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Abstract 
 
The purpose of this examination work has been to understand why so few high school 
students choose to come out with their homo/bi sexuality. The question at issue were “Why 
are so few high school students open with their homo/bi sexuality?” The methods being used 
were three quality interviews with two teachers and one principal. The interviews were 
recorded on tape. Three high school classes answered a questionnaire, containing ten 
questions, in all there were thirty three students participating. The result of the survey shows 
that teachers and principals don’t know how to handle situations with openly homo/bisexual 
youth because of lack of experience. Their view is also that homophobic foul language isn’t 
commonly occurring in school. The majority of students don’t fell any discomfort in present 
of homo/bisexual students but consider that homophobic foul language is commonly used in 
school. Both the literature and all other sources are in agreement. Homosexual youth are 
afraid of people’s reactions and for them to condemn their sexual aptitude.   
 
 
Key words. Heterosexual norms, homosexuality, valuation, insult, homophobia. 
 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att försöka förstå varför så få homosexuella 
ungdomar väljer att komma ut offentligt med sin homo-bisexualitet i gymnasieskolan. Min 
frågeställning löd ”Av vilka anledningar väljer så få gymnasieelever att öppet visa sin homo-
bisexualitet”. Metoden jag använt består i tre kvalitativa intervjuer med två lärare och en 
rektor. Intervjuerna spelades in på band. Tre gymnasieklasser svarade också på en enkät 
bestående av tio frågor, sammanlagt deltog trettiotvå elever. 
Resultatet av undersökningen visar att lärare och rektor inte har någon erfarenhet av öppet 
homo-bisexuella elever, och därmed inte känner sig insatta i problemet. De anser inte heller 
att homofobiska skällsord är vanligt förekommande i skolan. Majoriteten av eleverna känner 
heller inget obehag inför homo-bisexuella personer men anser att homofobiska skällsord är 
vanligt förekommande i skolan. Litteraturen och samtliga informanter är ense. Rädslan är stor 
för allmänhetens förlöjligande och fördömande av öppet homo-bisexuella personer.  
 
 
 
Nyckelord. Heteronormativ, homosexualitet, värdegrund, kränkning, homofobi. 
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1.0  Inledning 
 
Det var när jag gjort mina första 5 veckors praktik på en gymnasieskola hösten-05, som jag 
upptäckte elevernas grova språkbruk, ofta med anspelning på homosexualitet. En lärarinna på 
skolan frågade mig om min teori till varför hon aldrig sett eller hört några homo-bisexuella 
elever på hennes gymnasieskola. Efter denna diskussion vaknade min nyfikenhet inför 
problemet. Jag citerar hennes ord. 
 

– Var är dom? Procentuellt sett skall ca 3-7 procent av befolkningen vara homosexuell, kan du 
förklara var dessa elever är. 

 
Det var här hon sådde ett frö i mitt huvud. Ett frö som sedan växte ut till detta examensarbete. 
 
Jag har valt att skriva om de HBT (homo-bi-transsexuellas) elevernas vardag i 
gymnasieskolan, deras ovilja att träda fram offentligt med sin sexualitet och om 
klasskamrater, lärares och rektorns inställning till homo-bisexuella elever i gymnasieskolan. 
Grundat på gamla erfarenheter från tidigare skolarbeten inom ämnet så vet jag att det är svårt, 
nästintill omöjligt att få möjligheten att intervjua öppet homo-bisexuella elever och lärare. 
Skolpersonalen på skolan jag verkat på under min VFU tid (verksamhetsförlagd undervisning) 
hade t ex ingen erfarenhet alls av elever med HBT läggning (homo-bi-transsexuella).  
   
Jag valde att låta eleverna svara anonymt på nio frågor i enkätform. Detta för att erfarenheter 
från tidigare gruppintervjuer säger mig att elever i denna ålder (16-19 år) har väldigt svårt att 
svara ärligt och uppriktigt på för dem, väldigt känsliga frågor. Grupptrycket från 
klasskamrater kan vara en möjlig orsak till varför man inte alltid får ärliga uppriktiga svar på 
sina frågor. Genom att använda mig av en anonym enkät upplever jag nu att elevernas svar på 
mina frågor är trovärdiga och sanna. Sedan gjorde jag en kvalitativ intervju med en rektor 
som verkar inom gymnasieskolan samt med två lärare anställda på två skilda hotell & 
restaurang skolor. 
 
Jag har i ett tidigare skolarbete kort intervjuat gymnasieelever om deras syn och uppfattning 
om homosexuella personer. Många elever nämnde där småstadsmentaliteten med skvaller och 
allmänhetens fördömande som en bidragande orsak till att så många väljer att inte komma ut 
offentligt med sin homo-bisexualitet. Alla känner alla i den lilla kommunen och rädslan för 
omgivningens fördömande är stor, dels mot dem själva men också mot familjen. Om denna 
oro och rädsla kan man läsa mycket om i tidigare forskning, t ex i Rikspolisstyrelsens skrift 
”Homofobiska brott” ( s, 13) eller HomO ombudsmannens skrift ”tystnadens tyranni”( s, 7). 
 
När jag läst all denna tidigare forskning föddes idén att fortsätta forskandet om de homo, 
bisexuella elevers levnadsvillkor i mitt eget examensarbete. 
När jag startade forskningen fann jag en aldrig sinande mängd information och böcker om 
homo-bisexualitet. Att välja ut, för min frågeställning, relevant litteratur har inte varit lätt, 
men jag fann P.O Lundbergs bok ”Sexologi” särskilt intressant. Jag behandlar senare de båda 
författarna Lena Nilsson-Schönnesson och Axel Brattbergs teorier om homosexuella kvinnor 
och mäns levnadsförhållanden. Också HomO ombudsmannen Hans Ytterbergs artiklar och 
teorier har fångat mitt intresse. Det mesta som Hans Ytterberg skriver handlar om de homo-
bisexuella elevernas situation, både i skolan och i övriga samhället. 
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1.1 Syften och frågeställning 

Syften 
• Mitt första Syfte med detta examensarbete är att verkligen försöka sätta mig in i, och 

förstå de homo-bisexuella ungdomarnas levnadssituation.  Kunskaperna i ämnet 
hoppas jag i en förlängning skall ge mig tillfredställande svar i min frågeställning. 

• Mitt andra syfte med detta examensarbete är att skaffa mig sådana kunskaper att jag 
känner mig trygg i min kommande yrkesutövning. Att jag då har modet, viljan och 
kunskaperna som krävs för att stötta och hjälpa elever som behöver hjälp och stöd. 

 
Frågeställningen 

 
• Av vilka anledningar väljer så få gymnasieelever att öppet visa sin homo-bisexualitet. 

 
 
 
 
1.2   Disposition 
 
I detta inledande första kapitel, presenterar jag först en inledning, sedan mina syften, 
frågeställningen och tillsist en disposition.                                                                
Kapitel två innehåller en litteraturgenomgång och den litteratur jag valt att studera.                                           
I kapitel tre presenteras den metod jag valt för arbetet och hur jag gått tillväga. Urval, 
genomförande, etik, och tillförlitlighet. 
I kapitel fyra presenterar jag resultatet och även analyserar resultatet av min forskning och 
jämför med äldre forskning i ämnet. 
I kapitel fem följer en analys av arbetet. 
Kapitel sex innehåller en diskussion och i kapitel sju följer examensarbetets slutsatser, som 
avslutas med en litteraturförteckning. 
 
 
 

2.0   Litteraturgenomgång 
 
Jag har valt att spalta upp min litteraturgenomgång i 7 punkter. Detta gör jag för att läsaren 
lättare skall kunna följa och förstå syftet med frågeställningen i mitt examensarbete.  
 

• Historik 
• Hälsotillståndet 
• Homofobi 
• Stigmatisering 
• Vad säger lagar och läroplaner? 
• Tidigare forskning 
• Homofobiskt våld 
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2.1  Historik 
 
För att läsaren lättare skall kunna förstå den problemformulering jag ställt i detta 
examensarbete så har jag sammananställt lite fakta och historik kring den Svenska 
homohistorien. Uppgifterna är hämtade ur Andreasson1 och RFSL2 . 
 
1864. I Sveriges nya strafflag tydliggörs att ”otukt mot naturen” (bl.a. sex mellan två personer 
av samma kön) ska straffas med böter eller straffarbete. Lagen gäller både män och kvinnor. 
1930. Första kända könsbytet utförs i Tyskland. 
1943. ”Homofili” bör betraktas som ett abnormtillstånd, sinnesslöhet, hjärnskada av mekanisk 
eller infektiös art, samt kroniskt förgiftningstillstånd. Homosexotuktsbrottslingar bör 
underkastas sinnesundersökning (G Rylander). 
1944. Homosexualitet avkriminaliseras men en åldersgräns på arton år införs. 
1948. RFSL bildas i Danmark och första Svenska RFSL kontoret öppnar1950. 
1951. RFSL vill skriva in och öppet föreläsa om homo-bi-transsexualitet i sexualundervisning 
till avgångseleverna vid alla Sveriges läroanstalter. Detta för att minska okunnigheten och 
fördomarna mot homo-bisexualitet. Motionen avslås av riksdagen.  
1953. Första motionen om homoäktenskap läggs fram. 
1970. Första skolinformationen o homo-bisexualitet sker i Stockholm. 
1973. Riksdagen uttalar att homosexuell samlevnad ”är ur samhällets synpunkt, fullt 
accepterad samlevnadsform”. 
1979. Homosexualitet stryks ur socialstyrelsens sjukdomsspecifikation som då står att finna 
under rubriken ”mentala rubbningar”. 
1982. Första aidsfallet i Sverige uppdagas. En homosexuell man testas htlv 3 positiv på 
roslagstulls sjukhus i Stockholm. 
1987. Gay-sauna rörelsen förbjuds i Sverige med stöd av smittskyddslagen. 
1988. Lag träder i kraft som jämställer homosexuella sambor. 
1993. V-partiet lägger första motionen om att tillåta homosexuella adoptera barn. 
1994. Partnerskapslagen träder i kraft och första homoparet vigs. 
1999. Lag träder i kraft som förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 
läggning. 
1999. Tillsattes ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO. 
2002. Lag träder i kraft om likabehandling av studenter i högskolan. 
2003. Inkluderas sexuell läggning i lagen om hets mot folkgrupp. 
2003. Samkönade par fick samma möjlighet som heterosexuella par att prövas för gemensam 
adoption och närståendeadoption. 
2005. Fick två kvinnor som är sambos eller partners rätt till assisterad befruktning inom 
svensk sjukvård. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Andreasson,( 2000, sid. 3)  
2 Andersson, 2004, sid. 31) 
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2.2  Hälsotillståndet 
De homo-bisexuellas hälsotillstånd är rikligt dokumenterat men jag valde de bitar jag 
ansåg vara relevanta till min forskning. 
 
