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Abstrakt 
Forskning visar att majoriteten av unga hbt-personer  mår bra, men ett större antal unga 
hbt-personer  mår dåligt, än i gruppen unga i stort. Som ett led i att arbeta hälsofrämjandet 
och identitetsstärkande med unga hbt-personer  drivs  s.k. fritidshäng . Syftet med studien 
är att undersöka betydelsen av sådana fritidshäng för unga hbtq-personers 
identitetsberättelser med fokus på hur en säker plats skapas och hur detta relaterar till 
identitet. Genom intervjuer med ungdomar som besöker fritidshängen framkommer att 
fritidshängets ramar, som byggs upp av strukturen, kravlöshet och ett varmt mottagande, 
tillsammans med vad besökarna tar med sig in i form av erfarenheter och egenskaper, 
gemensamt skapar ett tryggt rum. I detta trygga rum upplever besökarna att de vågar prova 
på olika identiteter, får definiera sig själva, men även kan slippa definiera sig. Med sig från 
fritidshänget tar de en känsla av familj, nya vänner, ett engagemang samt upplever att de 
mår bättre.  
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1. Inledning 
 

”I am afraid to draw your black lines around me 
I am not always pale in the middle 
I come in too many flavors for one fucking spoon 
 
I am never one thing or the other- 
at night I am everything I fear  
tears and sorrows 
black windows and muffled screams 
in the morning I am all I want to be 
wild rain and open laughter  
bare footprints and invisible seams 
always without breath or definition-I claim every dawn  
for yesterday is simply what I was  
and tomorrow  
even that will be gone”    

     (Staceyann Chin) 

” Everyday, queer and trans people are terrorized by violence, traumatized by abuse, and betrayed by those 
meant to protect us. And everyday we survive and tell each other stories of our struggles for love and justice. 
Stories are important. They help us make sense of who we are, where we come from and where we are 
going.”      

    (s.7 i Chen, Dulani & Piepzna-Samarasinha, 2011). 

Enligt Ungdomsstyrelsens rapport Hon Hen Han (2010) mår majoriteten av unga hbt-

personer bra. Om vi jämför med den unga befolkningen i sin helhet, är dock denna majoritet 

inte förhållandevis stor. Med andra ord, det är alltså ett större antal unga hbt-personer som 

mår dåligt, än i gruppen unga i stort. Ungdomsstyrelsen konstaterar att unga hbt-personers 

sämre hälsa dels beror på psykisk ohälsa och ett riskbruk av alkohol, droger och tobak, men 

även att de i högre grad än befolkningen som helhet utsätts för kränkningar och våld, eller hot 

om våld. De uppger även i större utsträckning känslor av otrygghet, avsaknad av emotionellt 

stöd samt brist på tillit till andra människor (Ungdomsstyrelsen, 2010). Inom forskningen har 

tendensen varit att lyfta unga hbt-personers utsatthet, men viss nyare forskning fokuserar 

även på resilience och agens. Blackburn (2008) anser att om forskare väljer ett av dessa 

perspektiv riskerar denna att hamna i en falsk dikotomi, i beskrivandet av unga hbt-personer 

som antingen offer eller agenter- de är nämligen både ock. Därför är det av stor vikt att i 

forskning vara medveten om de multipla subjektspositioner som unga hbt-personer innehar 

och att dessa subjektspositioner är djupt inbäddade i diskurser. I sin studie har Blackburn 

intervjuat unga hbtq-personer utifrån deras upplevelser av identitet och subjektspositioner. 

Hen kommer fram till att de som antar multipla subjektspositioner kan bättre arbeta för social 

förändring. Med andra ord, genom att berätta om sig själva som offer kan de erkänna det hat 

och den rädsla de upplever, men samtidigt genom att berätta om sig själva som aktiva 

förändrare, erkänner de och tror på sina styrkor och sin kraft. Kombinationen av dessa två 

positioner, hävdar Blackburn, ger ungdomarna möjlighet att förstå makt som cirkulerande 

och arbeta mot det förtryck som de möter (a.a.). Ambjörnsson (2010) har genom sin 

forskning visat på behovet av säkra platser för unga hbt-personers identitetsutveckling och 

välmående (a.a.).  

Utifrån min vetskap så finns det våren 2012 tre aktiva fritidshäng som riktar sig till unga 

hbtq-personer. Ett fjärde är i startgroparna. Fritidshäng  är verksamheternas egna benämning 
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på verksamheten. Dessa ställen ligger i Karlstad, Malmö och Stockholm, samt det nystartade 

i Linköping. Alla dessa verksamheter tar sin utgångspunkt i kunskaper kring unga hbtq-

personers hälsa och att denna målgrupp är särskilt utsatt, framförallt vad gäller psykisk 

ohälsa, samt att det då är viktigt att arbeta hälsofrämjande. Flera rapporter stödjer detta (Darj 

& Nathorst-Böös, 2008; Larsson, Lilja & Fossum., 2008; Ungdomsstyrelsen, 2010). Flertalet 

skrifter pekar just på vikten av att verksamheter som inkluderar unga hbtq personer skapar 

eller att existerande verksamheter utvecklas, som ett led i att arbeta hälsofrämjande för denna 

grupp (Carlsson, 2010; Ungdomsstyrelsen, 2010; Ungdomsstyrelsen, 2011).  

Att arbeta hälsofrämjande med utsatta grupper är högst relevant inom socialt arbete. 

Forskningsfältet kring hbt-personer har varit tämligen offercentrerat och först på senare tid 

utvecklats i en riktning mot att studera unga hbt-personers resiliens och agens. Därav ser jag 

ett stort tomrum som bör fyllas och tror att denna uppsats kan vara ett steg på vägen.  

2. Syfte och Frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av fritidshäng för unga 

hbtq-personers identitetsberättelser. Fokus ligger på processen där en säker plats skapas och 

hur detta relaterar till identitet. 

Med utgångspunkt i detta har följande forskningsfrågor formulerats: 

Hur konstrueras fritidshängen som trygga/säkra platser? 

Vilken betydelse tillskriver ungdomarna fritidshängen som trygga/säkra platser? 

Vad tar ungdomarna med sig från fritidshänget?  

3. Bakgrund 
3.1 Verksamheterna 
Café Bfree i Karlstad är det enda av verksamheterna som är helt kommunalt finansierad och 

drivs på UNO, ungdomens hus i Karlstad, av två fritidsledare. De har i dagsläget öppet två 

dagar i veckan, söndag kl.15-19 och måndag kl 17-21. Bfree riktar sig till en härlig blandning 

av trans, bin, homos, jag vet inte, jag vill inte definiera mig, queers, intergenders, heteros 

(Karlstad Kommun, 2012). På UNO har Bfree tillgång till ett café, ett biorum, ett pysselrum 

och några små rum att sitta i. Oftast hänger de mest i caféet och spelar kort eller pratar. När 

jag besökte Bfree så var det ungefär 5-10 besökare där. Åldergränsen är mellan 15-25 år 

(a.a.). HaBiTatQ i Malmö är en del av det arvsfondsfinansierade projektet TAGGA , som 

drivs av RFSL Ungdom Malmö, RFSL Malmö  och finansieras delvis av Malmö stad. De 

riktar sig till dig som är hbtq eller bifiken på homo, bi, trans eller queer och är mellan 13-20 

år (HaBiTatQ, 2012) och har öppet tisdagar kl 17-21. På HaBiTatQ kan besökarna pyssla, 

hänga i sofforna, snacka, fika, måla, kolla på film med mera. När jag besökte HaBiTatQ så 

var det ungefär 15 besökare där (a.a.). Egalia i Stockholm är ett fritidshäng för ungdomar i 

åldrarna 13-19 år och har i år funnits i 5 år. Det startade som ett arvsfondsfinansierat projekt i 

3 år och drivs nu av RFSL Stockholm i samarbete med Stockholms stad. Egalia finns till för 

en god blandning av bin, trans, homosar, jag vill inte definiera mig, queers, flator, 

intergenders, vet inte riktigt, bögar, genderbenders...listan kan göras hur lång som helst 

(Egalia, 2012). De har öppet två dagar i veckan, måndag och torsdag, från kl 17-20. På Egalia 

brukar det vara mellan 30-40 besökare varje gång och varje Egaliagång börjar med en 

samling, som efterföljs av mat. Under kvällen erbjuds deltagarna att pyssla, kolla på film, 

spela musik, spela spel med mera (a.a.).  
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3.2 Normkritiskt språk 
För att hålla mig så nära det empiriska materialet som möjligt, d.v.s. använda de ord som 

mina informanter använder samt följa det språkbruk som viss litteratur jag använt mig av gör, 

så förkommer ord och uttryck som eventuell inte är kända för gemene man. Vissa av 

uttrycken eller orden är sprungna ur en normkritisk språktradition och syftar därför till att 

sätta ljus på normen snarare än den som avviker från normen, en språktradition som jag 

ansluter mig till och därav reproducerar. Utifrån detta väljer jag därför att göra några korta 

förklaringar nedan av ord som förekommer i uppsatsen, samt hur jag valt att använda mig av 

vissa begrepp.    

 

En cis-person är en person vars biologiska, sociala, mentala och juridiska kön genom livet 

varit och är entydigt. Någon kan alltså vara cis-tjej eller cis-kille. Cis kommer ifrån latin och 

betyder på samma sida. Ordet transperson är ett samlingsbegrepp som vanligtvis avser 

individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för 

det kön som registrerades för dem vid födseln. Bara den som själv identifierar sig som 

transperson är det. I begreppet ingår till exempel intergenderpersoner, transsexuella och 

transvestiter och ibland dragqueens och dragkings. En person som är intergender definierar 

sig som att befinna sig mellan, i båda, eller bortom de traditionella könsrollerna. En 

transsexuell person har ett annat mentalt kön jämfört med sitt biologiska eller juridiska kön 

(om könskorrigering ej har gjorts). Transsexualism är en medicinsk diagnos och trans kan 

också vara ett sätt att identifiera sig. På latin betyder trans över till andra sidan och sexus 

betyder kön. Transsexuell betyder således över till andra sidans kön. Queer eller queerteori 

kan dels vara en teori och syn på samhället där normer, framförallt de centrerade kring 

sexualitet och kön, ifrågasätts, och dels ett identitetsbegrepp där personen försöker eftersträva 

att inga normer skall vara hindrande för deras liv. Det kan förutom att vara en syn på 

samhället, vara ett förhållningssätt till livet, en könsidentitet och/eller ett sätt att vara sexuell. 

Hen/henom är könsneutrala pronomen (RFSL, 2012).  

Vad gäller pronomen och dess användning i denna uppsats har jag tillfrågat mina 

informanter vilket pronomen de vill att jag använder när jag skriver om dem i tredje person. 

När jag skriver om forskare/författare i tredje person har jag valt att använda hen som 

könsneutralt pronomen då jag inte haft möjlighet att fråga dem vilket pronomen de föredrar. I 

den mån jag refererar till forskning som använder sig av förkortningen hbt (homosexuella, 

bisexuella och transpersoner) kommer jag att använda mig av denna, men i övrigt har jag valt 

att använda mig av förkortningen hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera) 

då flera av mina informanter identifierar sig med queer-begreppet, men även för att 

synliggöra queer som identitet och strategi, som en del i den normkritiska ansats jag har.  

4. Kunskapsöversikt 
Jag använde mig av databasen SocIndex för att söka relevanta vetenskapliga artiklar med 

sökord såsom LGBT*, Youth*, Social* och Social support.  Viss litteratur har jag haft 

kännedom om sedan tidigare och jag har även använt mig av referenslistor i relevanta verk 

för att söka lämplig litteratur. 

4.1 Förebyggande arbete 
Enligt Ander (2005) kan preventivt arbete beskrivas som det arbete som görs innan, och detta 

begrepp har i mångt och mycket samma betydelse som förebyggande arbete. Preventivt 

arbete med ungdomar görs på många olika vis, men vanligast förekommande brukar man tala 
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om detta arbete inom alkohol- och drogrelaterade frågor. Det innebär att i ett tidigt skede 

rikta insatser mot en bred grupp, och på detta vis minska specifika problem. Med andra ord, 

ett brett arbete för att förebygga en tänkbar negativ utveckling. Ander utskiljer två olika sätt 

att arbeta preventivt; situationell prevention och social prevention.  De bygger på två olika 

logiker men sker ofta parallellt, där den situationella preventionen handlar om att förändra 

strukturella omständigheter, som t.ex. krogars öppettider, och social prevention innebär att 

genom åtgärder rikta sig till en specifik grupp för att minska vissa problem, t.ex. minska 

efterfrågan på alkohol. (Ander, 2005) I en kandidatuppsats i socialt arbete vid Malmö 

Högskola pekar Mörkberg ut projektet Tusen bilder Tusen ord, ett socialt kreativitetsprojekt 

för unga hbtq-personer, som ett exempel på en kombination av de båda logikerna. Där möts 

den strukturella ansatsen, att motverka heteronormen, med den sociala ansatsen, att öka unga 

hbtq-personers välmående, genom kreativa inslag (Mörkberg, 2011).  

