett 

behov av att dölja sin sexualitet eller könsidentitet av rädsla för att uteslutas ur 

gemenskapen, drabbas av diskriminering, kränkning eller fysiskt bestraffas på 

grund av sin identitet. Den heterosexuella normen gör att unga hbtqi-personer 

tvingas hantera flera olika typer av stress jämfört med heterosexuella (Balsam & 

Szymanski 2005). Förutom de stressorer som de flesta möter i vardagen behöver de 

även hantera att de av samhället ses som avvikande, samtidigt som de behöver ta 

ställning till om de ska komma ut som hbtqi-personer eller om de ska dölja sin 

identitet. Det kan förklara varför unga hbtqi-personer i lägre utsträckning än 

heterosexuella rapporterar en god hälsa (Folkhälsomyndigheten 2014; 2015). 

En faktor som kan påverka hbtqi-personers deltagande i idrott, och därmed hälsa, 

är det faktum att svensk föreningsidrott inte sällan är uppdelad i manliga, kvinnliga 

lag och omklädningsrum (Brackenridge et al. 2008).  Queerteorin ifrågasätter denna 

uppdelning eftersom heterosexualitet och kön är en social konstruktion som tvingar 

människor in i en roll de kanske inte alltid känner sig bekväma med (McDonald 

2015). Människor förväntas identifiera sig i enlighet med det kön de tilldelades vid 

födseln och med detta kommer förväntningar om vem de ska älska och hur de 

förväntas se ut och föra sig (Darj, Piehl & Hjelte 2013). Det leder till att de som 

känner att de inte passar in i samhällets normer i värsta fall ser sig som avvikande 

med stark rädsla för att exkluderas (Meyer 2003). För att hbtqi-personer ska kunna 

var öppna med sin sexualitet, könsidentitet eller hur de väljer att uttrycka denna 
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behöver samhället bli mer öppet, tillåtande och inkluderande gentemot hbtqi-

personer. Föreningar kan främja hbtqi-personers hälsa och deltagande i 

föreningsidrott genom policys och styrdokument där det tydligt framgår att de 

inkluderar alla och att de tar avstånd från all form av kränkande behandling kopplat 

till sexualitet och könstillhörighet. Detta stöds av Hall (2017) som fann att hbtqi-

personer på skolor med policys som tydligt förbjuder mobbning kopplat till 

sexualitet och könstillhörighet, i lägre grad upplever diskriminering och kränkning, 

samt mer stöd från personal. Genom att ta ställning mot diskriminering och 

kränkning av hbtqi-personer främjas deras deltagande i samhället, vilket i det 

folkhälsopolitiska målet kontroll, delaktighet och inflytande 

(Folkhälsomyndigheten 2022) beskrivs som en viktig faktor för en bättre folkhälsa 

och hållbar utveckling. 

6.1.4 Vikten av att främja hbtqi-personers inkludering i föreningsidrott 

I det folkhälsopolitiska målområdet levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten 2022) 

framgår att alla behöver ha tillgång till hälsofrämjande aktiviteter. Det är därför av 

vikt att främja unga hbtqi-personers deltagande i föreningsidrott då unga som är 

aktiva inom föreningsidrott i högre utsträckning rapporterar en god fysisk hälsa 

(Ungdomsstyrelsen 2005), samt större tillit till andra människor. I det 

folkhälsopolitiska målet kontroll, inflytande och delaktighet framgår att ett jämlikt 

deltagande i samhället är en viktig faktor för att kunna uppnå det övergripande 

målet om en god och jämlik hälsa (Folkhälsomyndigheten 2022). Därför behöver 

samhället hjälpa och stötta hbtqi-personer att vara den de är, samt inkludera och 

stötta dessa individer. Detta för att de ska kunna vara öppna med sin sexualitet utan 

att riskera att straffas. Men för att komma dit behöver vi ta ett steg i taget och genom 

att främja hbtqi-personers inkludering i föreningsidrott tas ett steg i rätt riktning. 