Svante Norrhem och Ingeborg Nordström skriver i sin artikel3 om de homo-bisexuellas 
ohälsa. Enligt studie gjorda av Hans Hanner vid Stockholms universitet (Psykisk hälsa och 
ohälsa hos ungdomar 16-24 år som attraheras av personer av sitt eget kön, 2002) hade 36,8 % 
av de 1285 svarande någon gång försökt ta sitt eget liv. 73 % av de tillfrågade skämdes ibland 
för att de gillar någon av sitt eget kön. Enligt olika undersökningar (USA, Norge, Sverige) så 
är det mellan 1,5 till 7 gånger högre risk att homo/bisexuella försöker ta sitt liv jämfört med 
heterosexuella ungdomar i motsvarande ålder. Ingen forskning på detta område om 
transpersoner finns 

 
 

HomO4. Denna artikel i folkhälsoinstitutets tidning handlar om homo-bisexuella ungdomars 
vardag. Här skriver författaren att den största utsattheten och de främsta riskfaktorerna finns 
bland unga homo- och bisexuella. Att självmordstankar och självmordsförsök är vanligare 
bland homo- och bisexuella tonåringar än bland deras heterosexuella kamrater är ingen nyhet i 
Sverige enligt författaren. För att kunna känna tillit och slippa att ständigt vara på sin vakt, är 
det nödvändigt för individen att skapa och upprätthålla nära och varma sociala relationer till 
andra människor. Forskningen visar att den som lyckas med det är betydligt bättre rustad mot 
psykisk ohälsa och stress. Hur väl en människa lyckas med det redan i unga år är förmodligen 
dessutom av grundläggande betydelse för hennes hälsoutveckling även som vuxen. 
Författaren anser också att för många homo- och bisexuella barn, ungdomar och unga vuxna 
går en stor del av den egna energin åt just till att ständigt vara på sin vakt och ständigt spela 
med i det tragikomiska spel som går ut på att vidmakthålla omgivningens felaktiga 
uppfattning om ens egen person. Föreställningen om den allestädes förhärskande normen 
heterosexualitet. Enligt författaren finns inget område, eller någon enskild fråga där skolan 
och den övriga vuxenvärlden – inklusive de flesta föräldrar – så kapitalt misslyckats i 
förhållande till barnen och de unga, som när det gäller hur unga homo- och bisexuella bemöts. 
 
 
Moseng5, en Norsk folklivsforskare släppte 1999 en rapport om de homo-bisexuellas 
diskriminering och hälsa. Hon påvisar här ett samband mellan diskriminering av 
homosexuella arbetstagare och deras självmordsbeteende samt psykiska och kroppsliga 
ohälsa. Det har även påvisats samband mellan det att bli utsatt för våld eller hot och 
hälsoproblem. Moseng skriver också att: ”homosexuella är överrepresenterade med hänsyn 
till självmordstankar”. Dessa kommer emellertid tydligt fram när hon jämför dem med 
befolkningen i allmänhet: 0,5 procent av dessa svarar att de har haft självmordstankar de 
senaste 14 dagarna. Det vill säga att den andel bland homosexuella som har tankar på att ta 
sitt eget liv är 6–7 gånger större än andelen av befolkningen i allmänhet”. Vidare fortsätter 
Moseng: ”hela 31 procent av de kvinnor och 26 procent av de män som har upplevt någon 
form av negativ särbehandling på jobbet säger att de har försökt ta sitt eget liv”.  
 
 

                                                 
3 www.rfsl.se/?=412  /heteronormativet och dess konsekvenser.  
4 www.homo.se /hiv Aktuellt. 
5 Statens folkhälsoinstitut,( 2005, sid. 99)  



 

 - 5 - 

2.3  Homofobi och intolerans 
 
Vid fenomenet ”homofobi” tänker jag inte upprätthålla mig länge. Jag väljer här att 
kort låta andra forskare inom området definiera begreppet homofobi. 
Sedan beskrivs också termen intolerans i en rapport av Forum för levande historia.  
 
HomO 6 skriver hur en modern, praktisk definition på begreppet homofobi kan se ut. Homo 
menar att homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, 
eller en grupp, eller ett samhälle och som ger ett uttryck för en starkt negativ syn på 
homosexualitet eller på homo-bisexuella människor. En homofobisk hållning strider enligt 
HomO mot principen om alla människors lika värde och rättigheter. 
 
 
Homofobi 
Författarna Nilsson-Schönnesson och Brattberg7 beskriver homofobi på två olika sätt. 

 
För att beskriva antihomosexuella beteenden på individnivå, används ofta begreppet homofobi. 
George Weinberg myntade begreppet i slutet på sextiotalet. Han använde begreppet för att etikettera 
både heterosexuella personers rädsla att vara nära personer med en homosexuell preferens och 
homosexuella personers självförakt (internaliserad homofobi) 
Det rör sig om en irrationell känsla av sjuklig intensitet, opåverkbar av fakta och möten med 
verkligheten och svåråtkomlig för terapeutisk bearbetning. 
 
Internaliserad sexuell fördomsfullhet (internaliserad homofobi) betecknar den homosexuella 
individens införlivande av samhällets antihomosexuella attityder i sin egen person. Detta kan bidra 
till att personen spaltar av den homosexuella dimensionen från sin övriga personlighet. 
Konsekvensen blir att individen får svårigheter att acceptera och respektera sin homosexuella 
preferens, och utvecklar olika grader av självförakt. 

 
 
Vad är intolerans? 
Forum för levande historia8beskriver en person som är intolerant när han eller hon tycker illa 
om alla människor som är eller tycker på ett särskilt sätt. En tolerant person har inga problem 
med att människor tycker eller gör på ett sätt som han själv inte tycker om”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 HomO, (2005, sid. 3) 
7 Lundberg,  (2000, sid. 187) 
8 Forum för levande historia, (2004, sid. 1) 
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2.4  Stigmatisering 
 
Stigmatisera9. (Brännmärka som utmärkande för lägre samhällsklasser) 
 
Nilsson-Schönnesson, Brattberg10 försöker här beskriva termen stigmatisering. Författarna 
förklarar stigmatisering som ett resultatet av homofobi, är en process som äger rum i samspel 
med minst en annan individ. Att vara stigmatiserad betyder i detta sammanhang att individen 
utifrån tillskrivs negativa karakteristiska och ses i homosexuella stereotypa bilder. 
Denna stämpel upplevs av individen som skamlig och nedsättande. För den homosexuella 
mannen/kvinnan innebär stigmatiseringen att hon/han avhumaniseras. De stereotypa bilderna 
fokuseras på sexuella beteenden, medan homosexuella uttrycksformer för kärlek osynliggörs. 
Stigmatiseringen omöjliggör även enligt författarna positiva realistiska bilder av vad det 
innebär att leva homosexuellt.  
 

 

 

2.5  Vad säger lagar och läroplaner? 
 
Att dissekera alla lagtexter som berör skolans engagemang skulle ta alltför mycket tid 
och plats i anspråk. Jag håller mig därför till skollagen och läroplanen (Lpf-94). 
RFSL11har här satt samman och jämför några av alla lagar skolan är ålagd att följa. 
 
I skollagen står 
     Verksamheten i skolan ska utformas i överrensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar.  
Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö. 
 
Särskilt skall den som verkar inom skolan: 

     1. Främja jämställdheten mellan könen samt 
2. Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbing och rasistiska 
   beteenden. Lag (1 999:886).” 
 

Skollagen tar alltså upp kränkningar generellt och jämställdhet mellan könen. Rasism 
nämns också, som ju syftar på kränkningar av en viss grupp, invandrare, vilket är en 
mindre grupp av den helhet som alla elever utgör. 

 
Läroplanen (Lpf 94) 
I stycket om grundläggande värden står att: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund och nämner också aktningen för människans egenvärde 
som skollagen säger: 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 
de värden som skolan skall gestalta och förmedla. 
 

                                                 
9 Malmström, Györki, Sjögren, (1992, sid. 533) 
10 Lundberg, (2000, sid. 188) 
11 www.rfsl.se  /rapport om skolplansundersökningen. 
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 I överensstämmelse med den etiken som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism 
sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” 
 
 

 
Vidare står det i Lpf-94. 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för 
mobbning och tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans 
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 
 
 

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling (2 006:67)12 
Denna lag trädde i kraft 2006-04-01. 
 

Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Från den 1 april 2006 gäller en ny lag 
som förstärker och förtydligar skolans ansvar. Lagen (2 006:67) om förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling av barn och elever. Inget barn och ingen elev får diskrimineras på 
grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder 
eller kön. Elever som diskrimineras av skolans personal kan ha rätt till skadestånd. Skolan har ett 
särskilt ansvar för att elever som utsätts för trakasserier får den hjälp de behöver. 
 
Ett aktivt förebyggande arbete. 
Utöver förbudet mot diskriminering innehåller lagen också krav på att skolorna aktivt arbetar för 
att främja barns och elevers lika rättigheter. Syftet med främjandearbetet är att motverka 
diskriminering eller annan kränkande behandling. 
 
Målinriktat arbete 
Lagen kräver att alla skolor arbetar målinriktat med att förebygga diskriminering och kränkande 
behandling av barn och elever. 
 
Likabehandlingsplan 
Alla skolor ska upprätta en likabehandlingsplan som redovisar planerade åtgärder för att främja 
barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder, samt för att förhindra trakasserier och 
annan kränkande behandling. Planen ska vara skriftlig och ses över och följas upp varje år. Den 
psykosociala och fysiska studiemiljön ska lämpa sig för alla elever. Det gäller även vid frågor som 
schemaläggning, betyg och antagning. 
Skolan bör se över hur man arbetar vid rekrytering, introduktion och antagning.  
 
Skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling 
Skolan ska förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och annan 
kränkande behandling. Varje skola ska ha en tydlig policy där det framgår hur den ska förebygga 
trakasserier. Skolan har en skyldighet att utreda fall av trakasserier och annan kränkande 
behandling och förhindra att trakasserierna fortsätter. Det ska finnas rutiner för att hantera 
trakasserier om sådana ändå sker. Barn och elever måste få information om hur de ska få hjälp om 
det uppstår problem. 
 

 

                                                 
12 www.skolverket.se /lagar och regler  
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Skolverkets allmänna råd för arbetet med att motverka alla former av kränkande 
behandling13. 
 
Kap: Att förebygga kränkande behandling. 

• Skolans verksamhet och organisation skall utformas på sätt som främjar goda relationer och 
trygga miljöer. 

• Det är därför viktigt att det förebyggande arbetet 
- Omfattar alla former av kränkande behandling. 
- Är långsiktligt och omfattar såväl individ som grupp och skolnivå. 
- Hålls samman av en för skolan övergripande strategi 
- Integreras som en naturlig del i skolans arbete. 

 
 
Lag (1 999:133)14 

 
1 §.  Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 
läggning. 
2 §.  Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning. 
3 §.  En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att 
behandla honom eller henne sämre än arbetsgivaren behandlar, har behandlat eller skulle ha 
behandlat någon annan i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med sexuell 
läggning. 
 
 
 

2.6  Heteronormativet 
 
Denna del handlar om hur författarna upplever att vi automatiskt föds in i ett 
heteronormativt samhälle.  
 
