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1. Inledning   
 

 

2014 genomfördes Unga 14, en stor och omfattade enkät som elever på högstadiet och 

gymnasiet i Umeå fyller i vartannat år. I den hade det framkommit att elever som identifierar 

sig som icke heterosexuella och elever som inte identifierar sig som entydigt tjej eller kille mår 

sämre än vad elever som uppfattar sig som säkra på sin sexualitet och könsidentitet gör. I 

mångt och mycket bekräftade Unga 14 den större enkätundersökningen Hon hen han som 

Ungdomsstyrelsen genomförde 201o.  

 Under vårterminen 2015 fick jag i uppdrag av UmeBrå (Umeå kommuns lokala brotts- och 

drogförebyggande råd) att genomföra en studie för att fördjupa kunskaperna om hur personer 

som arbetar med unga människor i Umeå kommun tänker kring situationen för unga och hur 

de skulle kunna arbeta. 

 UmeBrå har tre mål som de jobbar efter. De är Alla ska ges bäst möjliga förutsättningar 

att nå målen i skolan, Minska brottsligheten i Umeå kommun, samt Öka tryggheten i Umeå 

kommun. Det var UmeBrås önskemål att jag därför skulle arbeta med tre teman relaterade till 

dessa mål, nämligen hälsa, våld och trygghet.  

 Att fokusera på dessa tre teman är en av studiens avgränsningar. Ytterligare en avgränsning 

är att fokusera på de av UmeBrås samarbetsparter som på olika sätt arbetar mot 

gymnasieelever (och alltså utesluta de parter som arbetar med högstadieungdomar). Jag 

gjorde denna avgränsning för att det hade blivit ett för omfattande arbete om jag hade valt att 

fokusera även på högstadieskolor i Umeå kommun.  

 

 

Syfte och mål 

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån intervjuer med UmeBrås samarbetsparter beskriva och 

problematisera deras tankar kring och eventuella arbete med frågor som rör sexualitet och 

könsidentitet. Hur tänker de kring situationen för ungdomar och hur går deras arbete till? 

Särskilt intresse kommer att ägnas hur representanter för samarbetsparterna tänker för den 

kategori unga som undersökningar har visat mår särskilt dåligt, nämligen unga som 

identifierar sig som HBTQ. Mina förhoppningar är att resultaten ska kunna hjälpa UmeBrå i 

det framtida arbetet med och för personer med icke normativ könsidentitet och sexualitet.  
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Material och metod  

 

Den metod som jag använt mig av när jag samlat material är intervju. Sju intervjuer har 

genomförts med personer som samarbetar med UmeBrå på olika sätt. Jag valde att göra 

intervjuer för att jag ville att materialet skulle ge ett inifrånperspektiv på hur informanterna 

arbetar och tänker kring frågor som rör sexualitet och könsidentitet (jfr Fägerborg 2011:89). 

Beroende på vilken verksamhet informanten kommer ifrån och vad de jobbar med så kunde 

jag styra intervjufrågorna. Vissa av de personer som jag intervjuade var rädda att bli ”satta på 

pottkanten”, som någon sa, eftersom de kände att de inte var så kunniga i ämnet.  

 Alla intervjuer är gjorde på informanternas kontor eller i ett separat rum på Umeå fritids 

kontor där vi kunde sitta ostörda.1 Intervjuerna genomfördes i februari och mars 2015. Jag 

frågade alltid innan vi började intervjun om det gick bra att jag spelade in. Att spela in 

intervjuer är ett bra sätt för att då slipper den som intervjuar föra anteckningar samtidigt och 

det är ett bra sätt att dokumentera det sagda. Är intervjun inspelad så får den ett högre värde 

som källmaterial och den blir mer informationsrik. Det blir också lättare att analysera och man 

kan gå tillbaka till den flera gånger samt så kan många lyssna på den samtidigt och komma 

med olika infallsvinklar (Fägerborg 2011:104f).   

 Till varje intervju hade jag med mig olika frågor. De handlade om samma ämnen men var 

anpassade för vad den specifika informanten jobbade med. Alla frågor handlande dock om hur 

informanterna tänkte om och arbetade med sexualitet, könsidentitet, hälsa, trygghet och våld. 

Jag valde att göra intervjuerna semistrukturerade för att få bästa möjliga svar. Det innebar att 

jag ställde öppna frågor och följdfrågor som informanterna svarade självständigt och relativt 

fritt på med sina egna ord (Patel & Davidson 2011:81f).  