4.1.1 Gruppverksamheter för ungdomar 
Ander (2005) refererar till Andersson och Andersson som talar om gruppverksamheter för 

ungdomar som framgångrika inom det förebyggande arbetet. Med gruppverksamhet är det 

möjligt att förebygga många olika problem hos många ungdomar samtidigt, och att de då kan 

få ställa och få svar på många av de centrala frågeställningar som ungdomstiden handlar om, 

såsom “vem är jag?” “duger jag för andra?”. Det finns även andra förtjänster med 

gruppverksamhet. Förutom att det är både spännande och roligt för ledaren, så är det ofta 

skönt för en ungdom att träffa andra som har liknande erfarenheter, och visa på att de inte är 

ensamma med sina erfarenheter. Genom att dela gemensamma upplevelser skapas en 

sammanhållning och på så vis goda processer. Genom de goda processerna och 

sammanhållningen blir fler trygga och mår bättre och känner sig säkrare i sig själva. Syftet 

med gruppverksamhet, säger de, är att de som deltar ska känna sig trygga, att de kan vara sig 

själva och att det som sägs inom gruppen bemöts med respekt. I sin beskrivning av hur dessa 

goda processer stärker deltagarna säger Andersson och Andersson att ungdomarna upplever 

att de tillsammans kan ”förflytta berg”. Det handlar också om att spegla sig i de andra 

deltagarna och att få bekräftelse på att duga som man är (Ander, 2005). Det centrala 

förhållningssättet i arbete med grupper bör vara att fokusera på det som fungerar, de positiva 

krafter som ungdomar har, och förstärka dem. Genom detta förhållningssätt kan man öppna 

för möjligheten att utveckla de inneboende resurserna och träna ungdomars sociala 

kompetens. Detta ger i sin tur synergieffekter. Med andra ord, om en positiv förändring sker, 

kommer detta i sin tur att leda till fler positiva förändringar (a.a.). För Shelton (2008) är det 

centrala i gruppverksamhet för unga hbtq-personer att arbeta med att bygga tillit. Genom 

skapandet av en icke dömande miljö varuti unga kan artikulera sina egna erfarenheter i 

närvaron av andra unga, och vuxna, kan de känna att de kan lita på sin egen röst. När en ung 

person litar på sin egen röst vågar de också börja se sina egna behov och begär, och uttrycka 

dessa. Genom denna process av utveckling blir de unga till agenter i sitt eget liv, där de aktivt 

konstruerar och rekonstruerar den verklighet de själva eftersträvar (a.a.).  

4.2 Unga hbtq-personer 
Normer och värderingar hos vuxna och unga, menar Ungdomsstyrelsen (2010) är en av de 

viktigaste frågorna att arbeta med för att vidareutveckla ett arbete på alla nivåer, som baseras 

på människors lika värde och respekt. Detta är nyckeln till att främja hälsa för unga hbt-

personer, inom både skola, omsorg, familj och arbetsliv. Genom att synliggöra och aktivt 

förhålla sig till de normer som finns i hela samhället och som bidrar till diskriminering, samt 

via en kritisk granskning av normer som skapar dikotomin normal-avvikare, föreslår 

Ungdomsstyrelsen åtgärder för att utveckla det arbete som finns och påbörja där det inte 

finns. Tre huvudstrategier föreslås av ungdomsstyrelsen: Förbättra arbetet i skolan, 
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myndigheters kompetens samt mötesplatser. Kortfattat så handlar det om att skolan måste ta 

fram rutiner för arbete mot diskriminering och våld, se till att de följs samt att dessa bör ha ett 

normkritiskt perspektiv. Myndigheters kompetens skall stärkas på så vis att all personal som 

arbetar med unga bör utbildas kring hur de kan förebygga psykisk ohälsa, samt motverka 

stereotypa könsroller, samt att alla insatser som riktas till barn och unga bör granskas utifrån 

diskrimineringslagstiftningen. Ungdomsstyrelsen efterlyser även att de mötesplatser för unga 

som finns inom kommunal regi även skall vända sig till unga hbt-personer samt att det även 

bör finnas egna mötesplatser för gruppen unga hbt-personer. Möjligheterna till långsiktig 

finansiering för sådana projekt bör även ses över (Ungdomsstyrelsen, 2010). 

 

Ambjörnsson (2010) har genom en intervjustudie och deltagande observationer studerat och 

analyserat 15 unga hbt-personers upplevelser av utsatthet i ett heteronormativt samhälle samt 

deras motståndsstrategier. Forskningen som funnits i Sverige kring unga människor har 

framförallt fokuserat på unga heterosexuellas identitetsskapande. Med undantag för några få 

studier så finns nästan ingen forskning som tar utgångspunkt i unga hbt-personers egna 

berättelser. Den svenska forskningen kring unga hbt-personer har hittills varit fokuserad på 

skolan och lärarnas roll. Tendensen har varit att beskriva hbt-ungdomar som offer, för våld 

och psykisk ohälsa.  Ambjörnsson pekar på hur både hen och flera andra forskare, både 

nationellt och internationellt efterfrågar en ny riktning inom denna forskning där en annan 

bild unga hbt-personer blir synlig, som aktiva subjekt (a.a.). Mollie Blackburn (2007) 

poängterar just detta i sin forskning där hen framhåller vikten av att söka kunskap om hbtq-

ungdomars resiliens och agens, och att göra porträtten av unga queers mer komplexa. Hen 

talar om att då unga har tillgång till multipla subjektspositioner så kan de peka på och 

benämna det förtryck de utsätt för och upplever samt arbeta mot detta förtryck (Blackburn, 

2007). Driver efterlyser i inledningen till boken Queer Youth Cultures (2008) ett perspektiv 

där unga hbtq-personer får porträtteras från de komplexa subjektspositioner som de faktiskt 

innehar. Ofta beskrivs unga hbtq-personer från den marginaliserade positionen de befinner sig 

i på ett sådant vis att de framställs som offer. Driver, lika som Ambjörnsson, framhåller hur 

viss forskning nu frångår detta och istället försöker lyfta fram unga hbtq-personers motstånd 

och kamp, och skapa utrymme där fler röster kan höras, röster som beskriver styrkor, begär 

och nyfikenhet. Driver (2008) beskriver det narrativ som Rofes benämner ”martyr-måltavla-

offer” som en berättelse vilken berättas om och om igen. Detta påverkar dels hur unga hbtq-

personer blir socialt legitimerade, dels vad vi tänker på när vi hör begreppet unga hbtq-

personer, hävdar Driver. Ett sätt att kontrastera detta narrativ blir då att visa på historier om 

acceptans och inkludering, men det innebär också, menar hen, ett villkorande av hur unga 

hbtq-personer tillåts vara, med andra ord ett krav på normalisering för acceptans/tolerans. Att 

beskriva unga hbtq-personer som antingen passiva offer eller normaliserade subjekt, 

skymmer en mer uppbruten och komplex maktdynamik vilken genom unga hbtq-personer 

förhandlar sitt kön och sin sexualitet, med etniska, klassmässiga, åldersmässiga och 

funktionalitetsmässiga gränser för begär och identifikation (a.a.).  

4.3 Representation eller avsaknaden av sådan? 
De bilder som representerar unga hbtq-personer i media, är enligt Shelton (2008), antingen 

väldigt snäva eller icke-existerande. Fler argumenterar att det är en positiv trend att fler icke-

heterosexuella personer gestaltas inom mainstream media, men säger Shelton, det är viktigt 

att se hur detta i stor utsträckning blir en toleransfråga, icke-hetero personer får finnas 

representerade bara så länge de inte går över gränser för vad som anses socialt acceptabelt, 

detta i linje med Drivers tidigare resonemang. När Shelton tillfrågade unga hbtq-personer om 

hur de såg sig själva representerade i media fick hen svaret att de inte gjorde det alls. Många 
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som hen träffade hade en tro att de själva inte hade något värde, något som Shelton kopplar 

till de få representationer som finns tillgängliga. Det finns en direkt koppling, hävdar Shelton, 

mellan det som förs fram som möjliga förebilder och vilken självbild unga hbtq-personer har 

möjligheten att skapa (a.a.) vilket även belyses av de normkritiska perspektiven som vi senare 

skall stifta bekantskap med. För att kunna bredda bilden av hur unga hbtq-personer 

representeras i media måste de erkännas och bli lyssnade på som representanter för sina egna 

livshistorier. För praktiskt genomförande av detta behövs det skapas säkra platser inom vilka 

queers slipper bli patologiserade, reglerade och bedömda. Platser där de unga får möjligheter 

att skapa sina egna representationer av sina liv, representationer som sedan kan spridas 

(Shelton, 2008). 

4.4 Platser 
Ungdomsperioden är en tid då ungdomar själva inte har mycket makt, utan styrs i stor 

utsträckning av föräldrar, andra vuxna och institutioner såsom skolan. Rätten till platser att 

vara för sig själv utan vuxnas närvaro saknas och därför söker sig många ungdomar detta 

själv. Rumsskapandet beskrivs som en viktig del i identitetsbildningen hos unga, det vill säga 

att komma underfund med vem man är och vill vara. Ungdomars identitetsprocesser är 

kulturella och sker aldrig i ett vakuum. De sker i samspel med eller i motstånd mot det 

omgivande samhällets föreställningar och förväntningar (Lieberg, 2009). ”Identitet måste 

praktiseras, utövas och förkroppsligas” (Lieberg, 2009, s.59), med andra ord; 

identitetsprocesser är rumsliga och måste alltså få ta uttryck någonstans (Lieberg, 2009). 

Shelton refererar till Fliegel som hävdar att unga söker lika mycket efter en identitet som en 

plats och miljö att artikulera identiteten inom (Shelton,  2008).  

4.4.1 Säker plats 
Ambjörnsson talar just om detta behov av ett rum eller en säker plats, som ett återkommande 

motiv i hbt-historien. Det är intressant anser hen att det bland henoms informanter år 2009 

fortfarande är en av de främsta motståndsstrategierna, att söka upp eller skapa säkra platser. 

Dessa säkra platser kan fylla två funktioner. En säker plats ger individen möjlighet att känna 

sig begriplig i andras ögon och även få bekräftelse, men ger också ett utrymme att forma 

strategier för att försöka ändra förutsättningarna för sin existens (Ambjörnsson, 2010). 

Margareta Lindholm och Arne Nilsson har I boken En annan stad (2002) beskrivit hur 

homolivet gestaltade sig i Göteborg under 1950-talet till 1980-talet. Det framkommer att 

temat att söka efter en säker plats under en lång tid varit centralt i homosexuellas historia. 

Under efterkrigstiden blev det svårare att vara öppen som homosexuell och detta främjade 

tankar på att söka sig egna platser, som var skyddade från våld och trakasserier som annars 

hotade. Dessa klubbar och föreningar blev de enda offentliga platser där lesbiska och 

homosexuella kunde vara sig själva. Lindholm och Nilsson formulerar här en intressant 

tankegång, att formuleringar som ”att komma hem” kan förstås i ljuset av detta, dvs. platser 

för homosexuella och lesbiska, som också erkändes som det utifrån. Dessa mötesplatser gav 

också möjlighet till besökarna att uppleva och erfara olika sätt att gestalta och iscensätta 

begär och kön, vilket i förlängningen var viktig för den politiska kampen att skapa mer plats 

och rättigheter för lesbiska och homosexuella (Lindholm &  Nilsson, 2002). Collins (2000) 

beskriver den svarta feminismen, och framförallt de svarta kvinnornas sätt att formulera 

motstånd och hitta platser i sin vardag där de kan känna sig trygga och formulera andra bilder 

än den massmediala vita värld som lyfts fram. För svarta kvinnor har t.ex. kyrkan och 

varandras hem fungerat som sådana platser, där kvinnor kunnat träffas och dela erfarenheter, 

stötta varandra o.s.v.: ”these spaces are not only safe-  they  form prime locations for 

resisting objectification as the Other” (Collins, 2000, s.101). Dessa trygga platser, säger 

Collins, har framförallt yttrat sig genom tre teman. Ett av dessa teman är svarta kvinnors 
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relationer med varandra. Evelyn Hammond beskriver hur hon alltid skrattar när hon är med 

andra svarta kvinnor, att de har roligt. Hon säger att hon tror att deras humor kommer från en 

delad insikt om deras plats i världen. Det har även varit mycket viktigt för svarta kvinnors 

motstånd att dela med sig erfarenheter även via musik och litteratur, som i sin tur skapat både 

en representation av svarta kvinnor och ett igenkännande (Collins, 2000). 

Shelton (2008) gör gällande att om unga queers får möjligheten och friheten att skapa sina 

egna kulturella praktiker kan de också förändra de bilder som blir synliga inför andra 

människor och institutioner. Det är viktigt att de ges medel för att utveckla ett eget språk och 

ett utrymme där de i samklang med andra unga, kan utveckla sina identiteter. Det är 

livsviktigt, säger Shelton, att de får tillgång till möjligheter att göra detta, och att det finns en 

plats som är säker för dem att göra detta på. En säker plats, enligt Shelton, är en neutral 

mötesplats där individer tillåts och uppmuntras att presentera multipla aspekter av sig själva, 

och att detta sker i en miljö fri från fördömande och fysisk/psykisk fara. En sådan plats 

skapas genom att kollektivt skapa regler för hur var och en skall bete sig i detta utrymme, 

både vad gäller vilket språk och vilka beteenden som skall användas. Med andra ord, de som 

är delaktiga i att skapa denna plats använder sig av demokratiska kommunikationsmetoder för 

att förstärka sin personliga och social makt och frihet.  Genom säkra platser inom vilka unga 

kan utforska och definiera sig själva, och sedan artikulera dessa identiteter inför andra, har 

queera ungdomar potentialen att bli en stark och samhällsengagerad grupp (a.a.).  

4.5 Sociala sammanhang 
Detrie och Lease (2007) har undersökt relationen mellan socialt stöd, social samhörighet och 

kollektiv självkänsla till psykologiskt välmående, hos unga homo- och bisexuella personer. 

Tidigare studier har undersökt relationen mellan socialt söd och psykiskt välmående hos unga 

och noterat att många kände sig tillfredställda med det stöd de mottog men kände sig 

fortfarande ensamma. Detrie och Lease ville därför undersöka kopplingen till kollektiv 

självkänsla hos gruppen unga homo- och bisexuella personer. Socialt stöd definieras som det 

stöd som ungdomen upplever att den har från sin omgivning eller sociala nätverk. Detta 

nätverk kan vara vänner och familj och för unga homo- och bisexuella  personer kan det vara 

av särskild vikt med en vald familj då det förekommer homofobi inom familjen. Social 

samhörighet kan ses som en förlängning av socialt stöd, då det inte bara är av vikt att uppleva 

att en har stöd utan också att känna tillhörighet. Förekommande heterosexism och homofobi 

kan göra att unga homo- och bisexuella personer känner sig avskärmade från världen. 

Kollektiv självkänsla kan beskrivas som hur individens känsla av egenvärde relaterar till hur 

individen värderar gruppen.  Studien visar att relationen mellan socialt stöd, social 

samhörighet och kollektiv självkänsla är stark och att om en ung homo- och bisexuell person 

har en positiv bild av gruppen homo- och bisexuella kan det bidra till en känsla av högre 

egenvärde och självkänsla (Detrie & Lease, 2007). I en studie av unga homo- och bisexuella 

mäns coping-strategier för att hantera heterosexism framkom att en strategi kan vara att söka 

”gay-affirmative” stöd. Detta gav personer möjlighet att se en annan sida av situationen, 

jämfört med den heterosexistiska världsbild som tex familjen stod för. En annan strategi var 

att välja sin egen familj, där dessa vänner både delade erfarenheter och kunde känna igen sig i 

andras livssituationer (McDavitt m.fl., 2008). 

Pinderhuges (i Shelton, 2008) betraktar makt som en kritisk aspekt i en människas upplevelse 

av att ha kontroll över sitt eget liv, och i förlängningen är avgörande i deras mentala hälsa och 

i vilken grad de engagerar sig socialt. Shelton (2008) menar att känna tillhörighet till ett 

sammanhang, har två betydelser för unga hbtq-personer. För det första är det avgörande för 

förflyttningen från ungdomen till vuxenvärlden att etablera sig ett bredare sammanhang. 
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Genom att känna sig delaktig och bekräftad inom ett sammanhang utvecklas ens 

självförtroende, och detta är särskilt viktigt för unga hbtq-personer som kanske inom många 

andra sammanhang möter diskriminering och stigmatisering. För det andra så kommer den 

unga personen som identifierar sig med ett sammanhang, också att investera i detta 

sammanhang och arbeta för förändring och förbättring för kommande generationer av unga 

hbtq-personer (a.a.). Precis som Blackburn (2007) hävdar Shelton att när queera unga känner 

sig bekväma med vem de är och har stärkt sitt självförtroende finns en större chans att de 

aktivt står upp mot orättvisor och förtryck (Shelton, 2008). 

4.6 Arbete med unga hbtq-personer 
Egalia har under den tid det existerat utarbetat en samling metoder som de kallar 

Egaliamodellen. Modellen bygger på tre grundpelare som är trygghet, representation och 

kontinuitet. De rutiner som de utarbetat går i mångt och mycket att hänvisa till någon av 

dessa grundpelare. Trygghet beskrivs som en basal kärna av verksamheten och arbetet med 

ungdomar. Hur man skapar en trygg plats är centralt i att etablera en känsla av trygghet för 

besökarna. Trygghet på Egalia innebär t.ex. en plats fri från hatbrott och trakasserier, och 

rädslan för det, men även en plats där ungdomarna inte behöver dölja sin identitet, vilket är 

vanligt i ett heteronormativt samhälle. En annan konsekvens av ett heteronormativt samhälle 

är att hbt-personer osynliggörs, och därför ser Egalia behovet av erbjuda en mängd förebilder 

som ungdomarna kan spegla sig i och identifiera sig med, detta genom representation. De ser 

också representation som en viktig del i att kunna se sig själv i framtiden, och skapa sig en 

bild av vem man vill vara. Som en viktig del är också att verksamheten har en kontinuitet, 

vilket här innebär att ha samma rutiner varje gång, med till exempel en välkomstrunda där 

alla besökare deltar och de går igenom vad hbtq står för samt att varje person får presentera 

sig med det namn den vill heta, det pronomen den vill blir tilltalad med, hur många gånger 

hen varit på Egalia och hur gammal hen är. Kontinuiteten är viktig då i en ungdomstid, 

mycket annat är instabilt och föränderligt och det är då centralt för den unga att ha en stabil 

plattform att falla tillbaka på (Carlson, 2010).  

 
5. Metod 
Då denna forskning syftar till att lyfta fram unga hbtq-personers egna berättelser, erfarenheter 

och upplevelser så har jag valt att använda mig av kvalitativ metod (Bryman, 2008). Som 

Bryman beskriver är det centralt för kvalitativ forskning att söka förståelse för en grupp eller 

ett fenomen. Denna ambition, att gå djupare än bara ytlig förståelse, kan förmodligen bäst 

åstadkommas genom att just ta den undersöktas position. Genom att inta en som Bryman 

kallar det empatisk position, vilket i sin tur är förknippat med det tolkande perspektivet som 

kvalitativ forskning står för, kan forskaren förhoppningsvis få riklig information om det 

studerade fenomenet, men man bör även vara medveten om de potentiella pratiska problem 

som kan uppkomma (a.a.).  

5.1 Intervju som metod 
Intervju kan vara ett attraktivt val när forskare skall undersöka enkla fenomen men enligt 

Denscombe lämpar det sig bättre för mer komplexa och subtila fenomen. Med andra ord, när 

en som forskare vill söka få insikt i människors uppfattningar, känslor, åsikter och 

uppfattningar är intervju en mer lämplig metod. Särskilt lämpat är intervjuer för 

datainsamling som grundas på känsliga frågor och privilegierad information. Genom att 

samtala med de personer som har tillgång till nyckelinformation kan forskaren få tillgång till 

djup information om det fält som undersöks och med hänsyn till eventuella känsliga områden 
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är det mer troligt att en person vill tala om det vid ett hänsynsfullt och försiktigt 

tillvägagångssätt i intervju, än t.ex. en enkät (Denscombe, 2009).  

Både Denscombe och Brymans resonemang stämmer väl in på mitt forskningsområde och val 

av metod baserat på just detta. Jag anser att jag kan få en djupare förståelse för mina 

informanters berättelser om betydelsen av att ha fritidshäng för unga hbtq-personer via 

intervju. För att tillåta en flexibilitet i intervjusituationen men ändå vara säker på att täcka in 

vissa områden är det lämpligt att använda sig av en semi-strukturerad intervju. Detta ger 

också möjlighet för informanten att utveckla sina tankar och idéer (Denscombe, 2009). Se 

Bilaga 2 för intervjuguide. 

5.1.1 Intervjuareffekten  
Denscombe beskriver någon som hen kallar intervjuareffekten. Denna effekt handlar om hur 

en intervjuare påverkar sina informanter, dels via den personliga identiteten, och 

självpresentationen, dels via personligt engagemang (Denscombe, 2009). Detta är något jag 

reflekterat mycket kring under min forskningsprocess, då mitt ämne rör frågor som dels kan 

vara känsliga och att jag själv har ett engagemang i dessa frågor. De jag intervjuat har varit i 

åldrarna 16-24 vilket innebär att jag varit något äldre än dem. Att jag identifierar mig som 

cis-person men icke-heterosexuell och queer, tror jag kan ha inverkan på hur mina 

informanter uppfattar mig och även har påverkat min möjlighet att ens få tag i informanter. 

Via mitt informantbrev till både deltagare och ledare inom fritidshängen har jag beskrivit att 

jag själv har ett engagemang i hbtq-frågor samt att jag önskar att det funnits ett liknande ställe 

när jag vuxit upp. Med detta har jag alltså redan innan vi träffats gett ledtrådar om vem jag 

kan tänkas vara. En annan aspekt är den kring utbildningsnivå och social status. Eftersom jag 

kommer som forskare och vill ta del av information som informanterna kan ge mig, finns en 

maktrelation med i bilden. Jag ser det som att denna maktrelation är tu-delad. Dels kan det 

vara möjligt att informanten vill tillfredställa mig genom att ge rätt svar, men hen har ju även 

möjlighet att välja att inte delge någon information.  

5.1.2 Att vara insider 
Det finns både fördelar och nackdelar med att vara en insider vid forskning om hbt-frågor. 

M.C. LaSala (2009) pekar på hur viktigt det är att reflektera över sin egen position men att 

den både kan vara fördelaktig och innebära att en missar viktiga saker inom det som en 

forskar om. Viss social forskning har fått kritik för att vara för norm-centrerad och därigenom 

missa viktiga faktorer som påverkar respondenterna, då forskaren representerar en 

överordnad position som har ett maktövertag. Fram till mitten av 1900-talet ansågs det inte 

vara möjligt att bedriva forskning inom den egna gruppen utan att bli partisk, då det ansågs 

att känslor av tillhörighet och hängivenhet till en grupp skulle störa forskarens möjlighet att 

förbli objektiv. LaSala anser att det snarare är en tillgång att vara insider i en grupp och 

bedriva forskning då det innebär en unik möjlighet att förstå innifrån-perspektivet, och 

därigenom också kunna formulera relevanta forskningsfrågor som kanske inte skulle 

uppkomma för en outsider. Vidare tror även LaSala att det kan vara av vikt för forskningens 

fokus huruvida forskaren är en outsider eller insider, och exemplifierar detta med hur två 

olika forskare skulle kunna uppfatta och studera homosexuella mäns icke-monogama 

relationer. För någon som är bekant med detta och ser det som en fungerande strategi kanske 

fokuset då hamnar på att undersöka vad i dessa förhållanden som gör att de lyckas, medans 

någon som är obekant med denna relationsform kanske väljer att studera hur homosexuella 

män verkar ha svårt för intimitet med en person. Det kan även vara fördelaktigt vad gäller att 

hitta informanter då de som överväger att delta i studien kan känna en trygghet för att studien 

genomförs av någon från deras ”egen” grupp och därmed känna förtroende för att det som 
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berättas kommer att framställas på ett korrekt sätt. En potentiell begränsning med att vara en 

insider är att forskaren riskerar missa vissa unika karaktäristika hos gruppen som sådan vilket 

en outsider skulle ha lagt märke till. Förutom risken att missa vissa fenomen, finns det även 

en risk att övertolka betydelsen av en informants svar, utifrån sina egna erfarenheter, eller att 

projicera egna känslor på informanternas svar (a.a.). Genom vissa strategier kan en insider-

forskare stärka tillförlitligheten och trovärdigheten i sin forskning. För det första är det av 

yttersta vikt att betona konfidentialitetskravet, då hbt-communityt är förhållandevis litet och 

det är viktigt att informanten känner sig trygg med att den kommer förbli anonym. För det 

andra är det viktigt att utveckla en självkännedom i sin relation som medlem i hbt-

communityt men samtidigt som forskare. Genom att se på vilka sätt en forskare skiljer sig 

från och tillhör gruppen, kan hen uppnå en balanserad avvägning kring innifrån- och 

utifrånperspektiv. Sammanfattningsvis, anser LaSala, kan det konstateras att socialt arbete 

kan berikas av mer forskning gjord av homosexuella män och kvinnor för att generera 

kunskap om homosexuella män och kvinnors liv och livsberättelser, från en sådan ovan 

beskriven balanserad forskning (a.a.).   

5.2 Urval  
Jag har använt mig av ett så kallat målinriktat urval, vilket innebär att jag sökt informanter 

som varit relevanta för min forskningsfråga. Detta är en urvalsmetod som rekommenderas 

enligt många forskare för den som bedriver kvalitativ forskning med intervju som 

datainsamlingsmetod (Bryman, 2008).  Detta har jag gjort genom att sammanställa ett brev 

till verksamhetsledarna för Egalia, HaBiTatQ och Café Bfree med en beskrivning av mitt 

projekt, samt ett kortare brev (se bilaga 1)  som de i sin tur kunde sprida till de unga som 

besöker verksamheterna. Då det av förklarliga skäl inte finns någon urvalsram (Bryman, 

2008) för den grupp av informanter jag sökte till min forskning, det vill säga, inget register 

över unga som besöker eller har besökt fritidshäng för unga hbtq-personer, så har jag även 

använt mig av ett snöbollsurval (Bryman 2008) genom att skapa ett så kallat evenemang på 

internet-sidan Facebook. Att skapa ett evenemang på denna sida innebär att jag och de 

personer jag ”bjuder in” kan sprida informationen på kort tid genom att dela med sig av 

evenemanget och bjuda in fler personer.  På detta evenemang som jag titulerade ” Fritidshäng 

för HBTQ's -Jag skriver uppsats, vill du vara med?” använde jag mig av informantbrevet, och 

bad sedan verksamheterna samt vänner och bekanta att sprida förfrågan. 

Jag valde att genomföra intervjuerna på plats i respektive stad. Jag ansåg att detta var viktigt 

då det är frågor som kan vara av känslig art och det har varit viktigt att ha ett personligt möte. 

Jag fick komma till varje fritidshäng och presentera mig kort och sedan gjorde vi upp ett 

schema för när de frivilliga skulle bli intervjuade. Det var bara en person som anmält intresse 

innan jag kom på besök, så det verkar ha varit betydelsefullt för ungdomarna att se vem jag 

var innan de valde att ställa upp. Totalt har jag genomfört tio intervjuer med elva informanter.  

Fem av intervjuerna är gjorda i Karlstad, tre i Malmö och två i Stockholm. Två av 

informanterna intervjuades tillsammans medan de övriga intervjuades individuellt. Längden 

på intervjuerna har varierat från ca 20 minuter till ca 50 minuter, och jag har spelat in 

intervjuerna för att inte missa viktig information och för att kunna fokusera på 

intervjusituationen. Alla intervjuerna har sedan transkriberats. Mina informanter är mellan 16 

och 24 år gamla och identifierar sig alla som homosexuella, bisexuella och/eller transpersoner 

och/eller queera.  



11 

 

 

5.3 Avgränsningar 
I Sverige finns tre fritidshäng för hbtq-ungdomar. Jag har avgränsat mig genom att rikta mig 

till de personer som kommer till dessa fritidshäng i nuläget eller har varit där tidigare. De 

lokalavdelningar av RFSL Ungdom som driver liknande verksamhet men som inte 

presenterar sig som ett fritidshäng har jag alltså inte undersökt.  

5.4 Unga hbtq-personer som forskningssubjekt 
Elze (2009) anser att det kan vara svår att hitta ett representativt urval då en vill undersöka 

populationen unga hbtq-personer, eftersom det ofta är de som är engagerade i stödgrupper 

och identifierar sig som hbtq, som medverkar. Forskare riskerar då att missa den del av 

populationen som inte engagerar sig, som kanske skiljer sig från de engagerade och därför 

vore särskilt viktig att studera. De som deltar, detta i en amerikansk kontext, är ofta i sena 

tonåren, stadsbor, aktiva i organisationer och öppna med sin sexualitet. Elze menar att det 

finns en skillnad i psykosociala karaktäristika mellan de som är aktiva i grupper eller ej (a.a.). 

Detta är intressant för min studie, för att den indikationen säger något om hur personer som är 

med i organisationer/grupper mår, men inte vilket som är påverkansfaktor. Med andra ord, 

mår personer bättre för att de är med i organisationen eller är det folk som mår bra som går 

med i och engagerar sig i organisationer? Då jag ämnar undersöka just de som söker sig till 

fritidshäng så kan inte Elzes första kritik appliceras på min studie, men det kan vara relevant 

att reflektera över huruvida det finns deltagare som valt att inte komma tillbaka till 

fritidshängen. Vidare säger Elze (2009) att det är viktigt att inkludera och synliggöra unga 

hbtq-personer i studier som fokuserar på hälsa och välmående, då den kunskapen kan 

användas för att koordinera tidiga stödjande insatser. Tveksamheten hos vissa forskare att 

inte inkludera denna grupp i studier ligger ofta i oklarheter kring behovet av föräldrars 

tillstånd för ungdomens medverkan, och svårigheter i balansgången mellan föräldrars ansvar 

kontra ungdomens rätt till privatliv och deras förmåga att ge informerat samtycke. Elze 

argumenterar för att det är viktigt att inkludera även de som inte kan be om föräldrars 

tillstånd, förutsatt att deras rättigheter som informanter är fullständigt skyddade. De tre 

viktigaste etiska principerna är rättvisa, nytta och respekt. Rättvisa karaktäriseras av att denna 

grupp bör ha rätt att delta i forskning eftersom utelämnandet skulle innebära att samhället inte 

får kunskap om deras utvecklingsbehov. Vad gäller nyttan kan forskaren resonera och väga 

den direkta nyttan för deltagarna samt för den större gruppen, unga hbtq-personer och att 

även om de kanske inte konkret tjänar på deltagande kan de känna en stolthet över att delta i 

en studie som sprider kunskap om unga hbtq-personers liv. Respekt kan sägas innebär att de 

får delta men att de måste skyddas fullt ut i forskningsprocessen och att deras ålder och 

mognad skall vägas mot sårbarhet (a.a.). 

5.5 Etiska överväganden 
Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor är den lag som reglerar 

etik och forskning när det gäller människor. Enligt §18 så skall person som är över 15 år själv 

få ge sitt samtycke till deltagande i forskning om och när information har getts så att denne 

inser vad forskningen innebär. De jag har intervjuat har alla varit över 15 år då den yngsta är 

16 år och den äldsta 24 år.  

Vetenskapsrådet (2012) har stipulerat fyra gemensamma krav för etiska överväganden vad 

gäller forskning inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De är alla 
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grundade i det som kallas individskyddskravet vilket kortfattat innebär att ingen person skall 

komma till skada, fysiskt eller psykiskt, bli förödmjukad eller kränkt.  

Informationskravet innebär att de deltagande skall informeras om deras uppgift i projektet 

och deras villkor för deltagande.  Fortsättningsvis skall forskningens syfte redovisas och 

deltagarna ska informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan. (Vetenskapsrådet 2012). Detta genomfördes genom informantbrevet och 

muntlig information som gavs vid intervjutillfället. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 

själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Samtycke bör alltid inhämtas om 

deltagandet i studien är av en aktiv karaktär och om den deltagande är under 15 år så skall 

samtycke inhämtas från förälder/vårdnadshavare. Jag har vid intervjutillfället inhämtat 

samtycke från mina informanter. Vidare är det deltagarens rättighet att själv avgöra hur länge 

hen vill delta och på vilka villkor samt att avbryta sitt deltagande och detta skall tillåtas utan 

påtryckningar. Även detta informerades deltagarna om vid intervjutillfället. 

Konfidentialitetskravet har en nära koppling till frågor om offentlighet och sekretess. Detta 

innebär att all information om deltagare skall förvaras på ett sådant sätt att ingen otillbörlig 

får tillgång till dem, samt att information anonymiseras och avidentifieras. Konkret i min 

forskning har detta inneburit att deltagarna inte benämns med sina egna namn utan vi har 

gemensamt valt ett annat namn som skall fungera som fingering. Jag har också valt att 

utelämna viss information om platser och andra kännetecken som kan härledas och därmed 

medverka till att konfidentialiteten försvagas. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter 

endast får användas i forskningssyfte och att ingen information får utlånas eller på annat sätt 

överlåtas till en kommersiell part eller för icke-vetenskapliga ändamål (a.a.). 

5.6 Analysmetod 
Kvalitativ innehållsanalys är en vanlig metod vad gäller kvalitativ analys. Det innebär ett 

sökande efter teman och mening i det material som skall analyseras. Tyngdpunkten ligger på 

att kategorier som härleds från koder, ska återspeglas i teman, och ligga nära materialet. Det 

är också centralt att betona forskarens roll i denna analys då hen är medskapande i skapandet 

av mening, samt att denna mening också bör härledas just utifrån den kontext som den 

uppkommer i (Bryman, 2011). Kvale och Brinkman (2009) beskriver en form av 

innehållanalys som lämpar sig på material insamlat via intervjuer, för att koda, koncentrera 

och tolka meningen i texterna. De säger sig vara inspirerade av hermeneutisk texttolkning där 

särskild vikt läggs vid de antaganden och frågor som ställs till texten, vilket också bidrar till 

att forskaren blir medskapare i tolkningen. De nämner även en så kallad bricolage-teknik där 

forskaren har tillgång till fler olika metoder och pendlar mellan dessa i analysen. Även så 

kallad teoretisk tolkning, vilket innebär användandet av teori eller teoretiska begrepp för att 

skönja en djupare förståelse för materialet kan användas som separat metod eller som 

inkluderad i ett bricolage. (a.a.). Denscombe´s syn på kvalitativ analys av data har både 

gemensamma delar samt skiljer sig lite från de ovan nämnda. Hens metod är mer lik den 

analysprocedur som används vid grundad teori, där stegen är kodning, kategorisering, 

tematisering och begreppsutveckling. Detta sker enligt Denscombe i den analytiska spiralen 

där forskaren upprepar dessa led och på så sätt både fördjupar sin närhet till materialet samt 

förfinar koder, kategorier och begrepp. (Denscombe, 2009).                                                                                                                                                                  

Jag har transkriberat allt mitt material och sedan läst igenom det noga. Vid den första 

genomläsningen strök jag under meningar och ord och har utifrån det skapat koder och 

analysenheter. Jag har sökt sammanhangen i det som informanterna talar om men även vad 

som kan sticka ut och inte passar in, detta genom att söka efter koncept och idéer såsom 

trygghet och identitet. Jag har försökt att förhålla mig så förutsättningslöst som möjligt för att 
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inte förbigå något viktigt i materialet och har återvänt till materialet efter genomläsning av 

teorier och kunskapsöversikt inom fältet, detta för att öka möjligheter för insikt och 

tolkningsförståelse (Kvale & Brinkmann, 2009).  

6. Teoretiska utgångspunkter 

6.1 Skyddsfaktorer  
När förebyggande insatser planeras är det viktigt att ta hänsyn till skyddsfaktorer. 

Skyddsfaktorer är enligt Ander (2005) inte så beforskade, men är centrala i det främjande 

arbetet. Utgångspunkten är att söka det som gör att en människa utvecklas i positiv riktning 

och vad som konstituerar ett bra liv. Med andra ord, det som minskar sannolikheten att ett 

problem uppstår.  

Andreasson (i Ander 2005) menar att det är förstärkningen av banden mellan människor som 

gör skyddsfaktorer skyddande. Ett sätt att undersöka dessa band mellan människor är att 

använda Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang. KASAM är en del i det 

salutogena förhållningssättet vilket fokuserar på hälsobringande faktorer istället för att vara 

sjukdomsfokuserat. Antonovsky var grundare till detta perspektiv, genom begreppet 

salutogenes och påståendet att om en människa har en hög känsla av sammanhang, KASAM, 

så kommer det påverka individens hälsa i en positiv riktning. Känslan av sammanhang kan 

mätas genom tre olika delkomponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Ander, 2005). Begriplighet kan beskrivas som när den information man får, både inre och 

yttre, uppfattas som förnuftig, gripbar och ordnad. Motsatsen är att informationen är kaotisk 

och oförklarlig. Har man en hög känsla av begriplighet finns en förmåga att sortera 

information, på ett sätt som går att förstå. Hanterbarhet innebär att man har en förmåga att 

möta de krav som ställs på en och det finns resurser att möta dessa krav. Har man en hög 

känsla av hanterbarhet känner man sig inte som ett offer för omständigheterna. 

Meningsfullhet är känslan av att livet har en mening och en innebörd. De utmaningar man 

möter i livet har man en möjlighet att hantera och de blir på så vis välkomna. Skyddsfaktorer 

inom det salutogena perspektivet är till exempel; en betydelsefull annan, en förmåga att hitta 

och behålla vänner, hobbies och intressen, delaktighet, självförtroende, nätverk, social och 

emotionell kompetens. Dessa skyddsfaktorer är möjliga att stärka i arbete med ungdomar i 

grupp (a.a).  

6.2 Identitet 
Enligt Tajfels sociala identitets teori kommer en individ att sträva efter att tillhöra en grupp 

som bidrar positivt till dennes självförtroende. Om grupptillhörigheten av någon anledning 

inte uppfyller detta krav så kommer individen lämna gruppen, om det av olika anledningar 

inte är möjligt, så kommer individen antingen att acceptera bilden av gruppen och omvärdera 

de aspekter som tillskrivits den, till exempel låg status, eller försöka arbeta för social 

förändring (Tajfel, 1974).  

Rosenberg (2002) beskriver utvecklandet av en kollektiv identitet för en utsatt eller utstött 

grupp som en process. I grunden finns ett förtryck från en normerande grupp som med detta 

förtryck försöker skilja ut och stöta bort en kategori av människor. Följden av detta blir att 

långsamt kommer denna utstötta grupp att börja uppfatta sig själv som en grupp. Identiteter 

fungerar enligt Rosenberg som berättelser som har en egen dramaturgi. I fallet med 

homosexuella så innebär det för en individ att upptäcka sin egen homosexualitet, komma ut 

och sen arbeta sig in i den homosexuella gemenskapen. För alla människor är det viktigt att 
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ha en referensgrupp och möjligheter till positiv självidentifikation, men detta särskilt för 

marginaliserade och utsatta individer/grupper. För många är identiteten som ’flata’ eller ’bög’ 

en ”välkomnande tillflyktsort” (Rosenberg, 2002, s.53), medan andra tycker att identiteter är 

begränsande och förtryckande. Rosenberg hävdar att identiteter skapas genom att individen 

berättar sin livshistoria för sig själv och andra, om och om igen, och identiteter kan därför 

formas och omformas, utifrån kontext.  

Den drivkraft som ligger bakom denna identitetsberättelse är framförallt behovet av att skapa 

ett sammanhang där den individuella identiteten kan möta omvärlden, och på så vis blir också 

grupper och gruppnormer centrala i formandet av identitet. Med andra ord, grupptillhörighet 

påverkar individens självförståelse, men även omvärldens syn på de individer som ingår i 

gruppen (Rosenberg, 2002).  

6.3 Normkritiska perspektiv 
Inom pedagogiken har det funnits olika strömningar som gemensamt haft att vilja ifrågasätta 

förtryckande strukturer. Icke-förtryckande pedagogik och frigörande pedagogik är några 

exempel på pedagogik som influerat utvecklingen av antirasistiska och feministiska 

pedagogiker. Vissa av dessa har kritiserats och utbildningsvetaren Kumashiro (i Bromseth 

2010) påpekar att queerteori och en poststrukturalistisk kunskapssyn kan vara behjälplig i att 

utveckla ett perspektiv som sätter ljus på hur maktstrukturer skapas och återskapas som en del 

av kunskapandet och hur identitet påverkas av detta. Genom att ha ett normmedvetet eller 

normkritiskt perspektiv, säger Bromseth, kan utbildare synliggöra hur dikotomier som vi och 

de skapas. Kumashiro utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv och talar om hur många olika 

normer samspelar i skapandet av en individ och struktur. Hen pekar också på att vad som 

anses normativt har sin grund i olika kulturella och subkulturella sammanhang. Som 

Bromseth ser det är en av Kumashiros huvudpoänger att vi alla är sammansatta människor, 

och att hur vi upplevs, bemöts och tolkas utifrån våra identiteter är avhängigt den kulturella 

och subkulturella kontexten. Detta hävdar Bromseth, kan vara en viktig aspekt i det 

normkritiska förändringsarbetet, då det finns många skärningspunkter och möjligheter till 

möten mellan människor, som inte baseras på essentialistiska identitetskategorier (Bromseth, 

2010).  

Normkritiken lägger fokus på processerna där normer skapas och istället för att fokusera på 

den Andra, så synliggör den snarare hur den Andra skapas som kategori, i förhållande till 

dominerande normativa förställningar, samt vår egen roll i dessa processer. Bromseth hävdar, 

att i slutändan handlar alltid kunskapsstrategier om ”vilken berättelse som får plats på vilka 

premisser och vilka kroppar som får existera inom dessa ramar och på vilka premisser” 

(Bromseth, 2010, s. 49). Genom att skapa nya berättelser kan ramarna förändras, och vidgas. 

Det är alltså möjligt, genom att använda sig av normkritiska perspektiv, att förändra hur det 

är möjligt att tänka, agera, existera i såväl det egna livet som i samhället i stort. Det är både 

en kollektiv och en individuell process (Bromseth, 2010).  

6.4 Kön som konstruktion 
Något annat som också påverkas av omvärlden och omvärlden påverkas utav är berättelsen 

om kön. Inom den genusvetenskapliga forskningen och teoribildningen har frågan om hur 

kön konstrueras varit och är central. Kön som något som konstrueras, och omförhandlas över 

tid och rum, snarare än som essentiellt och biologiskt fixerat i mäns och kvinnors kroppar är 

en genomgående förståelse. Mattson (2010) beskriver hur du som kvinna eller man kan 

uppfatta dig själv olika beroende på sammanhang, exempelvis en kvinna som skall gå till 

affären klär sig annorlunda än om hon hade varit hemma. Kvinnor förväntas balansera mellan 
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olika former av skötsam femininitet och män förväntas uttrycka olika typer av maskulinitet 

beroende på grupp och sammanhang. Konstruktionen av kön är av särskilt intresse för denna 

forskning. Det handlar både om en tidig socialisation och om fostran, där barn från att de är 

nyfödda kläs på olika vis, talas med på olika sätt osv. Kön är dock inget som enbart 

konstrueras i barn-åldern utan följer med i vuxenvärlden. Olika förväntningar på hur män och 

kvinnor skall vara förmedlas dels via media, dels via mer eller mindre synliga och osynliga 

belönings- och bestraffningssystem, genom att till exempel uppmärksamma och bekräfta 

vissa beteenden, medan andra osynliggörs eller straffas (Mattson, 2010). 

Att kön på så vis konstrueras via handling men även via språk är något som Butler varit en 

central gestalt att driva. Butler menar att kön görs via repetitiva handlingar som är 

könskodade, och att inget ursprungligt kön kan finnas. Vilket tonläge vi använder, hur vi bär 

upp vår kropp, hur vi bemöter andra, är bara några exempel på hur kön görs om och om igen. 

Det är också viktigt att förstå att kön görs på många olika nivåer, och inte enbart individuellt. 

Det kan även handla om hur kön görs inom t.ex. socialt arbete, då det talas om behovet av 

manliga förebilder, detta är även det ett sätt att reproducera föreställningar om kön, där 

manlighet är något som kvinnlighet inte är. På detta vis, görs alltså kön på många olika vis, i 

olika sammanhang och på olika nivåer. Det går inte att undvika att göra kön, men det som går 

att förändra, hävdar Butler, är hur kön görs, och att det kan göras på olika sätt. Något centralt 

som Butler lyfter är just kön-görandets relation till sexualitet. Butler menar att vi tenderar att 

förstå de delar av kön och sexualitet som är kopplat till reproduktion som något borton 

diskurserna, med andra ord, det kan inte påverkas eller ändras. Men så är inte fallet hävdar 

hen. Det är snarare våra konstruktioner av vad som är naturlig kvinnlighet och naturlig 

manlighet som tillsammans skapar den förväntade heterosexualiteten (Mattson, 2010). Detta 

är något som Rosenberg utvecklat till en teori om heteronormativiteten .  

6.5 Heteronormativitet 
Normer kan beskrivas som sociala regelsystem, som blir synligga först när något bryter mot 

dem. Till skillnad från normativitet, som alltid innehåller krav på människor att följa regler, 

innebär normalitet tryggheten av att inte vara avvikande. Normativitet, säger Rosenberg, är 

det maktsystem som vidmakthåller normer. Via normativiteten fungerar också det som kan 

beskrivas som förtryck, där vissa grupper i samhället hindras och begränsas. Iris Marion 

Young (i Rosenberg, 2002) har beskrivit detta strukturella förtryck i termer av hur normer, 

sedvanor och symboler, aldrig ifrågasätts och därmed drabbar de som inte passar in i dessa. 

Rosenberg definierar heteronormativitet som “antagandet att alla är heterosexuella och att 

det naturliga sättet att leva är heterosexuellt” (Rosenberg, 2002, s.100). Queerteorin har som 

sin mest centrala teoretiska ansats att kritisera heteronormativiteten, vilket kan innebära att 

synliggöra och ifrågasätta de institutioner, sammanhang, strukturer och handlingar som 

upprätthåller heterosexualitet som något naturligt och allomfattande. Heteronormen 

förutsätter en binär könsuppfattning, med andra ord, att det finns två kön i världen, man och 

kvinna, samt att dessa kön attraheras av varandra. Denna heterosexualitet är också 

överordnad alla andra eventuella sexualiteter, det vill säga, hegemonisk. Genom att vara 

aktivt normerande så skapar heteronormativiteten en ordning där allt som avviker är felaktigt 

och bestraffas. Det kan ta sig olika former, allt från utanförskap och marginalisering, till 

fängelsestraff och våld.  Heteronormativitetens två bärande principer är 1) uteslutningen av 

avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi-de, samt 2) assimileringen genom 

införlivandet av avvikelser i normen (Rosenberg, 2002).  

Att dela upp världen i dikotomier är en västerländsk tradition som delar upp världen i två 

motsatta kategorier, och på så vis förenklar en mer komplex världsbild. Det får som 
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konsekvens också ojämlikhet och sociala orättvisor, som legitimeras via en naturalisering av 

normen. I ett dikotomt tankesystem betonas olikheter och lite eller ingen hänsyn tas till 

eventuella likheter mellan de två kategorierna, eller skillnader inom dem. 

Assimilationstanken bygger på idén om en universell mänsklighet, där avvikande grupper ska 

ansluta sig till den dominerande kulturen. Detta innebär med andra ord att den avvikande 

gruppen skall passa in på de krav som den dominerande gruppen satt upp, och som de även 

låtsas är neutrala. Det ställer den förtrycka människan i en olöslig situation, där hon tvingas 

anta en identitet som hon inte har, och i detta försök, ständigt blir påmind om att hon inte har 

den identiteten (Rosenberg, 2002).  

7. Analys och tolkning  
Utifrån mitt empiriska material har jag genom min kvalitativa analys tolkat det informanterna 

har berättat om hur fritidshänget skapas till en säker plats, vad detta har för betydelse för 

dem, och vad det i förlängningen har inneburit för dem. Det som har utkristalliserats för mig 

är en modell över hur hänget konstrueras och rekonstrueras i samspel mellan olika aktörer. 

Jag skall nedan redogöra för detta. Intervjupersonerna har individuellt valt de fiktiva namnen 

Cecilia, Elvira, Hayden, Huldan, Leaf, Love, Mathias, Ulrik, Sofia, Tintin och Yrsa.  

7.1 Ramarna  
Strukturen, kravlöshet och mottagandet är tre viktiga delar i hur ramarna för fritidshänget 

skapas.  

7.1.1 Strukturen 
Enligt Bromseth så är den kulturella eller subkulturella kontexten en miljö där det är möjligt 

att arbeta normkritiskt och på så vis upptäcka skärningspunkter mellan människor och skapa 

potentiella möten. Normkritiken lägger fokus på hur kategorier som den Andra skapas i 

relation till normativa föreställningar om tex kön och sexualitet. Eftersom kunskapsstrategier, 

och alla pedagogiska praktiker, säger hen, i grund och botten handlar om vilka berättelser 

som får ta plats, vilka kroppar som ryms där i och på vilka premisser, så kan normkritiken 

användas som ett verktyg för att förändra och erbjuda nya möjligheter (Bromseth, 2010). 

Egaliamodellen är inte uttryckligen utvecklad utifrån normkritiska metoder men baserat på 

det en kan läsa om modellen, så tycker jag mig skönja en normkritisk ansats i detta arbete.  

Att det alltid hålls en runda där varje deltagare får presentera sig själv med det namn den vill 

kallas och det pronomen den vill att andra använder om en när de pratar om en i tredje person 

är en form som skapats av fritidshänget som ett led i att låta de unga definiera sig själva, 

något som kan vara en frihet i ett heteronormativt samhälle där en person med kvinnokropp 

förväntas identifiera sig som kvinna och blir därmed tilltalad hon, och vissa beteenden 

associeras med detta (Mattsson, 2010; Rosenberg, 2002). Förutom en runda hålls det också en 

genomgång där begreppen hbtq förklaras för att alla skall ha samma kunskapsgrund. Tintin 

berättar om rundan: man sitter i en ring typ, eller såhär.. och så är det någon som berättar 

typ såhär, Jag heter si och så, och idag känner jag för att vara det här pronomet. Så går man 

igenom olika pronomen, han hon, hen eller den. Och pronomen och namn, är inget som är 

hugget i sten, utan man får lov att ändra från gång till gång.  

Det är också viktigt med rutiner, något som styrks av Anders resonemang kring 

skyddsfaktorer (Ander, 2005) samt delkomponenten begriplighet i KASAM, där 

informationen en person mottar, skall vara förnuftig gripbar och ordnad (a.a.). Liknande 

resonemang för Carlson som hävdar att ungdomstiden är en turbulent tid där de unga behöver 



17 

 

något att komma tillbaka till som alltid ser likadant ut (Carlson 2010). Sofia berättar om hur 

det är på fritidshänget en vanlig kväll: De flesta kommer vid fem, lite innan lite efter sådär. 

Och så sätter man sig ner och tar en kopp choklad och pratar. Sen har vi samlingen efter ett 

tag. Och då har alla kommit liksom, när samlingen börjar. Och sen så sitter vi och pratar en 

massa, och det är jätteintressant. Det är alltid samma sak som vi säger, var enda gång, så 

alla kan ju det utantill. (…) sen så äter vi mat, veganskt är det alltid. (…) och så sitter man 

där och pratar, alltså det är mest chill och häng, att man sitter och pratar med varandra och 

liksom, pysslar eller spelar musik. Det händer lite olika grejer, men det är oftast ganska 

mycket samma i alla fall, så det ska bli att man ska få nån rutin på det. 

7.1.2 Kravlöshet 
Att möta krav och känna att man har möjlighet att leva upp till dessa krav är viktigt för en 

människa enligt KASAM. Hanterbarhet är en av komponenterna i detta. Den innebär att man 

känner att man har en förmåga att möta de krav som ställs på en och att det finns resurser att 

möta dessa krav (Ander, 2005). Jag tänker att en resurs för att kunna möta krav dagligdags, är 

att det också finns miljöer som är kravlösa, där en kan få slappna av och slippa krav.  

Att fritidshänget är en plats där de unga slipper krav och måsten yttrar sig på flera vis. Dels 

talar de om att det är skönt att ha ett ställe där de kan slippa alla krav som har med t.ex. skola 

att göra, och att de glömmer tiden när de är på fritidshänget. Dels handlar det också om en 

kravlöshet vad gäller det sociala spelet, att slippa låtsas må bra om så inte är fallet och även 

kunna välja själv hur länge de vill vara på hänget. Huldan säger såhär: Kom hit när du vill- gå 

när du vill.. alltså du behöver inte vara här hela kvällen, det är inget krav. Det brukar det väl 

inte vara på nått sånt här häng, men det är gött. För det är mycket så annars, när man är och 

hälsar på folk, så blir det ofta att man måste stanna, ett tag i alla fall, men här är det bara: 

Kom hit, ha trevligt, gå. Det är gött. Yrsa beskriver en liknande känsla. Ja men till exempel, 

går man på en fest och träffar nya människor så är det ofta liksom att man ska vara på topp. 

Och vilken människa är det jämt och ständigt? Och här kommer man, här kan man.. man 

behöver inte vara utvilad eller alltså, folk går i skolan, och jobbar och.. Man får faktiskt lov 

att vara trött. 

Leaf upplever fritidshänget som en paus i tillvaron, ett andningshål: I feel that time is 

stopping. Everything outside is running frenetically, because Oh my god I have to go to work, 

or at home to kids, dog or whatever! People are running, but when you get inside here, time 

doesn't exist. And it´s like you stop your clock, and then you have a break in your life, 

breathing finally. And then you will have the time to go out and start to run again. But for 

now, you relax.  

7.1.3 Mottagandet 
Något som återkom i många av mina samtal var när informanterna berättade om hur de 

kommit till fritidshänget första gången, hur de kände sig varmt välkomnade direkt. Det var 

inte så för alla, någon kände att det var svårt att komma in, men flertalet berättar om just hur 

det gick jättesnabbt att lära känna nån, hur alla som var där började prata med en och hur det 

var olikt från andra ställen där de rör sig, som t.ex. skolan. Ulrik beskriver det som att hon 

kunde sätta sig vid ett bord där hon inte kände någon men ändå blev inkluderad i samtalet och 

blev bemött på ett väldigt bra sätt. Det i sin tur bidrog till att hon ville komma tillbaka. Love 

kom till fritidshänget första gången när hen var 14 år. För att det kändes lite läskigt att gå dit 

hade han bett sin syster följa med och innan de gick in så satt de på ett café för att Love 

skulle kunna samla mod. Love berättar såhär om när de kom in i lokalen:  
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Love: Lokalen var väldigt fin och så. Jag kom ihåg att det var en person som kom fram och 

hälsade direkt, och att det verkade väldigt öppet så, väldigt socialt. 

Anna: Kändes det skönt att det var nån som kom fram och hälsade? 

Love: Ja, det kändes väldigt skönt. Jag tror ändå att det behövs att nån tar emot en på det 

sättet, även om det bara är ett snabbt hej, så att man presenterar sig.  

För Elvira var det viktigt att bli väl emottagen, hon var lite nervös när hon kom till 

fritidshänget första gången men väl där kände hon att hon inte alls hade behövt oroa sig: Det 

var väldigt välkomnande och det var jättetrevligt och jättemysigt. Så jag trivdes direkt! Hon 

berättar även att när det kommer en ny så brukar de alla presentera sig: Så är det nån ny, då 

sträcker alla fram handen och liksom säger hej och välkomnar och så.. För Huldan så är det 

självklart hur hon behandlar en ny besökare på fritidshänget: Det är inte såhär att nån.. även 

om det är nån ny så försöker man prata med den nya också, så att det inte bara är ’den är ny 

den sitter tyst, då pratar vi som är här vanligtvis’. Så man försöker prata med den som är ny 

också, få varandra att känna sig välkommen. Jag frågar om det är något som de blivit 

ombedda att göra. Det tycker inte Huldan: Näe.. det bara. Alltså jag har inte hört att vi ska 

bete oss på nått sånt vis, utan det är bara att det har blivit så för det är så dom behandlade 

mig när jag kom hit och då har jag bara fortsatt med det. Hayden beskriver att hen kände sig 

trygg redan från början. Det berodde mycket på hur hen blev bemött, av ledarna, på ett 

ickenormativt sätt: Jag vet inte, det är väl sättet de redan från början, alltså så fort man 

kommer hit att dom ja ’berätta om dig! Hur identifierar du dig? Hur vill du att vi ska hänvisa 

till dig, eller hur vill du att vi ska kalla dig? För det handlar ju liksom om en själv, och en får 

ta så mycket plats som en vill. Och de gör verkligen allting för att få en att känna sig bekväm 

i början, och dom gör ett jättebra jobb tycker jag. Jag tolkar detta som att en viktig 

komponent i hur fritidshänget skapas, är i mötet mellan ramarna/ strukturerna och besökarna. 

Det finns vissa rutiner och strukturer som ledarna har upprättat och implementerar varje gång, 

till exempel rundan med namn och pronomen, men också att ta emot folk direkt när de 

kommer nya och välkomna dem in i gänget. Genom att det finns ramar skapas en trygghet, 

men samtidigt handlar det också om vad deltagarna tar med sig in, och hur de reproducerar de 

normer som byggts upp inom hänget.  

7.2 Besökarna tar med sig in 
De strukturer som byggts upp och de ramar som upprätthålls bidrar till att skapa fritidshänget, 

men utan besökare skulle det inte ha en poäng. Jag ser det som att deltagarna/besökarna är 

minst lika viktiga i skapandet av platsen och därför vill jag titta lite mer på hur informanterna 

beskriver sig själva och andra som kommer till fritidshänget, och varför de kommer dit, samt 

sedan dra paralleller till hur det påverkar hänget.  

Som svar på frågan hur informanterna skulle beskriva vilka som kommer till fritidshängen 

svarade påfallande många att de som kommer hit är olika. Det finns något i det svaret som är 

intressant. De som besöker fritidshängen är alltså olika personer, ingen är lik den andra, men 

samtidigt beskrivs de som glada, snälla, öppna, trevliga. Ulrik säger att det är öppensinnade 

personer som kommer till fritidshänget och beskriver även sig själv som öppensinnad, en 

annan säger att folk som kommer hit är olika, men på ett bra sätt. Många berättar om hur de 

skrattar mycket. Yrsa går så långt som att säga att om fritidshänget inte funnits så skulle hon 

haft en tråkigare liv, skrattat mindre. Collins beskriver hur relationerna mellan svarta kvinnor 

var en nivå genom vilket ett tryggt rum skapades, och att skrattet och humorn var viktigt i 

detta (2000). Love tycker att det är viktigt att alla på något vis är queera och att alla har 
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gemensamma upplevelser: I och med att det är för hbtq människor känner jag ju att alla som 

går hit har ju, känner sig ju förtryckta, antar jag. Och man går ju hit för att slippa det. 

 Elvira kom till fritidshänget då hon ville lära känna folk som kunde förstå henne mer. När 

jag frågar vad hon tänker på när hon säger förstår svarar hon såhär: Man är ju en minoritet på 

nått sätt, och bara att ha den förståelsen, och vi har ju samma saker vi måste kämpa mot och 

alla har ju kommit ut. Liksom, alla som har kommit ut, de vet ju hur det är och man kan stötta 

varandra i det och, det finns ju många andra problem eller.. andra frågor som man kan svara 

på om man är i samma sits. Leaf beskriver gruppen som: Different, but in a good way. 

Because one thing that I think we learn here is that we have to deal with different people, 

never judge but appreciate them for what they are. (..) The fact that all this difference that we 

have, can put together, and stay together like a civilization. Detta kan tolkas som ett uttryck 

för den icke-dömande miljö som grupper har potentialen att vara (Shelton, 2008) men även 

som att den bredd av olikheter som får lov att finnas inom fritidshängets väggar även skapar 

en representation inåt och utåt av och för gruppen unga hbtq-personer (a.a.).  

7.3 Rummet 
Ramarna i kombination med vad besökarna tar med sig till fritidshänget i former av attityder, 

egenskaper och erfarenheter skapar gemensamt ett rum inom vilket besökarna får vara 

normen. Det är en plats tillägnad dem och den är trygg att vara på.  

7.3.1 Att få vara normen 
Utifrån förståelsen om att den värld vi lever i är formad av heteronormativitet och att alla 

människor dagligen konfronteras med idéer och föreställningar om hur vi förväntas vara, 

baserat på en två-köns modell där många av samhällets ritualer och riktningar är kopplade till 

dessa könsliga föreställningar, bestraffas också avvikarna, och vetskapen om detta skapar en 

otrygghet och osäkerhet för avvikaren (Larsson m.fl., 2008; Rosenberg, 2002) Ett centralt 

spår som återkommer hos flera informanter, och som jag anser är tydligt kopplat till trygghet 

och säkerhet är det betydelsefulla i att få vara normen, när de besöker fritidshängen. Ulrik 

säger: det känns väldigt bra att komma hit just då med att vi märkte att det började förändras, 

att det känns så bra att va.. normen liksom, att inte va den avvikande.  

Flera utav dem pratar om att de har erfarenheter av homofobi och att de utanför fritidshänget 

inte kan t.ex. visa sin kärlek för sin partner. När de är på fritidshänget kan de visa kärlek 

genom att tex hålla om sin flickvän. Huldan berättar: ”att jag kan sitta och hålla om eller 

pussa på någon jag tycker om, oavsett vilket kön det är. Det är bra”. Enligt Rosenberg är en 

av de bärande principerna i heteronormativiteten att dela upp världen i dikotomier, såsom vi 

och de. Konsekvenserna av att vara avvikare kan handla om att känna sig utanför och 

diskriminerad eller innebära våld eller hot om våld. Både Ulrik och Huldan ger uttryck för att 

vara medvetna om dikotomierna, att de på något vis i världen utanför fritidshänget, inte 

tillhör vi, utan snarare dom. Men att innanför fritidshängets väggar så finns en annan 

formulering av villkoren, där hängets besökare få representera vi:et och de heterosexuella 

representerar de. Leaf formulerar det såhär: As soon as you get inside here, anything is 

normal. Detta kan även tolkas som ett uttryck för den andra bärande principen i 

heteronormativiteten, som handlar om assimilering (Rosenberg, 2002). Om en individ 

ständigt tvingas att anpassa sig till de rådande normerna, så kan det vara betydelsefullt att få 

komma till en plats där allt är normalt. Då slipper besökarna anpassa sig. Något som också är 

centralt i att vara normal och representera normen är att det som Rosenberg säger, inte bara är 

det mest frekvent förekommande utan också tryggheten i att inte vara avvikande (a.a).  
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7.3.2 Ett tryggt rum 
Återkommande i mina samtal med informanterna är tryggheten och lugnet. Alla säger att de 

upplever att fritidshänget som ett lugnt ställe, och en trygg plats. För några är det som att 

tiden utanför fritidshänget stannar av när de är där, andra säger att det är en fristad. 

Ambjörnsson (2010) och även Lindholm och Nilsson (2002) reflekterar över hur sökandet 

och skapandet av en trygg eller säker plats varit ett ledmotiv i hbt-rörelsen genom historien. 

Under efterkrigstiden i Göteborg fungerade klubbar och barer för homosexuella och lesbiska 

som viktiga mötesplatser, där de kunde ha roligt, men också en plats som var erkänd av resten 

av samhället som deras. Det var offentliga platser där de kunde vara sig själva, skyddade från 

våld och trakasserier, men fungerade även som platser där besökarna kunde ta del av och 

inspireras av varandra, upptäcka nya sätt att gestalta och iscensätta kön och begär, och detta 

var i sig viktigt i den politiska kampen. Att det behövs finnas en plats fri från våld, 

trakasserier och förtryck pekas ut av flera (Ambjörnsson, 2010; Carlson, 2010; Shelton, 

2008), vilket är intressant och samtidigt nedslående, att det fortfarande behövs. För Tintin 

manifesteras tryggheten på fritidshänget exempelvis i att det är en plats som är fri från 

homofobi: Alltså, det är en slags trygghet, alltså, för många. Jag har ju tagit hit mina 

kompisar som är ett par, men som inte kan vara öppna med det i skolan. För att deras klass 

och skola generellt är jättehomofobisk. Så de känner att dom kan få ha en slags fristad här. 

Leaf berättar hur han känner sig när han är på fritidshänget:  I feel safe, and happy, and I feel 

that nothing can hurt. Han kommer från en homofobisk och transfobisk bakgrund, där det i 

hans stad inte fanns någon öppen homosexuell eller transsexuell person. I början var han 

väldigt skeptiskt till att delta i fritidshänget. Han trodde att det skulle vara likt anonyma 

alkoholister, där en grupp deprimerade personer satt och tyckte synd om sig själva, beskriver 

han det som. När han kom till fritidhänget var det i början svårt att ta till sig allt nytt. Han 

blev förvirrad över att bli tillfrågad vilket pronomen han föredrog, något som aldrig hade hänt 

tidigare. Leaf hade innan han kom till Sverige varit tvingad att dölja sin identitet, för delar av 

både familj och vänner. Hans närmaste familj hade han kommit ut som flata för, men kunde 

inte berätta att han egentligen kände sig som en kille: I tried to say it to my sister when I was 

thirteen and she wasn’t happy at all. She started to bully me so.. because she is older than 

me, so I was like, okay, it’s not a good idea. Because if my own blood does this to me- what 

could other people do to me? Because people in Italy that are LGBTQ, most of the time they.. 

people beat them, or kill them, or punch them. So that would be like a suicide maybe. 

7.4 Att definiera sig själv eller inte 
När informanterna talar om identitet och identifikation kan jag urskilja tre spår. Att få 

möjligheten att pröva sig fram, och att få definiera sig själv är det första spåret. De två andra 

är; att slippa definiera sig och/eller att slippa att någon annan definierar en. Alla dessa tre spår  

har jag tolkat som yttringar av eller en slags konkretisering av det trygga rummet som skapats 

gemensamt av ramarna och vad besökarna tar med sig in.  

7.4.1 Provrummet med schyssta speglar 
Något som både Lieberg (2009), Shelton (2008) och Bromseth (2010) lyfter som en kritisk 

aspekt i ungas identitetsutveckling och möjligheter att förstå sig själva utanför normativa 

föreställningar om sexualitet och kön, är möjligheten att få testa och pröva sig fram. Lieberg 

ser identitetsprocesser som rumsligt och något som måste förkroppsligas, praktiseras och 

utövas. Shelton ser det som att unga hbtq-personer behöver trygga platser där de kan skapa 

egna representationer av sina liv, där de slipper bli bedömda eller patologiserade. Enligt 

Bromseth finns det i samhället strikta ramar som reglerar vilka berättelser som får plats och i 

slutändan också vilka kroppar som kan existera inom dessa berättelser. Skapandet av nya 
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sådana berättelser via normkritiska perspektiv anser Bromseth både vara en individuell och 

kollektiv process (2010). Butler menar att vi inte kan undvika att göra kön, men att det som 

kan förändras är hur kön görs (Mattsson, 2010). Utifrån dessa förståelser kan vi tolka 

berättelser om hur besökarna på fritidshängen upplever att denna plats ger dem utrymme att 

pröva nya identiteter. Tintin berättar om att inom fritidshänget så har hen vågat prova på att 

”vara hen”, Det är kanske tre gånger jag känt för att vara det. Tintin berättar vidare: jag vet 

inte, man får en större sån här, insikt om en själv. Att folk såhär vågar prova nya saker, utan 

att någon klandrar en. Detta är precis det Shelton (2008) formulerat som ett säkert rum, där 

individer vågar prova komplexa identiteter utan att bli fördömda. Leaf upplever att 

fritidshänget är en plats där du kan vara vem du vill: There was this boy that, he is a 

transvestite, so.. He gets inside dressed as a boy, then he went into a room and he came out, 

dressed as a girl. And he was happy! That is for me connected to much like, okay, what is 

normal world, but here inside, you can be what you want to be. Enligt Rosenberg kan en 

identitet som tex flata eller bög vara tacksam medans för andra så blir det en för trång 

kostym. Oavsett vilken identitet en person väljer att anta, så skapas identiteter genom att en 

individ berättar sin livshistoria för sig själv och andra, om och om igen, och på så vis är alltså 

identiteter möjliga att forma och omforma, beroende på kontext (Rosenberg, 2002). 

Fritidshänget skapar denna rumsliga kontext för de unga.  

7.4.2 Definitionsfrihet 
Att slippa definiera sig inför någon annan och att känna trygghet inför att ingen kommer att 

anta ens sexualitet/könsidetitet och/eller definiera den, är två viktiga aspekter av 

fritidshänget, enligt mina informanter. Utifrån en förståelse om könskonstruktioner och 

heteronormativitet (Mattsson, 2010; Rosenberg, 2002) och hur de påverkar vardagen kan vi 

tänka oss att varje människa möter förväntningar och blir ofrivilligt tolkad och könad i möten 

med många människor. Mattsson (2010) menar på att vi fostras in i könsroller från 

barndomen men att olika beteenden och utseenden, baserat på kön, belönas respektive 

bestraffas, in i vuxenåldern. Heteronormativiteten förutsätter att det bara finns två kön och att 

dessa två är distinkt polariserade från varandra. Detta skapar genom assimilationsprincipen, 

enligt Rosenberg ett dilemma för den som inte passar in i denna två-könsmodell, då en person 

måste försöka passa in i en identitet (läs heteronormativ) som den inte har, och ständigt 

påminns om att den inte har (Rosenberg, 2002). Att då kunna ha en plats eller ett rum fritt 

från definitions- och assimilationstvång, är centralt för välmående hos besökarna på 

fritidshängen. Yrsa upplevde denna frihet när hon kom till fritidshänget: Det släppte nån 

spärr, att jag kände att jag behöver inte sätta nån stämpel på mig själv. Även om 

heterovärlden känner att dom behöver sätta en stämpel på mig så kände jag att jag inte 

behövde det. Huldan brukade hänga på en annan fritidsgård när hon var yngre, och där antog 

folk alltid att hon som tjej gillade killar. Här tycker hon att det finns en öppenhet och att 

ingen antar något om nån annan, och att det heller inte är så viktigt hur folk identifierar sig: 

Ja men det är inte som att du måste säga vilken läggning du har, utan.. om du inte vet får du 

ju komma också. Det är ju ingenting vi har fokus på här. Utan det är personerna, inte 

läggningen. Love sammanfattar det hela: Nej, det spelar ingen större roll, utan man kan ju 

säga sitt namn och pronomen och sen är det klart så! 

7.5 Vad tar de med sig ut? 
Utifrån kunskapen om hur kollektiv självkänsla relaterar till individens välmående kan vi 

också konstatera att om en individ upplever att den har ett stöd från sin omgivning, och 

känner tillhörighet till denna omgivning, samt har en positiv bild av gruppen som den tillhör, 

kommer detta att påverka individens mående, såtillvida att få en känsla av högre egenvärde 

och självkänsla (Detrie & Lease, 2007).  Utifrån vetskapen att vissa som kommer till 
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fritidshängen innan de kom dit aldrig tidigare hade träffat någon som var öppen hbtq-person 

och därför inte hade någon bild, förutom den bild som ges i media, av unga hbtq-personer 

som offer (Ungdomsstyrelsen, 2010) för hatbrott och diskriminering, så kan vi tänka oss att 

mötet med denna plats och dessa människor var en radikalt ny upplevelse. Love berättar. I  

och med att jag aldrig hade träffat någon som var öppet hbtq så visste jag inte riktigt hur jag 

skulle tolka det. Så att jag kände mig nog ganska skeptisk och ganska motvillig tror jag, 

framförallt. Fast jag gick ändå, och fortsatte gå i några veckor, och fick mer vänner och ja… 

började komma hit regelbundet. När jag frågar vad det betytt för honom att komma till ett 

sånt här fritidshäng fortsätter hen: Jag känner att… det har nog varit en väldigt viktig del av 

mig. Om jag inte hade börjat på Egalia, då hade jag kanske fortfarande inte kommit ut helt. 

Sofia har en liknande upplevelse: I Stockholm så har man ändå liksom möjlighet att söka sig 

till såna här platser. Men jag som bott i en småstad hela mitt liv, jag har liksom inte haft 

samma möjligheter. Och därför tror jag att jag har mått sämre: För jag ser på såna tretton, 

fjortonåringar som kommer hit och blir så himla avundsjuk. För att man är så liten och 

verkligen vågar och kan hitta ett ställe där man kan få hjälp och där man kan få vara den 

man är. Det hade jag verkligen behövt när jag var tretton.  

Genom att träffa andra och prata med dem om gemensamma erfarenheter, se hur andra har 

valt att identifiera sig, gestalta sina upplevda kön och eller sexualiteter, vilka fritidsintressen 

andra har osv., så händer mycket med de unga. De berättar om hur att vara på fritidshänget 

har fått dem att må bättre, både generellt men även att någon har mått bättre och kommit 

vidare i en psykisk svacka. De säger att de har börjat förstå sig själva mer, från att ha varit 

förvirrade över vem de är så har de fått mer koll. Det har gett dem bättre självkänsla, de har 

blivit mer bekväma med sig själva, och behöver inte skämmas längre. Detta ligger helt i linje 

med det resonemang som Andersson och Andersson (i Ander, 2005) för om de så kallade 

goda processerna. Inom det förbyggande arbetet, som både innehåller strukturella ansatser 

och individuell social prevention, är gruppverksamheter en mycket framgångsrik metod. Med 

gruppen som verktyg kan unga artikulera och ställa existentiella frågor som handlar om vem 

de är, och om de duger. När människor får mötas och dela med sig av erfarenheter med andra, 

höra andras berättelser, förstå att de inte är ensamma och i detta dela gemensamma 

upplevelser skapas de goda processerna. Konsekvenserna av dessa processer är att fler blir 

trygga, mår bättre och känner sig säkrare i sig själva (a.a.). Huldan säger: Tack vare det här 

har jag ju mött nytt folk som jag ser som mina vänner. Det är ju inte bara såhär, ja men vi 

ses här, utan man hör av sig även utanför, SÅ det har ju helt klart vidgats ens umgängeskrets, 

har det ju.. Och det är ju mycket roligare och det känns som man har ett gladare liv tack vare 

det.. 