HomO15 tar i denna artikel upp diskussionen kring det normativa tänkandet i dagens skola och 
anser att det nyfödda barnet kommer rätt snart att fångas in i ett finmaskigt och ibland 
osynligt nät av livsmönster. Regler som aldrig uttalas men som finns runt omkring oss. De 
olika förväntningarna på barnen formar kvinnor och män med givna roller.Så skapas enligt 
författaren Ytterberg heteronormen. Mallen för hur det skall vara. Det som faller utanför 
mallen tillhör det annorlunda, konstiga och onaturliga. Att arbeta mot heteronormativitet 
innebär inte att det är något fel på heterosexualiteten. Artikeln handlar sedan om att vi inte 
alltid bör utgå ifrån att alla är eller blir heterosexuella. Och om det nu är så att inte alla är eller 
blir heterosexuella, så finns det en del i vår närmaste omgivning som vi kanske måste titta på 
med nya ögon.  
 
Graham16 är en av medförfattarna i denna bok. Här kåserar tretton författare om dess syn på 
sexualitet. Graham tar upp det hetero-normativa som jag valt att skriva några rader om. Han 
skriver här att alla människor antas vara heterosexuella under de rätta omständigheterna. Men 
inom kategorin heterosexuell finns det en klar rangordning av bättre och sämre varianter. Ett 
gift monogamt par står enligt Graham, högst i hierarkin och företräder den heteronormativa 
                                                 
13 Thulleberg & Bergman, (2004, sid. 1) 
14 Henley, (2006, sid. 68) 
15 HomO, (2005,sid. 4) 
16 Fallenius, (2001, sid. 69) 
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förebilden medan promiskuösa ensamstående kvinnor, prostituerade och fetischister med flera 
hamnar längre ner. De har inte lyckats uppnå det heteronormativa idealet, även om de inte 
hamnar utanför den heterosexuella kategorin. Men det mest kända misslyckandet är 
homosexualitet. Alla egenskaper som inte ryms inom kategorin heterosexuell utvisas till den 
växande, sammansatta och motsägelsefulla kategorin homosexuell. Som månar och satelliter 
kretsar homosexualitet och andre ”perversioner” kring normativ heterosexualitet.  
 
RFSL17 tar upp och belyser de homo-bisexuellas levnadssituation idag. Här beskriver 
författarna hur barn och ungdomar som vägrar anpassa sig i de heterosexuella 
normerna blir kränkta. 
 

Barn har rätt till respekt för sin person. På motsvarande sätt har barn i takt med stigande mognad 
rätt till respekt för sin sexualitet och sexuella läggning. Vi lever i ett samhälle där nästan allt 
fortfarande utgår från att bli en vuxen och normal »riktig« man eller kvinna är lika med att vara 
heterosexuell. Den som är minderårig är helt beroende av sitt sociala sammanhang för stöd och 
accepterande. Vuxenvärldens brist på förberedelse inför att våra barn kan växa upp som 
ickeheterosexuella är det största hotet mot HBT personer. Skolan är en unik och utsatt plats. För 
den som gör avsteg från normen under de år när den sexuella och könsliga identiteten formas blir 
den strömlinjeformade skolvardagen lätt outhärdlig. Den som inte vill eller förmår foga sig i 
systemet trakasseras till anpassning. Han blir ett hot mot »manligheten« och måste tryckas ner för 
att inte underminera killarnas makt. Vuxenvärlden har sällan kunskap om hur unga verkligen mår. 
Enligt olika undersökningar är det runt sju gånger högre risk att HBT-ungdomar försöker ta sitt liv 
jämfört med heterosexuella ungdomar i motsvarande ålder. Både lärare och föräldrar tar ogärna 
upp ämnen som sex och relationer. Det är obekvämt och tvingar oss att granska våra egna 
värderingar.  
 

 
 
HomO har tillsammans med flera andra myndigheter genomfört ett pilotprojekt i Stockholms 
län till stöd för skolans arbete med jämställdhetsfrågor och mot homofobi. Projektet 
avslutades den sista januari 2005. Blom18 skriver här om det heterosexuella normativa och om 
jämställdhetsfrågor som berör skolan och skriver att vi föds in i ett system av normer och 
värderingar som säger vad vi ska förvänta oss av en tjej eller en kille och hur vi ska tolka 
deras beteende. Barn lär sig enligt Blom snabbt att förhålla sig till de här normerna genom att 
försöka passa in. Ganska snart börjar de också att reproducera samhällets värderingar genom 
att straffa avvikande beteenden. Det kan ske genom att stänga ute personen eller genom 
direkta trakasserier mot dem som avviker. Hon skriver här att normen är begränsande för både 
tjejer och killar och styr vad de bör intressera sig för, hur de bör agera och hur de bör relatera 
sinsemellan och mot varandra.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Andersson, (2004, sid. 31) 
18 Blom, (2005, sid. 7-8)  



 

 - 10 - 

2.7  Tidigare forskning om HBT-ungdomars situation 
 
Andreasson19 beskriver hur situationen för landets homosexuella drastiskt har förbättrats. Men 
samtidigt vill han peka på att mycket fortfarande finns att göras för de homosexuellas rätt till 
en normal levnadssituation, utan sexuella trakasserier, våld och känsla av ensamhet. Han 
skriver att 1950 är ett symboliskt år i Svensk homohistoria. RFSL bildas och sedan dess har 
livssituationen drastiskt förändrats och förbättrats för de homosexuella. Det Svenska 
homosamhället växer snabbt med tidningar, föreningar, webbplatser, pridefestivaler och 
nöjesställen. Allt fler finner det möjligt att leva ett öppet liv som homo-bisexuell utifrån egna 
önskemål. Samtidigt har var fjärde svensk homo-bisexuell utsatts för brott på grund av sin 
sexuella läggning. Och frågan är om den som lever dolt, i rädsla för omgivningens reaktioner, 
på något sätt har en lättare tillvaro.  
 
 
Blom20 är författare och upphovskvinna till ett av mig, tidigare nämnt pilotprojekt som 
skapats för att ge skolledare stöd att bedriva ett systematiskt jämställdhetsarbete på 
skolor. 
 

Pedagogiska jämställdhetsinsatser i förskolan och skolan som aktivt motverkar trakasserier på 
grund av kön och sexuell läggning bidrar till en bättre arbetsmiljö för lärare och elever. I en sådan 
miljö kan barn och unga utveckla sina intressen och förmågor oberoende av sin könstillhörighet 
och sin sexuella läggning. På sikt kan ett sådant arbete stoppa pojkars och mäns våld, och hot om 
våld, mot tjejer och kvinnor samt homofobiskt våld. 
Sexuella eller homofobiska trakasserier fungerar som bestraffning mot de tjejer och killar som inte 
håller sig inom de normer som kulturen föreskriver. Effekten blir att många barn och unga känner 
att de inte duger på grund av sitt kön eller sin sexuella läggning.  

 
 

 
HomO 21 beskriver här hur många elever känner inför skolstarten. 
 

Sommaren går mot sitt oundvikliga slut och det innebär bland mycket annat också skolstart för 
barn och ungdomar. Även om de saknar sommarlovet så känner en majoritet av de svenska 
skoleleverna att de trivs med sin skola. Men för en del betyder skolstarten framförallt magont och 
svårt att sova. En grupp elever som har goda skäl att var mindre nöjda med den svenska skolan är 
de homo- och bisexuella eleverna. De ges inte möjlighet att delta på samma villkor som sina 
heterosexuella klasskamrater. 
Skolan erbjuder inte homo- och bisexuella elever en trygg miljö där homofobiska yttringar, 
mobbning och trakasserier på grund av sexuell läggning förebyggs och motverkas på ett 
professionellt sätt. Jag vill gå så långt som till att påstå att det finns en strukturell homofobi 
inbyggd i det svenska skolväsendet. Det gör det förvisso på många andra håll också, men här är 
det främst barn och ungdomar som drabbas, vilket gör det särskilt viktigt att agera. 
Enligt skollagen skall alla som verkar inom skolan aktivt motverka kränkande behandling. 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet talar också om att alla som arbetar i skolan aktivt 
skall motverka trakasserier. Verkligheten visar däremot på stora brister. I en rapport till 
regeringen i november 2002 visar Skolverket att skolorna visserligen uppger sig arbeta med 
värdegrundsfrågor men också att de i det arbetet i stor utsträckning utesluter homofobi och 
diskriminering på grund av sexuell läggning. Vidare konstaterar verket att när det gäller frågor om 

                                                 
19 Andreasson, (2000, sid. 3) 
20 Blom, (2005, sid. 8) 
21 www.homo.se/upload/homo/pdf  /en skolstart på lika villkor 
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homosexualitet så är skolorna återhållsamma med att hjälpa eleverna att reflektera över samvaron 
med andra på skolan. I klartext innebär detta att skolan, som har ett tydligt uppdrag att ge 
kunskaper om värdegrunden och motverka alla former av kränkande behandling, inte klarar av de 
delar av uppdraget som omfattar den mänskliga rättigheten att inte utsättas för kränkande 
särbehandling, oavsett också sexuell läggning. Den samstämmiga bild som eleverna ger och som 
redovisas i rapporten är vidare att homosexualitet och homofobi är det område inom 
värdegrundsarbetet som generellt sett minst tas upp i skolan.     

 
 
HomO22skriver i denna informations broschyr, framtagen i syfte att belysa och konkretisera 
homo-bisexuella ungdomars livssituation i samhället, men kanske framförallt i dagens skola. 
Det faktum att homo-bisexuella ungdomar, enligt HomO, lever i en miljö som förtiger dem 
och inte tillgodoser de homo-bisexuellas behov. Genom att deras verklighet inte görs synlig 
och inte behandlas på ett tillfredsställande sätt, får de inte samma stöd i sin utveckling som 
heterosexuella barn och ungdomar. De får inte heller enligt författaren, samma chans att 
utvecklas till hela, vuxna individer med samma möjligheter som sina heterosexuella 
klasskamrater.Vidare menar författaren att skolan inte erbjuder homo-bisexuella elever en 
trygg miljö där mobbing, trakasserier eller hot kan hanteras på ett naturligt sätt.  
eHomO anser även att en lärare med kunskaper om homo och bisexualitet och med en öppen 
och respektfull attityd till att det bland eleverna finns både homo-bi -heterosexuella ungdomar 
fungerar som ett stort stöd. Samtidigt anser HomO att en lärare med motsatta egenskaper kan 
vara förödande för en ung homosexuell människas självbild och självkänsla. Den viktigaste 
utgångspunkten för Homo: s uppdrag är principen om alla människors lika värde och 
rättigheter och respekten för den enskilda människans frihet och värdighet. .  
 
 
 

2.8  Homofobiskt våld 
 
I detta avslutande stycke i litteraturgenomgången skall jag belysa det homofobiska 
våldet som homo-bisexuella dagligen utsätts för.  
 
Rikspolisstyrelsen23 beskriver här några vanliga skäl att ett brottsoffer känner sig tveksam till 
att rapportera hatbrott. 

 
• Rädsla för att få sitt privatliv utlämnat och komprometterat. 
• Rädslan för att bli ”outade”; d.v.s. att med hot få sin sexuella läggning avslöjad för den 

egna familjen eller för arbetsgivaren. 
• En allmän rädsla för Polisen och en allmän osäkerhet huruvida rättsväsendet verkligen 

kommer att ta en anmälan på allvar. 
• En allmän skam och förödmjukelse för att bli betraktad som ett offer. 
• Avsaknad av ordentliga system och rutiner för skydd, stöd och hjälp, inte minst sedan 

själva rättsprocessen klarats av. Även bara känslan av att ”bli igenkänd” i lokalsamhället 
kan vara svår att bära. 

 
 

                                                 
22 www.homo.se/upload/homo/pdf  /tystnadens tyranni  
 
23 Rikspolisstyrelsen, (2005, sid. 13) 
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Tiby24 skriver om de homo-bisexuellas utsatthet för hatbrott. Hon jämför även sin egen 
forskning med andra studier och berör även barn och ungdomars utsatthet för homofobiska 
brott.Här beskriver hon varför unga som utsätts för homofobiska brott har större benägenhet 
att inte anmäla övergreppen än de ungdomar som utsätts för brott med ”ickehomofobiska” 
tendenser.Resultatet av hennes forskning kan beskrivas med två ord, rädsla och utsatthet. Tiby 
lät 4500 homosexuella personer svara på en enkät, varav 3000 svarade. Dessa enkäter 
distribuerades till 21 olika organisationer, varav en med 25 lokalavdelningar. En av frågorna 
löd. ”Är du orolig eller rädd att utsättas för hot eller våld?”  
Rädslo nivåerna var högst hos de yngre och en majoritet av de tillfrågade ängslades över att 
bli avslöjade som homosexuella. De mest frekventa brotten var hot och våldsbrott, 
förolämpning, skadegörelse, egendomsbrott och sexbrott. Att barn och ungdomar utsätts för 
brott har enligt Tiby en särskild innebörd för homosexuella, i synnerhet när det gäller skolor 
och andra institutioner för unga, där det handlar om normalisering i uppfostran. I den mån det 
är fråga om utsatthet i miljöer utanför hemmet kan det dessutom enligt Tiby vara extra svårt 
för den homosexuelle att berätta om utsattheten för sina föräldrar, jämfört med utsatt för brott 
som inte beror på den ungas sexuella läggning. Det finns indikationer på att det råder en större 
skygghet at anmäla och synliggöra homofobisk brottslighet än annan brottslighet. 

 
 
HomO25 skriver här om skolans ansvar att främja elevers lika rättigheter och ansvar att skydda 
homo-bisexuella elever från trakasserier. HomO skriver också att homofobiska kränkningar 
som t ex skällsord som anspelar på sexuell läggning har blivit så vanliga att de inte längre 
upplevs som kränkningar. Vidare anser sedan HomO att dessa trakasserier skapar en känsla av 
hot mot den egna personen och att hot, hets och våld mot homosexuella förekommer i två av 
våra vanligaste vardagsmiljöer, nämligen i skolan och på arbetsplatsen – miljöer där de flesta 
människor tillbringar en stor del av sin vakna tid.  
 
 
Andersson26 och RFSL gav 2006 ut en skrift.  Ur den har jag hämtat några rader som 
berör våld & diskriminering mot homo-bisexuella personer. 

 
Hatbrott blir man utsatt för av någon som känner avsky. För hur man ser ut, vad man representerar. 
Både vålds- och diskrimineringsbrott drabbar hbt-personer oftare 
än andra människor. Medan vi kämpar mot diskriminering i samhället kan vi enligt RFSL konstatera 
att det sker en kraftig ökning av våldsbrotten. . Mellan 2002 och 2003 ökade antalet brott med 
homofobisk karaktär med 38 % enligt säpo.1999 uppgav 25 % av HBT-personerna att de någon 
gång utsatts för hatbrott i form av kränkande tillmälen till grov misshandel. 2004 hade siffran ökat 
till 50 %. 

 
 
 
 
 

                                                 
24 Tiby, (2004, sid. 180-184) 
25 HomO, (2000, sid. 9) 
26 Andersson, (2004, sid. 43) 
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3.0  Metod 
 
Metoden jag valt för arbetet består i tre kvalitativa intervjuer med två lärare och en rektor.  
Jag har också använt mig av en kvantitativ undersökning där jag delat ut en enkät 
innehållande tio frågor till elever på tre olika gymnasier. Elever, lärare, och rektor verkar alla 
på skilda skolor. 
 
 Metodanalysen består av fyra underrubriker. 

• Urval 
• Genomförande 
• Etik 
• Tillförlitlighet 

3.1  Urval 

Gymnasieklasserna 
Jag har valt att låta tre gymnasieklasser svara på min enkät. Sammanlagt ingick 32 elever, 
tretton pojkar och nitton flickor medverkade i undersökningen. Två Hotell o restaurang 
klasser och en klass på idrottsprogrammet i tre skilda medelstora västsvenska städer svarade 
anonymt på en enkät innehållande tio frågor. Klasserna valdes ut slumpmässigt av de 
arbetslags ledare på skolorna som jag kontaktade via telefon. Samtliga klasser går i 
gymnasieskolans tredje årskurs. I restaurangklass 1, går 13 elever och 10 elever svarade på 
enkäten (6 flickor och fyra pojkar).3 elever frånvarande pga sjukdom. I restaurang klass 2, 
svarade alla 12 eleverna på enkäten, ingen frånvarande (7 flickor och 5 pojkar). 
På idrotts programmet svarade 10 elever på enkäten, 1 frånvarande pga sjukdom. (5 pojkar 
och 5 flickor). Jag valde ett idrottsprogram för att få andra elevers åsikter, inte bara elever 
från HR programmet. 

Rektor 
Rektorn är man och 60 år. Han är anställd på en skola med ca 1100 gymnasieelever och 150 
övrig personal anställda. Han arbetar inte på samma skola som lärarna och eleverna. Vid en 
första telefonkontakt fann han mitt arbete båda annorlunda och intressant och ställde sig 
positiv till en intervju. 

Lärarna 
Lärarna valdes genom att söka upp arbetslagledare på två skolor och dessa två har i sin tur 
hjälpt mig att ta kontakt med lärarna. De arbetar på gymnasiets hotell & restaurang program 
men i två skilda kommuner. 
Lärare 1 är man, 40 år gammal och har arbetat snart 7 år som lärare. Han undervisar 
huvudsakligen i varm-kallköket med skolans tvåor och treor. 
Lärare 2 är kvinna, 41 år gammal och har arbetat 13 år som lärare. Hon undervisar eleverna 
främst i grundläggande metodmatlagning men även i storkök och lektionssalsförlagd 
undervisning.  
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3.2  Genomförande 
 
När jag bestämt undersökningsmetoder, och vilken typ av informanter jag ville använda mig 
av återstod att söka upp lämpliga informanter för arbetet. Enkätundersökningen till eleverna 
gick att lösa genom att jag sände ett mejl med tillhörande fil, innehållande enkäten till 
arbetslagledaren på skolan. Hon/han ombesörjde sedan att enkäterna ifylldes korrekt av 
eleverna. De färdigifyllda enkäterna hämtade jag personligen med bil. De Kvalitativa 
intervjuerna med lärare och rektor, samt att hämta in enkäterna krävde en del resor. 
Intervjuerna spelades in på mp3 spelare och gjordes på informanternas skolor under och efter 
arbetstid. 
När jag började forska i litteratur skriven om ämnet homosexualitet insåg jag att jag var 
tvungen att gallra i den stora mängden böcker och informationslitteratur som finns utgiven. 
Litteraturen jag valt är ämnat att ge mig svaret på frågeställningen jag ställer i detta 
examensarbete. Jag har även varit i kontakt med RFSL (Riksförbundet för sexuellt 
likaberättigade)och HomO (ombudsmannen för sexuellt likaberättigade). Både RFSL och 
HomO har hjälpt mig med tips på relevant litteratur och goda råd i allmänhet. Mitt lokala 
bibliotek och universitetsbiblioteket i Karlstad har även hjälpt mig att söka upp relevant 
litteratur för examensarbetet.  
 

 

3.3   Etik 
 
Jag har i mitt examensarbete arbetat helt konfidentiellt och har låtit mina samtliga informanter 
vara helt anonyma. Detta har jag klart och tydligt informerat informanterna om innan de  
svarat på enkäten och intervjuerna. Filerna med intervjuerna som sparades på mp3 spelare 
skrevs omedelbart ned på papper och de raderades sedan efter önskemål från samtliga 
informanter. 
 

 

3.4 Tillförlitlighet 
 
Jag valde två lärare, som arbetar i lika miljöer, en man och en kvinna. Naturligtvis skulle jag 
om jag haft möjlighet även intervjuat homosexuella lärare, men de båda drog sig ur i sista 
stund. Jag sökte på flera skolor och samtalade, dels med kuratorer och med skolsköterskor 
men ingen kunde tipsa mig om öppet homosexuella elever eller lärare att intervjua förutom de 
två som drog sig ur. Att låta eleverna svara anonymt på enkäten var ett måste för att få 
tillförlitliga svar på mina frågor. Även här skulle jag kunnat använda mig av en större mängd 
informanter men jag måste inse mina egna begränsningar, i både tid och resurser. Enkäten 
innehåller tio frågor och i den tionde frågan bad jag eleverna om konkreta tips i min 
frågeställning. Tyvärr svarade inte någon elev på den frågan. Jag blandade tyvärr ihop HR 
elevernas svar med idrottsgymnasiets. Denna olycka gör att jag inte kan jämföra de olika 
programmen i deras svar. 
Kuratorn som jag sedan länge planerade en intervju med drog även hon sig ur, men hon på 
grund av sjukdom. Hade jag haft tillgång till dessa tre informanter som föll bort, plus några 
homo-bisexuella elever så hade dessa informanters kunskap i ämnet givetvis fördjupat mitt 
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arbete. Tyvärr svarade inte eleverna så utförligt som jag hoppats på enkätfrågorna, jag hade 
hoppats att eleverna skulle utveckla sina svar mera utförligt. Jag är också medveten om 
bristerna i att använda informanter från olika skolor. Som arbetet sedan utvecklade sig blev 
jag tvungen till att använda olika skolor för att finna informanter villiga att ställa upp på en 
intervju. Detta visade sig vid en första rundringning inte vara så lätt. Jag hade inte heller 
tillgång till gymnasieskola med HR inriktning på hemorten. 
 
 

4.0  Resultat 
 
I resultat delen har jag valt att analysera de tre olika styckena.  

• Enkätsvar, där elevernas svar på mina frågor finns. 
• Lärarfrågor, där jag presenterar frågorna som lärarna svarade på, samt resultat. 
• Rektorns frågor, här presenterar jag även rektorns frågor, samt utdrag ur hans svar. 

 

 

4.1  Enkätfrågor och svar 
Jag börjar med att presentera elevfrågorna och svaren på enkäten. Jag bad eleverna att endast 
svara med ett alternativ, men att det också gick bra att utveckla svaren mellan frågorna. 
 
Elevfrågor, examensarbete vt-06. 
Alla frågor besvaras helt anonymt. Svara med ett alternativ, vill du ytterligare 
vidareutveckla ditt svar finns utrymme för kommentarer mellan frågorna.                           
Man  13 st.            Kvinna 19 st. 

 
1. Hur arbetar/har din skola arbetat med grundläggande värdefrågor som t ex alla 
människors lika värde, demokratifrågor och diskrimineringsfrågor. 
 Temadagar.   4 st. 
 Föreläsare.   12 st. 
 Traditionell lektionssalsundervisning.   1 st. 
 Grupparbete.   15 st. 
 Inte alls. 
 Annat. Utveckla gärna. 

 
       2. Vad anser du att homofobi är?  

 Rädsla för homo-bisexualitet.   20 st. 
 Naturligt avståndstagande från homo-bisexuella personer.   1 st. 
 En åsikt som strider mot principen om alla människors lika värde.   11 st. 
 Annat. Motivera gärna ditt svar. 
 

       3. Hur skulle du själv förhålla dig till homo-bisexuella personer? 
 Jag har absolut inga problem med homosexuella personer.   21 st. 
 Jag tar absolut avstånd till allt vad homo-bi-transsexualitet innebär. 
 Homo-bisexualitet är så vanligt i bl a media att jag inte reflekterar inte så mycket över 
huvudtaget.   10 st. 
 Annat, Motivera gärna.   1 st. 
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      4. Din bästa vän anförtror dig att han/hon är homo-bisexuell. Förändras er vänskap          

eller din syn på den personen?  
 Ja definitivt 
 Vår vänskap påverkas definitivt inte.   5 st. 
 Nej, en vän är en vän, oavsett sexuell läggning. Men jag vill inte att hon/han stöter på 
mig.27 st. 
 Annat. 
 

      5. Uppfattar du som elev, homofobiska kränkningar och skällsord med anknytning  
till homosexualitet som vanliga på din skola? 
 Ja, det förekommer ofta.   22 st. 
 Nej aldrig.   3 st. 
 Ja men mycket sällan.   7 st. 
 Annat. Motivera gärna. 

       
      6. Om du svarade Ja på föregående fråga. 

Hur bemöter dina lärare homofobisk argumentation och skällsord med anspelning 
på homosexualitet? 
 Inte alls.   22 st. 
 Klasskonferens. 
 Enskilda samtal med de inblandade.   7 st. 
 Annat. Förtydliga gärna.    3 st. 

       
      7. Om det förekommer homofobisk kränkning på din skola, tror du då det               

förekommer mer eller mindre trakasserier på en skola med öppet homosexuella 
lärare anställda. 
 Mer.   5 st. 
 Mindre.   27 st. 
 Annat. Motivera gärna. 
 

      8. Anser du att det är vanligt att elever med homo-bisexuell läggning väljer att hålla       
hemligheten för sig själva? 
 Ja.   29 st. 
 nej. 
 Vet ej.   3 st. 
 Annat, utveckla gärna. 
 

      9. Om du svarade Ja på föregående fråga, av vilken eller vilka anledningar väljer i  
       så fall dessa elever att leva dolt med sin homosexualitet, i din mening. 

 Rädsla för omgivningen och familjens fördömande.   25 st. 
 Inte säkra på sin sexualitet än, utan väljer att experimentera.   5st. 
 Fruktan för fysiskt och mentalt våld.   2 st. 

       Annat. Utveckla gärna. 
 

10. Kan du som elev hjälpa mig och skolan med två tips på hur vi bäst hjälper och 
stöttar homo-bisexuella elever med behov av hjälp? 
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Sammanställning av elevsvar 
 
På fråga 1, frågar jag eleverna hur deras skola arbetar med frågor som rör kränkande 
behandling. Eleverna svarar att vanligaste sättet som skolan väljer att undervisa i är att arbeta 
med grupparbeten och föreläsningar. 
På min fråga om vad de anser att homofobi är (fråga 2), svarar 20 elever att homofobi är 
rädsla för homo-bisexualitet. 11 elever anser att det strider mot principen om alla människors 
lika värde. Bara en elev uppfattar homofobi som ett naturligt sätt att ta avstånd från 
homosexuella personer. 
På fråga 3, kan jag konstatera att ingen elev, sånär som på 1, hade negativa åsikter emot 
homo-bisexuella personer. 1 elev har svarat annat, utan att motivera. 
På fråga 4, kan jag också konstatera att ev, homo-bisexualitet inte skulle påverka vänskapen 
vänner emellan. Fyra elever svarar att vänskapen absolut inte påverkas och 27 elever svarar 
att bara hon/han inte gör sexuella närmanden så påverkas definitivt inte vänskapen elever 
emellan. 
På fråga 5, konstaterar jag att skällsord med anknytning till homosexualitet visst uppfattas 
som vanliga av eleverna. 22 svarar att de uppfattar det som vanligt förekommande. Tre elever 
svarar att de aldrig hör något sådant och 7 elever svarar att det visst förekommer men väldigt 
sällan. 
På fråga 6, kan jag konstatera att 22 elever inte upplever att lärarna bemöter homofobisk 
argumentation över huvudtaget. 7 elever anser att lärarna löser problemet genom enskilda 
samtal och 3 elever svarar, annat utan att motivera svaret. 
På fråga 7, är majoriteten av eleverna (27 st) överens om att homofobisk argumentation 
minskar med homo-bisexuella lärare anställda. 5 elever tror tvärtom att den homofobiska 
argumentationen ökar. 
På fråga 8, är 29 elever av 32 elever helt överens om att elever med homo-bisexuell läggning, 
väljer att hålla den hemlig, 3 elever svarar vet ej. 
På fråga 9, svarar endast 2 elever att tystnaden beror på rädsla för fysiskt våld. 5 elever tror ett 
det beror på osäkerhet om sin egen sexualitet, men 27 elever anser att tystnaden beror på 
rädsla för omgivningens och familjens fördömande. 
Fråga 10, ingen elev besvarade frågan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 18 - 

4.2  Lärarfrågor och svar 
 
• Hur arbetar din skola med grundläggande värdegrundfrågor som t ex alla 

människors lika värde och demokratifrågor? 
Här svarar lärare 1 att all undervisning genomsyras av värdegrundsfrågorna. 
Lärare 2 svarar att de följer den lokala handlingsplanen för att motverka kränkningar och 
trakasserier, och sedan vara noggranna med att följa upp den.  
 
• Hur upplever du stämningen på skolan du arbetar på. Uppfattar du som lärare 

att homofobiska kränkningar och skällsord med anknytning till homo-
bisexualitet förekommer?            Om ja, i vilken omfattning. 

Här upplever båda lärarna att de visst uppfattar kränkningar och skällsord elever emellan 
men vid väldigt få tillfällen.  
 
• Hur bemöter du som lärare i så fal kränkningar och skällsord? 
Här svarar lärare 1 att han aldrig behövt använda sig av annat än samtal. 
Lärare 2 avbryter lektionen direkt och tar upp vad hon hört och löser problemsituationen 
på plats. 
 
• Har du själv någon erfarenhet av öppet homo-bisexuella elever? 

Om ja, vad har det inneburit? 
Ingen av de två lärarna har någon erfarenhet alls av öppet homosexuella elever. 

 
• Tror du det förekommer, mer eller mindre homofobiska kränkningar generellt 

sett på skolor med öppet homosexuella lärare anställda? 
Båda lärarna är av åsikten att ju fler som verkar inom skolan och som ”avviker” från det 
”normala” avdramatiserar förhållandet till exempelvis homosexuella och invandrar lärare. 
 
• En lärarkollega är öppet homosexuell. Vad innebär det för skolan i dess 

undervisning i värdegrundsfrågor och frågor som berör kränkande 
behandling(homofobi, sexuella trakasserier, mobbing, våld, mm). 

Också här är de båda lärarna ense om att skolor med öppet homosexuella lärare kan ha en 
fördel i undervisningen av värdegrundsfrågor och kränkande behandling. Men lärare två 
tycker också att en eventuell homo-bisexuell lärare inte bör överdramatisera sin sexualitet 
utan låta eleverna i lugn och ro skapa sig en egen bild av hans/hons sexualitet. 
 
• Klargör din skola klart och tydligt vart ungdomar med homo-bisexuella tankar 

kan vända sig? 
Båda lärarna är av åsikten att elevhälsan fungerar utmärkt och att skolan också klart och 
tydligt informerar eleverna vart de vänder sig om problem uppstår eller om de bara 
behöver tala med en vuxen under sekretess. 
 
• I litteraturen har jag läst att ”komma ut” processen kan vara väldigt jobbig. Att 

leva och ”komma ut” i småstad-storstad, är det någon skillnad? Vad tror du? 
Lärare 1 svarar att han är strängt heterosexuell och inte vet något om komma ut processer, 
men att storstads elever förmodligen upplever flera homosexuella människor i vardagen 
än elever i en liten kommun. 
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Lärare 2 säger att storstads elever nog har lättare att träffa likasinnade men att 
familjerelationerna är lika jobbiga för alla som väljer att komma ut offentligt med sin 
sexualitet. 
 
• Om en elev väljer att hålla sin homo-bisexuella läggning för sig själv under sin 

skoltid, varför tror du han/hon gör det? 
Lärare 1 rannsakar sig själv och anser att lärarna får ta på sig mycket av ansvaret för att 
eleverna inte känner tillräckligt stor trygghet för att våga komma ut offentligt. Han 
nämner också rädsla för fördömanden, förlöjliganden och fysiskt våld som en ev 
bidragande orsak. Han anser också att elever kanske inser konsekvenserna av ett komma 
ut offentligt och väljer att vänta och experimentera tills man är säker på sin sexualitet. 
Lärare 2 anser att medias belysning av homofobiskt våld, rädsla att förlora vänner, 
fördömanden av familj och omgivning är tänkbara orsaker till att eleverna väljer att leva 
dolt. Hon anser också att en ev orsak kan vara omtänksamhet mot den egna familjen som 
ev också utsätts för förlöjliganden av allmänheten. 
 
• Hur skulle du vilja föreslå hur skolan bäst stöttar och hjälper homosexuella 

elever som behöver hjälp? 
Lärare 1 anser att för att avdramatisera förhållandet till homo-bisexualitet så krävs att 
eleverna möter homosexuella personer i vardagen, kanske genom föreläsningar eller 
genom öppet homosexuella lärare anställda. Han är också medveten om att det är lika 
svårt att finna öppet homo-bisexuella lärare som elever, åtminstone i mindre kommuner. 
Lärare 2 har inget bra svar, men nämner elevhälsan som ett tänkbart stöd. Hon hoppas att 
även hon som lärare lyssnar om någon anförtror sina hemligheter. 

 

 

4.3  Rektorfrågor och svar 
 

• Hur arbetar din skola med grundläggande värdegrundfrågor som t ex alla 
människors lika värde, diskriminering och demokratifrågor? 

De flesta kurser innehåller moment som tar upp värdegrundsfrågorna. 
Samlevnadsövningar med elevvårdspersonalen i alla årskurser. Uppdaterad 
elevvårdspersonal och temadagar. 
 
• Hur upplever du stämningen på skolan du arbetar på. Händer det att ni rektorer 

får signaler från lärarna att homofobiska kränkningar och skällsord med 
anknytning till homo-bisexualitet förekommer? 

Han har aldrig haft någon lärare på besök som behövt min hjälp i dessa frågor. Han 
upplever stämningen som god, men med 1100 elever och 150 personal så uppstår 
naturligtvis konflikter.  
 
• Om det förekommer, i vilken omfattning? 
Han upplever inte dessa kränkningar och skällsord som vanliga. 
 