 Jag har förhållit mig till de forskningsetiska riktlinjerna (Codex 2015), framför allt 

individskyddskravet. Det innebär att jag kommer att skydda de informanter som är med i 

denna uppsats så att de skyddas mot insyn och inte utsätts för skada, förödmjukelse eller 

kränkning. Jag förhåller mig också till konfidentialitetskravet vilket innebär att jag inte 

kommer att dela med mig några av mina informanters kontaktuppgifter på något sätt (se även 

Pripp 2011:80ff). Bland annat innebär detta att alla informanter har getts fiktiva namn i 

uppsatsen. Även om vissa av mina informanter är offentliga personer, och även om de själva 

var villiga att inte vara anonyma, så väljer jag ändå att göra så. Det innebär också att jag 

exempelvis inte skriver ut namnen på skolor som de arbetar på, samt att jag valt att inte 

utelämna sådant som de sagt som jag bedömer vara av privat eller på annat sätt av känslig 

karaktär. 

                                                        
1 Umeå Fritids kontor valdes på grund av att det är där UmeBrå har sina lokaler och där fanns rum 
som kunde bokas för att ha möten i.   
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 Jag har som sagt inte intervjuat några ungdomar alls. Ändå är det ungdomar som 

informanterna talar om. Eftersom fokus har varit ungdomar som inte identifierar sig som 

heterosexuella och/eller inte entydigt identifierar sig som pojkar eller flickor har jag valt att 

använda uttrycket HBTQ-ungdomar (ibland talar jag också mer generellt om ”ungdomar”). 

Detta är delvis problematiskt eftersom ungdomarna såklart är mer än inte hetero och inte 

pojkar eller flickor. Jag har ändå valt att skriva så för att tydliggöra och påminna om vilken 

kategori ungdomar som var i intervjuernas fokus. 

 Det material som jag har samlat in genom intervjuer är det som ligger till grund för detta 

arbete. Det är det som mina informanter berättat om sina tankar om och arbete med sexualitet 

och könsidentitet som jag huvudsakligen bygger uppsatsen på. Dock har jag som källa också 

använt en rapport utgiven av Ungdomsstyrelsen som heter Hon hen han (2010). I kapitel två 

redogör jag kortfattat för innehållet i den rapporten. Rapporten analyseras inte, men har 

utgjort ett viktigt underlag. 

    

 

Teori 

 

Mitt huvudsakliga perspektiv är queerteoretiskt. Det som är det centrala för queerteorin är att 

fokusera på sexualitet som socialt, historiskt och geografiskt konstruerat, samt hur normer 

som möjliggör vad som skulle kunna kallas för ”heterokulturens” dominans och förtryck. 

Queerteori har influenser från gaystudier, lesbisk feministisk teori samt fransk 

poststrukturalism (Rosenberg 2002:63f).  

 En av queerteorins utgångspunkter är att kritiskt granska det heteronormativa. Med det 

menas att visa på de strukturer, institutioner och handlingar som bibehåller heterosexualiteten 

som den normala och naturliga sexualiteten hos människor (Rosenberg 2002:12f). Jag 

kommer också att använda mig av begreppet den heterosexuella matrisen. Det avser att 

beskriva att någon utgår från att det bara finns två olika kön – man och kvinna – och att dessa 

både är varandras motsatser och attraheras av varandra. Detta bygger på föreställningen att 

en man och en kvinna dras till varandra på grund av deras biologiska olikheter, men också på 

grund av hur kvinnor och män föreställs vara (Butler 2007/1999). Med hjälp av queerteori så 

kommer jag att visa hur mina informanter i sina berättelser förhåller sig till en heterosexuell 

norm som de därmed reproducerar.   

 När det kommer till maskulinitet och mansforskning så kommer jag främst att använda 

mig av R W Connells definition av begreppet hegemonisk maskulinitet som en typ av 

dominerande sätt att agera manlig. Den kan drivas av en grupp som hävdar och skapar en 

ledande position i samhället. Det kan bland annat vara ideal som visar på en viss sorts 
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manlighet som unga killar ser upp till (Connell 2008:115 se även Herz & Johansson 2011:127f). 

Den hegemoniska maskuliniteten är också något som förändras i tid och rum. Detta gör att 

manlighet är något som förändras beroende på vad som ses vara manligt i den miljön som 

någon befinner sig i (Lennartsson 2007:41f). 

 Norm och normkritik är också något som jag kommer att använda mig av i denna uppsats 

och skapa en medvetenhet om att de finns. Det är ju så att vissa normer är mer uttalade än 

andra och det finns de som är mer dolda men ändå påtagliga. Att belysa vad normer gör och 

att skapa en medvetenhet om dem gör att de går att motarbeta (Martinsson & Reimers 

2014:9f).    

  

 

Tidigare forskning 

 

Det finns en hel del forskning som behandlar ungdomar utifrån ett genusperspektiv. Ett 

exempel på sådana studier är Marie Nordbergs artikel ”Vad händer om pojkar inte blev 

pojkar”. Där visar hon hur unga pojkar som går i förskolan/skolan utgör ett hot mot maskulina 

mansideal på grund av att de inte ses vara nog manliga och maskulina (Nordberg 2007:27ff).  

 Maskulinitetens betydelse för ungdomar diskuteras också i ”Snus under läppen och en 

massa snuskprat” av Rebecka Lennartsson, där hon visar hur maskulinet skapas på 

byggprogrammet på en gymnasieskola (Lennartsson 2007:40ff). I ”Vad kan du bli?” visar 

Anna Sofia Lundgren hur kön och sexualitet görs och återskapas i skolan, samt hur personer 

som inte är heterosexuella kan känna sig exkluderade inom skolans värld (Lundgren 

2007:52ff). 

 Jenny Bengtsson belyser i ”Banal sexualitet” hur sexualitet och främst heterosexualitet 

kommer till uttryck för barn som går i skolan. Redan i unga år skolas barn till att hitta en 

partner av det motsatta könet och att det är det som är det normala (Bengtsson 2014:34ff).  

 I en översiktrapport från folkhälsomyndigheten visar Margareta Forsberg hur forskningen 

har sett ut och ser ut när det kommer till ungdomar och sexualitet. Hon visar hur arbetet med 

ungdomar och sexualitet är hälsofrämjande (Forsberg 2005).  

 I en kandidatuppsats från högskolan Halmstad, Att slåss mot väderkvarnar: upplevelser 

och lärdomar av näthat (2014), belyser författarna ungdomar som har blivit utsatta för näthat 

och vilka lärdomar de tagit av det (Jonsson & Lundeval 2014). En viktig punkt som Jonsson 

och Lundeval belyser är att blir man utsatt för näthat tar det inte slut utan det kan pågå utan 

stopp, dygnet runt, medan för dem som blir utsatta för mobbning på arbetsplatsen eller skolan 

så tar det slut när de går hem. Det som Johansson och Lundeval skriver om bekräftas av mina 

informanters berättelser 
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 Transpersoners och vårdpersonals upplevelser av vårdmötet är en uppsats där författarna 

beskriver hur transpersoner upplever mötet mellan vårdpersonal och vården samt hur 

vårdpersonal upplever mötet med transpersoner (Arvidsson & Isaksson 2015). Det jag kommer 

att använda mig av från denna uppsats är just deras analyser av hur transpersoner upplever 

själva bemötandet av sjukvårdspersonal. Något som jag också kommer att använda mig av är 

deras diskussion om att många transpersoner upplever att det finns en stor kunskapsbrist 

angående transpersoner bland sjukvårdspersonal (Arvidsson & Isaksson 2015).  

 Det finns också en del skrivet om ungdomars mående och sexualitet i en text av Mary 

Louise Rasmussen (2004) som heter ”Safety and subversion. The production of sexualities and 

genders in school spaces”. Rasmussen visar att skolan är en plats där många HBTQ-ungdomar 

inte känner sig trygga eller känner att de får ta samma plats som ungdomar som är 

heterosexuella (Rasmussen 2004:131ff). Det finns också en del metodmaterial bland annat 

Bryt från RFSL som ger exempel på hur lärare och elever kan jobba med normer och 

normkritik i skolan. Utifrån olika övningar syftar Bryt till att ge en djupare förståelse om hur 

diskriminering och ojämlikhet fungerar (Nordberg & Rindå 2006:7ff). Detta materials 

utgångspunkter är normkritiska och jag har haft användning av det för att ge perspektiv på de 

utgångspunkter informanterna berättar utifrån.   

 

  

Disposition  

 

Uppsatsen består av tre huvudkapitel som handlar om hälsa, trygghet respektive våld. I kapitel 

två som heter ”Hon hen han” finns det en kort sammanfattning av en rapport om unga HBTQ-

personers mående, upplevelser av trygghet och utsatthet för våld. Sen kommer kapitel tre där 

jag skriver om hur mina informanter berättade om sin syn på hälsa och mående bland unga 

HBTQ-personer. I kapitel fyra, ”Öka tryggheten”, skriver jag om hur informanterna talar om 

trygghet i det offentliga rummet. Jag skriver också om trygghet på nätet. I kapitel fem, ”Minska 

våldet”, tar jag upp våld och maskulinitet och hur det går hand i hand med hur HBTQ-personer 

beskrivs bli utsatta eller hotade om våld. I det avslutade kapitlet följer en diskussion om vad 

som har sagts i kapitlen om uppsatsens tre utgångpunkter. Där summerar jag uppsatsen, samt 

reflekterar över hur dess resultat kan användas i ett framtida arbete för och med HBTQ-

ungdomars hälsa, mående och trygghet.  
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2. Hon hen han 
 

Enligt svensk lag så får man inte diskriminera eller kränka någon annan på grund av dennes 

könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuella läggning. Diskriminering kan delas upp 

i två olika typer det är direkt och indirekt diskriminering samt i trakasserier. