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”Att tvätta sin smutsiga byk” är ett ordspråk med innebörden att göra upp med sitt 
förflutna offentligt. Här handlar det om svensk idrotts inställning till HBTQ-frågor och 
praktiska tillämpning av policy mot diskriminering och trakasserier. Ideal och verklig-
het ställs mot varandra och går som en röd tråd genom utställningen. Utställningen 
syftar till att få besökaren att reflektera över sin inställning till homofobi, sexuella 
trakasserier och diskriminering av HBTQ-personer.



Berättelse/dramaturgi
Motsatsförhållandena mellan idrottens ideal och dess verklighet är berättelsens 
utgångspunkt. I dokumentära och fiktiva berättelser synliggörs idrottens smutsiga 
byk. Här möter vi den fördomsfulla fotbollspappan som omvänds och Caster 
Semenya som stängs av från all tävlingsidrott och tvingas genomgå könstester.
Berättelserna belyser både idrottens officiella inställning till HBTQ-frågor och 
idrottarnas egna upplevelser. Genom att lyssna på olika ”röster” får besökaren 
möjlighet att reflektera över sitt eget förhållningssätt och engagemang.

Gestaltning
Utställningen bjuder på ett oväntat möte mellan idrottsvärlden och konsten. Ett 
allvarligt ämne presenteras i en grafisk och scenisk gestaltning. Tvättmaskinen är 
centralt placerad och den smutsiga byken är här vit och oskuldsfull – en symbolisk 
illustration av att diskriminering inte har officiellt stöd i idrottsvärlden men ändå 
förekommer och ibland sanktioneras. 
 Berättelserna i form av ljud, film, text och foto är utspridda i rummet. Den öppna 
ytan lämnar utrymme till besökaren att själv ta plats med sina erfarenheter och 
reflektioner. Lysrören från en tvättstugas tak lyser i utställningen för att sätta fokus 
på olika frågeställningar. Texterna är upphängda i klädnypor och färgglada tröjor 
vajar på tvättlinorna.

Publikvänlighet
Innehåll och form är anpassat för målgruppen högstadie- och gymnasieungdomar 
samt ledare i idrottsrörelsen. Olika sinnen aktiveras och innehållet är anpassat efter 
olika kunskapsnivåer. Den fysiska miljön är lättillgänglig och överskådlig. Text finns 
på svenska och engelska. 
 Grupper erbjuds visningar med samtal, diskussion och analysövningar. Lärar-
handledning med fördjupning, förslag på upplägg och övningar finns tillgänglig på 
museets webbplats. Utställningen ger plats för samtal och diskussion om diskrimi-
nering, homofobi och sexuella trakasserier i och utanför idrottsvärlden.

Metod
Till grund för utställningen ligger den senaste forskningen. Intervjustudier med 
unga hbtq-idrottare omarbetades till narrativa ljudberättelser. En kartläggning och 
insamling av arbetsmetoder och projekt som syftade till att förbättra villkoren för 
HBTQ-idrottare presenterades i urval i utställningen. Riksidrottsförbundets regelverk, 
policy och värdegrund och dess praktiska tillämpning undersöktes och granskades. 
Utställningen bidrog till en översyn av förbundets arbete med HBTQ-frågor och 
fortbildning av personalen.

1



Caster Semenya i finalen på 800 meter i OS, 2012.
foto | nils jakobsson © bildbyrån

Utställningsvy.
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Ljudspår med tävlingsdansaren Kims berättelse.

Ljuslåda med ett av utställningens centrala begrepp.
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Utställningstemat ”Lika värde/Diskriminering”.

Omklädningsrum, Uppsala, 1937.
foto | paul sandberg © upplandsmuseet
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DEL 3: 
FRIHET/

FÖRTRYCK

DEL 4: 
GEMENSKAP/

UTANFÖRSKAP

DEL 5: 
SAMVETE/

SAMVETSLÖS

HÖRLURSPODIER

TVÄTTLINOR

BILDSKÄRMAR

LJUSLÅDOR

Publik i utställningen.
foto | janerik henriksson © tt nyhetsbyrån

Planritning.
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