• Finns en lokal handlingsplan utformad för arbetet mot kränkande behandling på 

din skola? 
Svaret på frågan blev, ja, en nyuppdaterad som jag fick med mig i nyfikenhetssyfte. 
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• Tror du det förekommer, mer eller mindre homofobiska kränkningar generellt 

sett på skolor med öppet homosexuella lärare anställda? 
Han har svårt att svara på frågan eftersom det förekommer så lite kränkningar nu med 
enbart heterosexuella lärare anställda. Han tror att homosexuella lärare kan, av vissa 
upplevas som provocerande. Och att elever med homofobiska uppfattningar tvingas 
presentera dessa. Att de mörka sidorna kommer fram. 
 
• Om det förekommer homofobisk argumentation och skällsord med homosexuell 

anknytning bland eleverna, hur tror du dina lärare bemöter och tacklar ett 
sådant problem? 

Han hoppas och tror att lärarna tar upp problemet direkt och ifrågasätter varför han/hon 
utsätter andra för kränkningar. Han är också medveten om att vissa delar av lärarkåren inte 
anser det ligga på deras bord, detta med värdegrundsfrågor och kränkande behandling. 
 
• Är skolans övriga personal (elevsjukvård, syo, lärare) informerade och insatta i 

den nya lagen som har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter 
och att motverka diskriminering bl a pga. sexuell läggning. Lag (2 006:67) 2006-
04-01. 

Nej, han är inte själv helt insatt i den nya lagen ännu. Personalen skall så småningom 
utbildas, men lagen är fortfarande allt för ny. 
 
• En eller flera lärare väljer att öppet visa sin homosexualitet. Påverkar det 

skolans arbete mot sexuella trakasserier och homofobiska yttranden på ett 
positivt eller negativt sätt, vad tror du? 

Här vänder rektorn i sitt tänkande gentemot ev homo-bisexuella lärare och anser nu att det 
på sikt är bra att lyfta fram frågeställningar av denna typ. Diskussionen skulle enligt 
rektorn bli seriösare, mera äkta om en reell människa av kött och blod fanns på plats. Han 
säger också att homosexuella numera oftast nämns som ett spöke som ingen sett men som 
många har skilda åsikter om. Han anser till slut att skolans arbete mot t ex homofobi och 
kränkningar eventuellt skulle påverkas i positiv riktning av öppet homo-bisexuella lärare 
anställda. 
 
• Klargör din skola klart och tydligt för elever och personal vart ungdomar med 

homo-bisexuella tankar kan vända sig? 
På hans skola särbehandlas ingen och alla elever som av någon anledning är i behov att 
prata med en vuxen under sekretess, vet vart hon/han skall vända sig. Han anser att skolan 
är väldig tydlig i den frågan. 
 
• Om en elev väljer att hålla sin homo-bisexuella läggning för sig själv under sin 

skoltid, varför tror du han/hon gör det? 
Här svarar han med ett ord. Rädsla. 
 
• Har du själv någon erfarenhet av öppet homo-bisexuella elever? 

Om ja, vad har det inneburit? 
Han har arbetat snart 30 år inom skolan och aldrig upplevt en enda öppet homo-bisexuell 
elev. Elever som erkänt sin homosexualitet har han haft men som inte har viljan komma ut 
offentligt. 
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• Hur skulle du vilja föreslå hur skolan bäst stöttar och hjälper homosexuella 
elever som behöver hjälp? 

Låta någon som vet mer an han själv om saken prata med eleverna, kanske någon 
representant från lokal RFSL avdelning eller beteendevetare som föreläste. Men han inser 
också sin plikt att hjälpa och stötta alla som av någon anledning mår dåligt på skolan. 

 
Ställer jag elevernas svar på frågorna i relation till vad lärare och rektor svarar så upplever jag 
att elever och skolpersonal är helt överens på några punkter. De har också väldigt skilda 
uppfattningar i flera av frågorna.  
 
 
 

5.0   Analys 
 
Jag delar in analysavsnittet i fyra delar. 

• Elevhälsan 
• Kränkningar i skolan med anspelning på homosexualitet 
• Av vilka anledningar väljer så få elever att öppet visa sin homo-bisexualitet 
• Studieklimatet 

 

 

5.1  Elevhälsan 
 
Jag väljer här i resultatdelen att beröra de unga homo-bisexuellas hälsotillstånd, som av 
författarna till den litteratur jag valt menar att hälsotillståndet hos dessa elever är 
sämre än hos heterosexuella elever. Detta gör jag för att få svar i min frågeställning och 
i mina syften. 
 
Både HomO och RFSL menar bestämt att skolan försakar de homo-bisexuella eleverna och att 
detta leder till att dessa elever far illa. HomO27 menar, för att dessa elever skall kunna känna 
tillit och slippa att ständigt vara på sin vakt, är det nödvändigt för individen att skapa och 
upprätthålla nära och varma sociala relationer till andra människor.Tidigare forskning visar att 
den som lyckas med det är betydligt bättre rustad mot psykisk ohälsa och stress. HomO menar 
även att, om en människa lyckas med det redan i unga år är förmodligen av grundläggande 
betydelse för hennes hälsoutveckling även som vuxen. 
Enligt författaren Ytterberg finns nog inget område eller någon enskild fråga där skolan och 
den övriga vuxenvärlden – inklusive de flesta föräldrar – så kapitalt misslyckats i förhållande 
till barnen och de unga, som när det gäller hur unga homo- och bisexuella bemöts.  
 
 
 
 
                                                 
27 www.homo.se  /hiv-aktuellt. 
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Rektorn är också väl medveten om problemet även om han inte har någon som helst 
erfarenhet av öppet homo-bisexuella elever. Han anser också att skolan är tydliga med att 
presentera elevhälsoteamet på hans skola, och att alla som är i behov av stöd på hans skola får 
hjälp. 
 

Går det elever här på skolan som av någon anledning mår dåligt är det vår plikt och skyldighet att 
hjälpa och stötta dessa elever. Det måste vara hemskt att hela tiden balansera känslorna mellan 
skräck och fasa för att någon skall få reda på hemligheten. 
 Vi försöker vara väldigt tydliga med att presentera elevhälsan för våra elever så att de verkligen 
vet vart de skall vända sig om de behöver prata med en vuxen under sekretess. Även 
ungdomsmottagningen är med vid dessa presentationer (rektor). 
 

Även lärarna vet om problemet men har även de ingen som helst erfarenhet av öppet homo-
bisexuella elever. Lärarna tycker även de, att skolans elevhälsoteam fungerar bra, men lärare 
1 tycker ändå att skolan får ta på sig en stor bit av ansvaret för att så få elever öppet vågar visa 
sin homo-bisexualitet. 
 

Alla elever blir informerade vart de kan vända sig med problem, oavsett om det gäller funderingar 
om sexualitet, mobbing eller andra kränkningar. Jag hoppas verkligen att det framgått klart och 
tydligt i elevernas personliga samtal med elevhälsan kurator och skolsköterskan (lärare 1). 
 
Elever i åldern 16år + som vi har i gymnasieskolan tror jag har svårt att öppet visa sin sexualitet, 
eller rättare sagt jag vet eftersom inga kända fall finns att peka på. Att man inte vågar detta får väl 
vi som lärare ta på oss ansvaret för. Jag tror att elever som insett sin homo-bisexualitet, väljer den 
enklaste vägen, och den är väl att hålla tyst om sin läggning. Jag tror att de inser fakta att om det 
kommer ut innebär det konsekvenser oavsett hur mycket vi lärare predikar värdegrundsfrågor 
(lärare 1). 

5.2  Kränkningar i skolan med anspelning på homosexualitet 
 
Hur skolan arbetar med dessa problem var en av frågorna jag ställde till lärare, elever och 
rektor. Frågan jag ställde löd. 
 
”Uppfattar du som elev, homofobiska kränkningar och skällsord med anknytning till 
homosexualitet som vanliga på din skola?” 
 
Här svarar 22 av 32 elever att det förekommer ofta och 7 att, det förekommer, men sällan. 3 
elever svarar, nej, aldrig.  
När jag frågar lärare och rektor får jag ett annat svar. Här löd frågan. 
 
”Uppfattar du som lärare/rektor att homofobiska kränkningar med anspelning på 
homosexualitet är vanliga på din skola?” 
 

Skall jag vara riktigt ärlig så är det väldigt sällan jag hör sådana skällsord (lärare 2).  
 
För att svara på din fråga så tycker jag inte att de skällsord du nämner är speciellt vanliga (lärare 
2). 
 
Visst existerar problem, men faktiskt väldigt lite, som kommer till min kännedom i varje fall. Under 
mina år som rektor vet jag aldrig att någon lärare behövt komma till mig och haft problem med 
kränkningar av typen du beskriver. Jag upplever det inte som vanligt med dessa uttryck på min 
skola (rektor). 
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När jag letar i litteraturen finner jag att HomO28 beskriver situationen så här. 
 

Skolan erbjuder inte homo- och bisexuella elever en trygg miljö där homofobiska yttringar, 
mobbning och trakasserier på grund av sexuell läggning förebyggs och motverkas på ett 
professionellt sätt.  
 

Jag frågade också lärare, elever och rektor hur skolan bemöter ev kränkningar och 
trakasserier. Lärare, rektor, och elever verkar inte på samma skola. Frågan till eleverna löd. 
 
”Hur bemöter dina lärare homofobisk argumentation och skällsord med anspelning på 
homosexualitet?”  
 
Här svarar 22 elever att lärarna inte bemöter dessa kränkningar alls. 7 elever svarar att 
läraren använder samtal med de inblandade för att lösa problemen.3 elever svarar annat. 
  
När jag ställde frågan till rektorn fick jag svaret. 

 
Jag hoppas och tror att lärarna tar upp det direkt och ifrågasätter och kräver en förklaring till 
varför han/hon utsätter andre för detta. Men jag tror mig också veta att det förekommer grupper 
inom lärar kåren som anser att det inte ligger på deras bord det här med värderingsfrågor och 
sånt. ”Jag undervisar i matte, sådana där problem får samhällskunskapen ta.” 
 Men jag hoppas lärarna har så pass mycket civilkurage så, att om de hör nåt som de uppfattar 
eller tolkar som en kränkning, att de då verkligen tar tag i och löser situationen (rektor). 
 

Lärarna svarar så här. 
 
Att ta en snabb paus från lektionen, samla eleverna en stund, och därifrån diskutera lämpligheten i 
ordvalet och eventuella kränkningar brukar vara en bra metod för att få hela klassen att förstå 
allvaret och olämpligheten med ett sådant språkbruk (lärare 2). 
 
Skulle jag uppfatta att kränkningar du nämner tar jag naturligtvis tag i problemet och längre än till 
ett samtal har det hittills inte behövt gå (lärare 1). 
 

 
 

5.3  Av vilken anledning väljer så få elever att öppet visa sin homo-
bisexualitet  
 
Tiby29 skriver att resultatet av hennes forskning kan beskrivas med två ord, rädsla och 
utsatthet. Hon lät 4500 homosexuella personer svara på en enkät, varav 3000 svarade. Dessa 
enkäter distribuerades till 21 olika organisationer, varav en med 25 lokalavdelningar. En av 
frågorna löd. ”Är du orolig eller rädd att utsättas för hot eller våld?”  
Rädslo nivåerna var högst hos de yngre och en majoritet av de tillfrågade ängslades över att 
bli avslöjade som homosexuella. De mest frekventa brotten var hot och våldsbrott, 
förolämpning, skadegörelse, egendomsbrott och sexbrott.  
 