6.2 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte valdes kvalitativ ansats då denna metod gav 

författaren möjlighet att mer ingående studera idrottsledarnas kunskaper och 

erfarenheter av unga hbtqi-personers inkludering och deltagande i föreningsidrott. 

Detta hade kunnat göras även med kvantitativ metod, men kvantitativ metod hade 

inte möjliggjort att ställa följdfrågor. Då syftet var att undersöka idrottsledares 
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upplevelser hade arbetet med att konstruera frågor försvårats om kvantitativ metod 

använts, då det är svårt att mäta upplevelser. Studien utgick från en induktiv ansats, 

vilket innebär att författaren inte utgick från någon på förhand bestämd teori (Patel 

& Davidson 2019). I stället för en teori formulerades en hypotes utifrån den empiri 

som samlats in. 

För att testa det semistrukturerade frågeformuläret genomfördes en pilotintervju för 

att säkerställa att frågorna var relevanta och svarade till syftet. Inga ändringar 

behövde göras i frågeformuläret, varför pilotintervjun togs med i analysen och 

resultatet. Intervjuerna genomfördes som enskilda semistrukturerade intervjuer, för 

att idrottsledarna skulle känna att de kunde tala fritt utan att dömas av andra vilket 

skulle kunna vara fallet om intervjuerna skett i grupp (Patel & Davidson 2019). Två 

intervjuer skedde via telefon respektive Microsoft Teams då det passade 

informanterna bäst. Telefonintervjuer kan enligt (Bryman 2018) minska risken att 

den som intervjuar påverkar informantens svar. Dock upplever författaren att de 

informanter som intervjuades genom fysiskt möte talade friare och var mer 

generösa i sina utläggningar. 

Vid valet av litteratur behövdes det tas hänsyn till att olika forskare använder olika 

begrepp och har fokuserat på olika grupper under paraplybegreppet hbtqi. Vid valet 

av forskningslitteratur och rapporter valdes studier som fokuserade på 

homosexuella, bisexuella, transpersoner och ickebinär. Detta ledde till att 

intersexpersoner exkluderades från studien då ingen av de aktuella artiklarna 

studerat intersexpersoner. Därmed kan denna studie inte anses heltäckande för alla 

subgrupper inom hbtqi, utan syftar till att titta på idrottsledares kunskaper och 

erfarenheter av unga hbtqi-personers generella upplevelser av inkludering och 

deltagande i föreningsidrott. 

Studiens tillförlitlighet kan ha påverkats negativt då semistrukturerade intervjuer 

användes i stället för strukturerade, vilket Patel och Davidson (2019) menar skulle 

ökat studiens tillförlitlighet. Resultatets tillförlitlighet skulle enligt Patel och 

Davidson (2019) ökat då författaren sedan tidigare hade en viss vana vid att 

genomföra intervjuer, samt då alla intervjuer spelades in och kunde därmed 

avlyssnas igen, för att på så sätt säkerställa att ingen viktig information missats. 
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Därför kan tillförlitligheten anses god, dock påverkade det faktum att författaren 

arbetade ensam analysens trovärdighet. Detta då författaren inte hade möjlighet att 

diskutera, vända och vrida på samma sätt som vid arbete tillsammans med andra. 

Enligt Bryman (2018) kan studiens trovärdighet påverkats av att de intervjuade inte 

getts möjlighet att ta del av resultatet innan det publiceras, eftersom de inte getts 

möjlighet att kontrollera om författaren har tolkat deras svar så som de menat. 

Studiens trovärdighet ökade då författaren så ingående som möjligt redogjort för 

forskningsprocessen (Svensson & Ahrne, 2015; Bryman 2018). Studien uppnådde 

mättnad då flera av informanterna gav liknande svar gällande deras upplevelser av 

unga hbtqi-personers inkludering och deltagande i föreningsidrott. Vilket enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) innebär mättnad i antalet intervjuer. 