Att vara på fritidshänget har också för vissa inneburit ett vidare engagemang i frågor som rör 

hbtq-personer. Det ligger i linje med tidigare forskning som visar att en stärkt känsla av 

stolthet och identifikation med en grupp också kan generera samhällsengagerade individer 

(Ambjörnsson, 2010; Blackburn, 2007; Shelton, 2008). Flera av informanterna beskriver att 

de har fått som en extra familj eller ett andra hem på fritidshänget. Detta kan delvis förstås 

som en copingstrategi i en heterosexistisk värld, säger McDavitt m.fl. (2008), där den valda 

familjen är någon man delar upplevelser med, och som accepterar en. Lindholm och Nilsson 

(2002) resonerar kring hur vi kan förstå uttryck som att komma hem i en kontext av att 

faktiskt få ta en offentlig plats som hbtq-person. För Hayden som haft dåliga relationer med 

föräldrar har fritidshänget varit en viktig plats att kunna återvända till: Det har varit ett andra 

hem. Under en period då jag övervägde att rymma hemifrån, fanns det alltid ett ställe jag 

kunde gå till. Det har varit en trygghet, det har betytt så mycket för mig. 
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8. Diskussion 
Jag har nu presenterat den tolkning jag har gjort av mitt material. Enligt flera metodforskare 

(Bryman, 2008; Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann 2009) så är forskarens roll central 

inom den kvalitativa forskningen. I en kvalitativ innehållsanalys är forskaren, högst 

medskapande i skapandet av mening, men att denna mening också kan härledas till den 

kontext som den uppkommer i. Jag gestaltar nedan hur min tolkning av materialet och 

analysen blev till en visuell bild. Där bildar ramarna för fritidshänget tillsammans med 

besökarna basen för ett tryggt rum. I detta trygga rum kan besökarna sedan pröva sig fram 

och definiera sig själva, eller också få slippa definiera sig. Med sig från detta trygga rum tar 

de nya vänner och en känsla av familj, de mår bättre och har fått ett engagemang.  

      Bild 1: Fritidshänget 

Min tolkning av fritidshänget, gemensamt skapad via ramar och besökare till en säker plats, 

där besökarna får prova sig fram, testa gränser för vad som är möjligt och vem de är, men 

också en plats från vilken de unga får med sig nya vänner, engagemang och välmående, är 

just min tolkning. En tolkning där begreppet säker plats /tryggt rum fått en central plats, 

vilket kan vara intressant att reflektera något kring. Utifrån den tidigare forskning jag tagit 

del av, samt de teoretiska begrepp som ramat in denna uppsats, har jag onekligen färgats av 

tankekedjan: som ”avvikande” i ett heteronormativt samhälle är man utsatt och behöver 

därför en säker plats. Det kan tänkas att detta i sig är en del i den offercentrering som jag 

tidigare nämnt att forskningen tagit. Det är dock viktigt att minnas att de normkritiska 

inslagen i fritishängen, samt möjligheten att utmana normen just genom att få vara norm, på 

ett vis motsäger detta. Min förhoppning var att gå bortom offerskildringar, för synliggöra de 

multipla identitetspositioner som unga hbtq-personer innehar, och de processer genom vilka 

dessa skapas. Fritidshängen är en arena inom vilken dessa identitetsberättelser kan skapas och 

återskapas, men även en plats genom vilka identitetsberättelserna får utvecklas och breddas. I 



24 

 

detta tycker jag mig skönja att den säkra platsen/det trygga rummet har en viktig roll. Vi kan 

nämligen inte förbigå kunskapen om att unga hbtq-personer mår sämre än unga i stort som 

grupp, och att detta är relaterat till dels psykisk ohälsa, dels till högre utsatthet för 

diskriminering och våld. Vi kan förstå dessa som yttringar av en heteronormativ 

samhällsordning, där dikotomin normal-avvikare, vi-dom är centralt och ordningen 

upprätthålls genom bestraffning av avvikelser samt ett assimileringstvång (Rosenberg, 2002). 

Ett heteronormativt samhälle, där normen måste utmanas för att det i sin tur skall finnas plats 

för fler berättelser än de allra vanligaste (Bromseth, 2010). Men om vi istället skulle välja att 

tolka detta från ett annat perspektiv, där kön ses som essentiellt givet och heterosexualitet 

som det mest naturliga, kommer vi självklart att förstå fritidshänget på ett annat vis. Detta är i 

sig en extrem jämförelse men då hela fritidshängens logik bygger på en förståelse om kön 

som konstruktion och en problematisering av heterosexualiteten som norm, är det svårt att 

frångå dess betydelse för en analys.  

Det som LaSala tar upp kring att vara insider kontra outsider vid forskning, vill jag nu 

diskutera något. Viss social forskning har kritiserats för att vara normcentrerad och sålunda 

missa centrala faktorer som påverkar respondenterna. En insider däremot riskerar att 

övertolka och lägga in sin egen förförståelse om denne inte reflekterat över sin relation till 

hbtq-communityt (LaSala, 2009). Utifrån detta kan vi tänka oss att begreppet säker plats inte 

kanske hade varit lika centralt för en outsider, som inte har erfarenhet av att var norm-brytare, 

men även att det för mig kanske har fått en allt för central position. Jag har dock försökt 

förhålla mig så förutsättningslöst som möjligt till det empiriska materialet, något som är 

viktigt inom innehållsanalysen (Bryman, 2008).  

För att säga någonting om generaliserbarhet. Stake (i Kvale, 1997) talar om tre former av 

generaliserbarhet vad gäller kvalitativ forskning. Det är den naturalistiska, den statistiska och 

den analytiska. Något kort kan sägas om de två första, där den naturalistiska vilar på 

personlig erfarenhet och handlar snarare om tyst kunskap än möjlighet till formella 

förutsägelser, och den statistiska bygger på ett slumpmässigt urval och därmed möjligheter att 

generalisera från en population till en annan. Vad gäller denna studie kan det snarare vara 

intressant att gå in i möjligheterna till analytisk generalisering. Här handlar det om att göra en 

väl övervägd analys av vad resultaten kan säga om situationen som sådan och därmed vad 

som skulle kunna sägas om en annan situation. Detta bygger på att skillnaderna mellan 

situationerna noga analyseras och att läsaren därmed får möjligheter att avväga och bedöma 

riktigheten i generaliseringsanspråket (a.a.). Till viss utsträckning kan jag tillstå att 

fritidshängen som jag besök påverkas av vilka som för stunden är delaktiga i att utforma dem, 

och detta kan alltså variera över tid. Det skulle vara intressant om denna studie kunde 

genomförts vid åtminstone två tillfällen, med viss tid emellan, för att på så vis kunna få en 

aning om huruvida stämningen och innehållet varierar över tid. Eftersom jag enbart talat med 

de som är aktiva besökare för tillfället, dvs. under mars månad 2012, så är det svårt att uttala 

sig om hur det sett ut vid en annan tidpunkt eller kommer att se ut. Det bör även betänkas att 

jag i denna studie samlat information och erfarenheter från tre olika ställen, och på ett visst 

vis, behandlat dem som ett och samma. Jag har alltså valt att slå ihop den information jag fått, 

för att på ett visst vis utgå ifrån det ideala scenariot, och alltså något som inte existerar i 

verkligheten. Det är en uppsats med information från 11 olika personer och de har alla haft 

olika upplevelser, men ändå säger den ju något i sig om hur de uppfattar betydelsen av att ha 

ett fritidshäng att gå till som ung hbtq-person i Sverige våren 2012. Något som varit 

oförändrat över tid, om inte ökande, är ju ohälsan hos gruppen unga hbt-personer (Darj & 

Nathorst-Böös, 2008; Larsson m.fl., 2008; Ungdomsstyrelsen, 2010). Med denna vetskap kan 

vi med säkerhet säga att behovet av hälsofrämjande och identitetsstärkande verksamheter har 
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funnits, finns och förmodligen kommer att fortsätta finnas. Under arbetes gång har många 

nya tankar väckts, kring normer i allmänhet och kring normkritik och socialt arbete i 

synnerhet. Något som dock urskiljt sig är detta spännande begrepp säker plats/trygga rum 

och dess relation till identitetsutveckling. Vad är en plats, ett rum? Behöver det ha väggar? 

Kan det handla om offentliga platser som tas i anspråk eller behöver det vara något sånär 

privat? Vem har behov av dessa platser och varför? Och hur samverkar detta med hur 

socionomer kan arbeta identitetsstärkande och samtidigt normkritiskt? 
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Bilaga 1: Brev till informanter 
 

 

Hej! 

 

Jag heter Anna Wibron och pluggar till socionom i Umeå. Jag ska skriva min  

c-uppsats om fritidshäng för unga hbtq’s och vad såna platser betyder för er som 

kommer dit. Jag önskar själv att det funnits ett sådant ställe när jag växte upp. 

Men det känns fint att få skriva om det nu. 

Jag vill jättegärna besöka (verksamhetens namn) och intervjua någon av er om 

nån är peppad? Alla kommer vara anonyma i uppsatsen.   

 

Ser fram emot att ses! 

Anna 

 

 

 

 

 

 



   

 

Bilaga 2: Semistrukturerad Intervjuguide 
 

Jag skriver en uppsats där jag intervjuar ungdomar som kommer till fritidshäng för hbtq-

personer om vad det betyder för dom att det finns en sån plats. Om du vill avbryta så får du 

göra det när som helst och du kan dra dig ur ända fram till jag har lämnat in min uppsats till 

min lärare.  

Jag kommer bara att använda den information jag får in, till min uppsats och det är bara jag 

som kommer att veta vem som är vem.  I min uppsats kommer det inte att gå att känna igen 

dig och det kommer inte stå ditt namn. Jag tänkte istället att vi tillsammans bestämmer ett 

namn som det kan stå istället och som du är bekväm med, vad tror du om det?  

- Vad heter du? 

- Hur gammal är du? 

Första besöket 
- Minns du första gången du kom till hit/ ( Egalia/ HabitatQ/ Bfree)? Kan du berätta om 

det? 

- Beskriv första gången du kom till hit/ ( Egalia/ HabitatQ/ Bfree)?? Hur såg det ut?  

Vad gjorde ni? 

- Hur kändes det? 

 

En vanlig kväll 
- Hur ser en vanlig kväll ut här/ ( på Egalia/ HabitatQ/ Bfree)? 

- Vad brukar ni göra? 

- Vem bestämmer vad ni ska göra här/ (på Egalia/ HabitatQ/ Bfree)? 

- Har du lärt dig nya saker? 

Gruppen 
- Vilka är det som kommer hit/ ( till Egalia/ HabitatQ/ Bfree)? 

- Är det alltid samma grupp? 

- Vet du något om hur de andra identifierar sig? 

- Hur har du fått reda på det? 

- Har du fått nya kompisar här? 

 

Ledarna 
- Vilken roll har ledarna? 



   

 

- Vet du hur ledarna identifierar sig? 

- Hur har du fått reda på det? 

 

Innan första besöket,  
- Hur fick du reda på att (Egalia, Habitat Q, Bfree) fanns? 

- Vad tänkte du/kände du då? 

- Hur beslutade du dig för att gå hit första gången? 

Bakgrundsinformation 
- Berätta lite mer om dig själv? 

- Om, Hur identifierar du dig? 

- Hur skulle du beskriva din könsidentitet? (Exempelvis: kvinna, man, intergender, 

genderqueer, trans, transsexuell, ftm, mtf, transperson, transgender, eller annat) 

- Vilket eller vilka pronomen vill du bli tilltalad med?  

- Hur skulle du beskriva din sexuella identitet/läggning? 

 

Mående/hälsa 
- Hur mår du idag? 

- Har du mått dåligt någon gång? 

- Hur upplevde du det? 

- Hade du någon att vända dig till? 

- Finns det personer eller annat i din vardag som får dig att må bättre? 

-  

Framtiden 
- Föreställ dig om 10 år, vart är du då? 

 

Övrigt  
- Hur känns det att vara här? 

- Vad har (Egalia, Habitat Q , Bfree)  betytt för dig? 

- Om det här stället inte funnits, vad tror du att du hade gjort istället? 

- Har du varit på någon annan fritidsgård?  

- Vad var skillnaden? 

- Finns det något mer som du vill berätta om som inte har berörts hittills i intervjun? 

 

 

 

 