 
                                                 
28 www.homo.se  /en skolstart på lika villkor.   
29  Tiby (2004, sid.180-184) 
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Rikspolisstyrelsen30 skriver om homo-bisexuella personers utsatthet. Här följer några vanliga 
skäl till att ett brottsoffer känner sig tveksam till att rapportera ett hatbrott. 

 
• Rädsla för att få sitt privatliv utlämnat och komprometterat. 
• Rädslan för att bli ”outade”; d.v.s. att med hot få sin sexuella läggning avslöjad för den 

egna familjen eller för arbetsgivaren. 
• En allmän rädsla för Polisen och en allmän osäkerhet huruvida rättsväsendet verkligen 

kommer att ta en anmälan på allvar. 
• En allmän skam och förödmjukelse för att bli betraktad som ett offer. 
• Avsaknad av ordentliga system och rutiner för skydd, stöd och hjälp, inte minst sedan 

själva rättsprocessen klarats av. Även bara känslan av att ”bli igenkänd” i lokalsamhället 
kan vara svår att bära. 

 
  
 
RFSL31 beskriver här sin teori om heteronormativiteten i dagens skola. Teorin går ut på att  
skolan är en unik och utsatt plats. För den som gör avsteg från normen under de år när den 
sexuella och könsliga identiteten formas blir den strömlinjeformade skolvardagen lätt 
outhärdlig. Den som inte vill eller förmår foga sig i systemet trakasseras enligt författaren  till 
anpassning.  
 
 
Blom32 menar att barn lär sig snabbt att förhålla sig till de här normerna genom att försöka 
passa in. Ganska snart börjar de också enligt Blom att reproducera samhällets värderingar 
genom att straffa avvikande beteenden. Det kan ske genom att stänga ute personen eller 
genom direkta trakasserier mot dem som avviker.  
 
 
Om jag sedan granskar elevernas svar på frågan ”Av vilka anledningar väljer så få att öppet 
visa sin homo-bisexualitet” så anser, 
  
25 av 32 elever att rädsla för familjen och allmänhetens fördömande är den stora anledningen 
till att eleverna håller sin sexuella läggning hemlig. 
 5 elever anser att de fortfarande är i ett experiment stadiet och därmed är osäkra på sin 
sexualitet.   
2 elever är direkt rädda för fysiskt våld.  
 
På samma fråga svarar rektorn. 

 
Den frågan tror jag att jag kan svara på med ett enda ord och det är rädsla. Rädsla för vad folk 
ska säga. Om jag upplevde mig själv som annorlunda på något sätt så tror jag att jag skulle vara 
väldigt rädd att mista min vanlighet i folks ögon om du förstår vad jag menar. Jag skulle vara 
rädd att klassificeras som konstig. Så svaret blir helt enkelt rädsla (rektor). 

 

                                                 
30 Rikspolisstyrelsen (2005, sid.13) 
 
31 www.rfsl.se /höra hemma.  
 
32 Blom (2004, sid.8) 
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På samma fråga svarar lärarna. 
 

En rädsla för vad omgivningen, familjen, vänner och bekanta, vad de ska säga. När man sedan ser 
och läser om svårt misshandlade homosexuella personer i media så väljer nog många att ta det 
säkra före det osäkra, att hålla tyst. Om jag försöker sätta mig in i situationen själv så tror jag att 
jag skulle vara livrädd att förlora mina bästa vänner pga att jag kommit ut. Frågan är om jag hade 
riskerat att förlora deras lojalitet under min egen skoltid. Det skall nog till en särdeles stark 
personlighet för att ha modet att öppet visa sin homosexualitet så tidigt som i gymnasieskolan (lärare 
2). 

 
Jag tror att de inser fakta att om det kommer ut innebär det konsekvenser oavsett hur mycket vi 
lärare predikar värdegrundsfrågor. Jag tror säkert att det är vanligare än vi tror att ungdomar i 
den åldern experimenterar med sin sexualitet, men väljer att hålla det hemligt. Sen kan jag tänka 
mig att rädslan för både familjens och allmänhetens fördömande och fysiskt våld har stor inverkan 
(lärare 1). 

 

 

5.4  Studieklimatet 
 
Här i det avslutande stycket i analysdelen väljer jag att beröra homo-bisexuella elevers 
studiesituation.  HomO 33 beskriver här de homo-bisexuella elevernas studiesituation. 

 
Homo- och bisexuella personer kan känna sig osynliggjorda under tiden 
i skolan. Det finns flera anledningar till att man väljer att inte vara öppen 
med sin sexuella läggning under denna period. I miljöer där heterosexualiteten 
framstår som det enda och självklara sättet att leva på känner många 
homo- och bisexuella instinktivt att de gör bäst i att inte vara öppna. I en 
sådan studiemiljö är det svårt att trivas, och det blir också svårt att säga ifrån 
då någon t.ex. fäller kränkande kommentarer om homo- eller bisexuella. 
Att skapa en god studiemiljö handlar till stor del om att arbeta med 
norm- och attitydfrågor, men man kan också förbättra den ”fysiska” 
studiemiljön. 

 
 
Av tillfrågade elever tyckte.22 elever att kränkningar med anspelning på homosexualitet var 
vanliga, kränkningar som enligt HomO försämrar och påverkar studiemiljön. 7 elever ansåg 
att sådana kränkningar förekommer, men sällan, och tre att det aldrig förekommer. Analyserar 
jag sedan rektorns svar så svarade han först på frågan om hur han upplevde stämningen och 
bruket av kränkningar och skällsord med anspelning på homosexualitet. 

 
Väldigt god, det vore löjligt att säga att det inte förekommer problem av typen du nämner, men totalt 
sett råder god stämning, det går trots allt 1100 elever och arbetar 150 personal här, så visst 
existerar problem, men faktiskt väldigt lite, som kommer till min kännedom, i varje fall (rektor). 
 
 
 

                                                 
33  www.homo.se/öppna, (2005, sid. 19). 
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Skall jag vara riktigt ärlig så är det väldigt sällan jag hör sådana skällsord. Hoppas inte det beror 
på hemmablindhet eller slöhet från min sida, men när det händer att skällsord av den digniteten du 
nämnde hörs, så är det oftast i stridens hetta, när elever blir oense om något, då upplever jag att 
dessa skällsord använd. Ofta är eleverna impulsiva och kanske en aning omogna i sättet, men 
innerst inne vet de att skolan inte accepterar sånt språk (lärare 2). 
 
Det verkar annars att eleverna förstått värdet i att inte använda vilka skällsord som helst. Det 
optimala vore att inga skällsord överhuvudtaget användes men det är nog tyvärr omöjligt. Det är 
klart att ettornas uppförande kan verka bra mycket omognare än treornas. Så för att svara på din 
fråga så tycker jag inte att de skällsord du nämner är speciellt vanliga (lärare 1). 

 

 

6.0  Diskussion 
Jag börjar här mitt diskussions avsnitt med att sammanställa de 6 olika punkterna i min 
litteraturgenomgång och kopplar dem till min frågeställning och syften med detta 
examensarbete. Jag väljer att inte kommentera avsnittet med historik. 
 
Hälsotillståndet för de homo-bisexuella ungdomarna valde jag för att försöka förstå den 
stora problematik som kretsar kring de homo-bisexuella ungdomarnas fysiska och psykiska 
hälsa. Skall jag vara riktigt självkritisk så har kanske inte hälsotillståndet så mycket med min 
frågeställning att göra, men väl till ett av mina syften. Att sätta mig in i och förstå de homo-
bisexuella ungdomarnas levnadsituation. 
 
Homofobi valde jag också att forska kring i min litteraturgenomgång. Jag anser att den 
öppna homofobi som jag stött på i realiteten under dessa månaders forskning är en bidragande 
anledningarna till att så få ungdomar vågar visa sin homo-bisexualitet öppet i dagens 
samhälle. En homofobi som senare vid en sammanställning av enkätsvaren knappast existerar. 
 
Stigmatisering som är en direkt följd av homofobi är en bidragande orsak till att så många 
homosexuella unga, känner stora nedsättande skamkänslor inför sin egen homo-bisexualitet. 
Många väljer att förtiga dessa känslor vilket i en förlängning resulterar i att hon/han aldrig 
vågar komma ut öppet med sin homo-bisexualitet. 
 
Vad lagar och läroplaner säger om detta kan jag omöjligt gå in på i detalj. Men levde 
skolan upp till och förverkligade alla dessa skönt skrivna läroplaner så var den svenska skolan 
en tryggare plats att vistas i. Jag menar att skolan inte tillgodoser de utsatta homo-bisexuella 
elevers behov. Och min erfarenhet av dagens svenska gymnasieskola ger mig intrycket att 
väldigt få av uppnående målen i läroplanerna uppfylls, vilket i en förlängning resulterar i att 
skolan inte kan erbjuda en trygg miljö som krävs för att elever öppet skall våga visa sin homo-
bisexualitet. 
 
Homofobiskt våld har på senare år blivit allt mer exponerat i media. Här har även 
rikspolisstyrelsen givit ut en skrift Homofobiskt våld, som jag bl a valt ett stycke ur. Hatbrott 
och homofobiskt våld har ökat markant de sista 15 åren så därför valde jag att penetrera detta 
problem i min litteraturforskning.  Jag anser också att det homofobiska våldet, kränkanden 
och hatbrotten är en stor bidragande orsak till att många homo-bisexuella väljer att leva dolt. 
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Tidigare forskning i ämnet finns det massor av för den som önskar fördjupa sig ytterligare. 
Författarna hävdar att samhällsutvecklingen gått åt i den riktningen att homosexualitet anses 
vara det mest kända misslyckandet av alla, någonsin. Men sedan får jag känslan att forskarna 
sluter upp bakom åsikten att dagens ungdomar omedvetet, av oss föräldrar och samhället i 
stort, fostras in i ett heteronormativt levnadsmönster Ett levnads mönster där endast 
heterosexualitet tolereras och anses normalt, allt annat är onaturligt, sjukt och strider mot 
naturens lagar.  
 
Att jag valde att försöka belysa de homo-bisexuella elevernas levnad situation i detta 
examensarbete har skänkt mig både glädje och sorg. Människor som i vanliga fall är öppna 
och trevliga, blir i många fall aggressiva och sluter sig som musslor när jag talar om vad jag 
skriver om i mitt examensarbete. Det har heller inte varit lätt att finna informanter till arbetet 
då det efter mycket forskning visat sig nästintill omöjligt att finna öppet homosexuella elever 
eller lärare att intervjua.  De två homosexuella lärare som lovade mig en intervju backade ur i 
sista stund. Småstadsmentaliteten med nyfikenhet och skvaller var förklaringen till att de drog 
sig ur. Rädsla för allmänhetens fördömande och förlöjligande skulle jag vilja tolka det hela 
som.  
Samtidigt har arbetet skänkt mig stor glädje pga att jag genom intervjuerna lärt känna och 
skaffat nya kontakter på omkringliggande hotell & restaurangskolor.  
 
Ser jag sedan till resultatet av mitt arbete så kan jag bara krasst konstatera att med några få 
undantag så har ingen jag intervjuat, haft någon som helst erfarenhet av öppet homo-
bisexuella elever på sin skola. Samtliga informanter som intervjuats verkar, enligt mitt sätt att 
se det, vara tillfreds med gällande skolsituation. Inga öppet homosexuella som märks, och 
med det inga problem att lösa. Jag citerar rektorn som så här. 
  

– Vi personal på skolan, pratar om de homosexuella som ett spöke, som ingen vet nåt om 
eller ens har sett. Jag har en känsla att det pratas, tänks, och tycks en massa om detta, men 
det pratas sällan om homosexualitet i ett seriöst betraktelsesätt (rektor). 

 
Kommentaren kom till när vi diskuterade om homo-bisexuella lärare ev, vore en tillgång för 
gymnasieskolan i undervisningen om kränkande beteenden och värdegrundsfrågor. Min 
personliga åsikt är att många av skolans problem med kränkningar med anspelning på 
homosexualitet, homofobisk argumentation och värderingsfrågor i stort skulle underlättas om 
det fanns en eller fler öppet homosexuella lärare anställda på skolan. Någon konkret, en 
människa av kött och blod. Det som för oss är okänt, kan upplevas som skrämmande, oavsett 
om det gället homofobi, rasism, eller främlingsfientlighet. Jag tror också att mycket av 
problemet med homofobi i skolan grundar sig i den till åren gångna lärarkåren. Om jag 
återigen får citera rektorn. 
 

I min generation är homosexualitet fortfarande något farligt eller kanske till och med 
suspekt. Dessa elever blir naturligtvis påverkade av föräldrarna och deras åsikter om 
homosexuella (rektor). 

 
Andersson34 tar här upp detta. 
  

                                                 
34 www.homo.se/upload/homo/pdf  /höra hemma. 
 



 

 - 28 - 

Både lärare och föräldrar tar ogärna upp ämnen som homosexualitet och relationer. Det är 
obekvämt och tvingar oss att granska våra egna värderingar.  

 
Även HomO,35 skriver om detta. 

 
Jag vill gå så långt som till att påstå att det finns en strukturell homofobi inbyggd i det svenska 
skolväsendet. Det gör det förvisso på många andra håll också, men här är det främst barn och 
ungdomar som drabbas, vilket gör det särskilt viktigt att agera.  

 
Är vi nyutexaminerade lärare tillräckligt välutbildade i frågor som berör kränkande beteenden 
och värdegrundsfrågor? Jag tror verkligen det, eftersom åtminstone lärarutbildarna på 
Karlstad Universitet har valt att lägga en väldigt tung bit av undervisningen just här. Min 
personliga åsikt att vi då inom en överskådlig framtid kan skönja en stor positiv förändring i 
elevers språkbruk och tolerans mot HBT personer. För att kunna stå upp och argumentera mot 
homofobiska och rasistiska skällsord krävs mod men framförallt kunskap. Jag är då övertygad 
om att vi nyutbildade lärare kommer att bädda för att elever, som går i tankar att ev komma ut 
offentligt med sin homo-bisexualitet kommer att känna en större trygghet och stöd i skolan än 
de gör idag. Denna slutsats gäller inte enbart de dolt homo-bisexuella eleverna utan alla elever 
som upplever att de på något vis utsätts för kränkningar i skolan.  
 
Dagens homosexuella har det bättre idag än för 100 år sedan. Sakta men säkert förbättras 
också de homo-bisexuellas livssituation, både i skolan som i övriga samhället och toleransen 
ökar för varje ny generation. Öppenheten i media kring HBT personer gör också att mystikens 
dimma sakta men säkert skingras. Detta visar elevernas svar på frågan hur de själva ställer sig 
till homo-bisexuella personer. 10 av 32 anser att homosexuella förekommer så ofta i media att 
de inte längre reflekterar över personens sexuelle läggning.  Samtidigt ökar skolans 
undervisnings ansvar i dessa värdegrundsfrågor i och med att nya lagar kommer till för att 
skydda personer som utsätts för trakasserier i skolan och i övriga samhället. Som exempel kan 
jag nämna lag 2 006:67 (Lagen om diskriminering och annan kränkande behandling) och lag 
1 999:133, (Lagen för att motverka diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning). 
Om dessa lagar kan man läsa om i kapitel 2.5 (Vad säger lagar och läroplaner). 
 
Då jag själv är uppväxt i en mat-familj med restaurangmänniskor och konditorer flera 
generationer tillbaka så föll yrkesvalet naturligt på hotell & restaurangbranschen. 
Efter drygt tjugo år i branschen har jag under årens gång skaffat många goda vänner och 
arbetskollegor som är öppet homosexuella. Jag har heller aldrig känt något obehag eller haft 
svårt att samarbeta med Hs/Bs kollegor som enligt mina egna erfarenheter oftast är de 
duktigaste yrkesutövarna och som så gott som alltid sätter god service och ett glatt humör i 
första rummet.  
 
Det är med bakgrund av mina egna erfarenheter från yrkeslivet som jag valt att försöka belysa 
detta problem med anonyma homo-bisexuella elever som lever dolt i dagens gymnasieskola. 
Jag kommer förmodligen att arbeta inom HR programmet, med elever som skall arbeta i en 
väldigt krävande bransch, både fysiskt och psykiskt. Med stöd av egna erfarenheter så 
kommer en del av dessa elever som så totalt ocensurerat idag i skolan basunerar ut sina 
homofobiska skällsord, inom en snar framtid att arbeta sida vid sida med helt öppet homo-
bisexuella arbetskamrater, men då som lärlingar.  
 

                                                 
35 www.homo.se/upload/homo/pdf  /en skolstart på lika villkor. 
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Kan jag som nyutexaminerad lärare stå upp och mot argumentera dessa skällsord så är min 
personliga uppfattning att jag gör dessa elever med homofobiska attityder en tjänst. Jag  är 
dessutom helt övertygad om att jag också gör de elever som valt att leva dolt med sin homo-
bisexualitet en ändå större tjänst. 
 
Hela skolans arbetsklimat påverkas av stämningen på skolan, och jag ser ingen anledning till 
att vi som lärare skall tillåta dessa kränkningar och skällsord, inte bara de av homofobisk 
karaktär utan också de med rasistiska förtecken. Ser jag till vad eleverna svarar i enkäten så 
svarar 22 elever av 32 att deras lärare inte bemöter skällsord och kränkningar överhuvudtaget. 
Sätter jag dessa elevers svar på frågan om de uppfattar kränkningar och skällsord med 
homofobisk karaktär som vanliga, i relation till vad eleverna svarar på frågan om hur hon/han 
skulle reagera på om bästa vännen kom ut offentligt med sin homo-bisexualitet så stämmer 
inte de båda svaren. Eleverna och jag själv med mina egna erfarenheter anser att dessa 
skällsord och kränkningar är vanliga i skolan, men samtidigt verkar väldigt få av eleverna ha 
svårighet att acceptera och tolerera att sin bästa vän är homo-bisexuell. (27 elever av 32 anser 
att en vän är en vän, oavsett sexuell läggning). 
Slutsatsen jag drar av detta är att grupptrycket när man diskuterar frågor av så pass känslig 
karaktär som dessa är stort. Att man då i en gruppdiskussion inte får elevernas uppriktiga 
åsikter om homo-bisexualitet är uppenbart. 
 
Elever, rektor och lärare nämner också samtliga att rädsla är orsaken till att så få elever väljer 
att öppet visa sin homo-bisexualitet. Bilden jag fått när jag granskat elev svaren, dels i detta 
arbete, men också i ett tidigare arbete (Om hur utbredd homofobin är i gymnasieskolan), 
vittnar om att eleverna egentligen är väldigt toleranta mot HBT personer. Någon egentlig 
fientlig homofobi har jag ännu inte stött på när elever fått svara anonymt på frågor i 
enkätform. Några få undantag finns alltid men överlag upplever jag ingen egentlig homofobi. 
Så vad är då dessa elever rädda för? Bollen ligger i detta fall hos oss i skolan, och att vi 
fortsätter att avdramatisera homo-bisexualitet och framställer det som något normalt när vi 
diskuterar med eleverna. För den som ytterligare önskar fördjupa sig och forska vidare i 
ämnet, vill jag ge några goda råd. Ta inte för givet att finna öppet homo-bisexuella 
informanter. Utmaningen att lyckas kan verka frestande men var beredd att detta 
undersökande tar mycket tid. Jag misslyckades i detta sökande och fick inrikta mig på andra 
informanter inom skolan. HomO och RFSL är positivt inställda till uppsatser och 
examensarbeten som handlar om HBT-personers levnadssituation och de hjälper hjärna till 
med goda råd och tips på relevant litteratur. Här finns även mycket gratismaterial att beställa 
och utan hjälp från dessa organisationer, så hade jag aldrig kunnat slutföra detta 
examensarbete. 
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7.0  Slutsatser 
 
 
 I denna avslutande del väljer jag att presentera mina slutsatser av 10 veckors forskning. 
 
Syftets första punkt löd: 

”Att verkligen försöka sätta mig in i och förstå de homo-bisexuella ungdomarnas 
levnadssituation.”  

 
Efter en tids forskning med faktaböcker, tidskrifter, informationsblad, intervjuer och 
skolinformation anser jag mig idag ha fått en djupare kunskap i att förstå problematiken i de 
homo-bisexuellas levnad situation och varför många väljer att leva dolt med sin homo-
bisexualitet. 
Syftets andra punkt: 

 
”Att skaffa mig sådana kunskaper att jag kommer att känna mig trygg i min framtida 
yrkesutövning. Att jag då har modet, viljan och kunskaperna som krävs för att stötta och 
hjälpa elever som är i behov av hjälp och stöd”. 

 
Jag är övertygad om att kunskaperna som detta examensarbete medfört verkligen kommer att 
vara mig till stor hjälp i min framtida yrkesutövning som lärare och i min undervisning. 
 
Vad berättigar då en människa att öppet trakassera en annan på grund av sin homo-
bisexualitet? 
Vad berättigar egentligen en människa att träda in i rollen som en översittande, gudalik 
gestalt, berättigad att döma, fördöma och förnedra medmänniskor på grund av att hon/han har 
en annan sexuell läggning än den allmänt accepterade heterosexuella? Personligen anser jag 
att livet både är för kort och skönt för att odla bitterhet i själen mot medmänniskor i vardagen 
bara för att han/hon är homo-bisexuell.   

  
Av vilka anledningar väljer så få gymnasieelever att öppet visa sin homo-bisexualitet? 

 
Svaret jag kommit fram till i detta examensarbete har jag kommit fram till genom forskande i 
litteraturen, kvalitativa intervjuer och en enkätundersökning, jag sammanfattar det så här. 
Att elever i gymnasieskolan väljer att leva dolt med sin homo-bisexualitet, kan enligt min 
forskning bero på. 
 

• Rädsla för den egna familjens och omgivningens avståndstagande, förlöjligande och 
fördömande. 

• Rädsla för fysiskt våld och hatbrott. 
• Rädsla för att förlora vänner och närstående på grund av sin homo-bisexualitet. 
• Heterosexualitet framstår av samhället som det enda rätta sättet att leva på, därför 

väljer de flesta att leva dolt med sin homo-bisexualitet 
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