Förförståelse beskrivs av Patel och Davidson (2019) som den kunskap och de tankar 

författaren har sedan tidigare.  Författaren hade en förförståelse i ämnet från att 

bland annat kommit i kontakt med ämnet under den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) hos RF-SISU Skåne. Förförståelsen bestod i att hbtqi-personer 

upplever att idrottsledare inte har kunskap om vilka hinder hbtqi-personer upplever 

påverkar deras deltagande i föreningsidrott. Författaren försökte på grund av denna 

förförståelse så långt det var möjligt att vara öppen och fördomsfri för att undvika 

att förförståelsen skulle påverka intervjuerna. Allwod och Erikson (2017) menar 

dock att det är omöjligt att vara helt objektiv, varför författaren varit medveten om 

egna uppfattningar och värderingar. På grund av detta är studiens konfirmerbarhet 

god, då författaren så långt det varit möjligt undvikit att låta sina egna uppfattningar 

och värderingar påverka resultatet (Bryman 2018). Studiens överförbarhet 

(Bryman 2018) anses låg då det kan vara svårt att överföra resultatet till andra 

kontexter än föreningsidrott. Samtidigt kan det vara svårt att överföra till andra 

föreningar och idrottsledare då dessa kan anses vara mer eller mindre unika. 

7. Konklusion 
Studiens syfte var att undersöka idrottsledares kunskaper och erfarenheter av unga 

hbtqi-personers deltagande och inkludering i föreningsidrott. Resultatet visar att 

idrottsledarna inte arbetar aktivt för att inkludera unga hbtqi-personer. Vidare visar 

resultatet att ingen av idrottsledarna deltagit i någon utbildning där frågor om hbtqi 
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tagits upp. Brist på utbildning kan således leda till att idrottsledare omedvetet är 

med och bidrar till bibehållandet av den heterosexuella norm som försvårar hbtqi-

personers deltagande i föreningsidrott. 

Studiens resultat kan bidra till att idrottsledare och föreningar får en ökad förståelse 

för den bristande kunskap som finns om hbtqi-personers deltagande och inkludering 

i föreningsidrott. För att främja hbtqi- personers deltagande i föreningsidrott är det 

därför av vikt att idrottsledare skaffar kunskap om vad som hindrar hbtqi-personers 

deltagande. Genom att idrottsledare får en ökad kunskap om hbtqi, skulle detta ur 

ett folkhälsoperspektiv främja hbtqi-personers deltagande i föreningsidrott. Detta 

skulle i sin tur leda till ökad jämlikhet i samhället och en ökad hälsa hos hbtqi-

personer, vilket följaktligen skulle ha positiva effekter på folkhälsan och främja en 

hållbar utveckling. 

Majoriteten av de studier som genomförts om inkludering av hbtqi-personers 

deltagande i föreningsidrott kommer från USA. Det kan därför vara lämpligt att 

undersöka hur hbtqi-personer upplever sitt deltagande och inkludering i en svensk 

föreningskontext. Vidare behövs ytterligare forskning gällande vilka hinder och 

möjligheter olika grupper under hbtq-paraplyet upplever kopplat till deras 

deltagande i föreningsidrott, då olika grupper kan uppleva olika hinder och 

möjligheter. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
1. Lämnar du ditt samtycke till att delta i denna studie? 

2. Går det bra att jag spelar in intervjun? 

3. Är det OK att den sport du är aktiv inom, samt antal år som idrottsledare 

nämns i resultatet? 

4. Kan du berätta lite om dig själv? 

5. Inom vilken sport eller typ av sport är du verksam? 

6. På vilken nivå är den idrott du är verksam inom?  Exempel elit eller 

motionsidrott, 

7. Hur länge har du varit aktiv som idrottsledare? 

8. Ålder? 

9. Hur arbetar ni inom föreningen för att inkludera Hbtqi-personer? 

10. Om ni arbetar för att inkludera Hbtqi-personer, marknadsför eller visar ni 

detta på något sätt? Exempel på hemsidan, tränings/matchkläder eller i 

anslutning till träningslokalen? 

11. Vilka erfarenheter har du av Hbtqi-frågor inom föreningen? 

12. Har du deltagit i någon utbildning, kurs eller liknande där man tagit upp 

frågor kopplat till Hbtqi? Om ja, kan du berätta mer? 

13. Vilken kunskap upplever du dig ha gällande hur du som idrottsledare kan 

främja Hbtqi-personers inkludering och deltagande i föreningsidrott? 

14. Tror eller upplever du att det finns några normer inom idrotten? I så fall 

vilka? 

15. Forskning har visat att homo- och transfobiska uttalanden och skämt kan ha 

en negativ påverkan på Hbtqi-personer deltagande i föreningsidrott. Om det 

skulle förekomma sådana uttalanden eller skämt under träning/match inom 

det egna laget hur hanterar eller skulle du hantera det? 

16. Hur tror du att det är att vara eller komma ut som Hbtqi-person i ert 

lag/förening? 

17. Hur skulle du som idrottsledare kunna bidra till en mer inkluderande och 

jämlik förening? 

18. Är det något du vill tillägga eller fråga? 
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Bilaga 2 - Information till intervjupersoner 
Jag undrar om du vill delta i en studie med syfte att undersöka idrottsledares 

kunskaper om unga Hbtqi-personers deltagande och inkludering i föreningsidrott. 

Vad är det för studie och varför vill ni att jag ska delta? 

Detta informationsbrev riktar sig till dig som är aktiv som idrottsledare inom 

föreningsidrott. Du tillfrågas då du enligt uppgifter från RF-SISU Kristianstad är 

verksam som idrottsledare för ungdomsgrupper inom föreningsidrotten, varvid de 

har bistått med kontaktuppgifter. Jag som genomför studien heter Charlotte 

Håkanson och läser mitt sista år på det Folkhälsopedagogiska programmet vid 

Högskolan Kristianstad. Under min sista termin skriver jag mitt examensarbete med 

syfte att undersöka idrottsledares kunskaper om unga Hbtqi-personers deltagande 

och inkludering i föreningsidrott. 

Hur går studien till? 

Intervjun beräknas ta 60 minuter och sker genom fysiskt möte efter 

överenskommelse. Möjlighet finns att ställa om från fysiskt möte till digitalt eller 

telefon om detta skulle behövas. Intervjun kommer med ditt medgivande att spelas 

in genom ljudupptagning. 

Möjliga följder och risker med att delta i projektet 

Frågorna kan upplevas som känsliga, varvid du kan välja att inte besvara en specifik 

fråga eller välja att avbryta din medverkan. Dina svar kommer inte kunna härledas 

till dig och du är därmed anonym. Det insamlade materialet hanteras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte har tillgång till det i enlighet med konfidentialitetskraveta. 

Vad händer med mina uppgifter? 

Inga uppgifter som inte är av intresse för studien kommer samlas in och de uppgifter 

som samlas in kommer lagras på ett sådant sätt att obehöriga inte har tillträde till 

dessa.  

Hur får jag information om resultatet av projektet? 
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Du har möjlighet att ta del av den färdiga studien efter att den publicerats på 

webbplatsen DiVA.se. Vidare kommer den slutförda studien lämnas till RF-SISU, 

vilka kan komma att använda denna för bland annat utbildningsinsatser. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt, vilket innebär att du om du kan välja 

att avbryta din medverkan utan frågor om varför. Om du önskar att avbryta ditt 

medverkan tar du kontakt med ansvarig för studien. 

Ansvarig för studien 

Ansvarig för studien är student Charlotte Håkanson. Handledare för studenten är 

Cassandra Winther, universitetsadjunkts vid Högskolan Kristianstad. 

Kontaktuppgifter (se nästa sida):

Student    Handledare 

Charlotte Håkanson    Cassandra Winther 

charlotte.hakanson0111@stud.hkr.se  cassandra.winther@hkr.se 
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studie 

Jag har fått muntlig och/eller skriftlig information om studien och har haft möjlighet 

att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 Jag samtycker till att delta i studien - Idrottsledares kunskaper om unga 

Hbtqi-personers deltagande och inkludering i föreningsidrott – En 

kvalitativ studie. 

 Jag samtycker till att de uppgifter som samlas in om mig behandlas i 

enlighet med det som föreskrivs i informationsbrevet. 

 Jag samtycker till att intervjun spelas in. 

 

Plats och datum Underskrift 

    

Namnförtydligande 
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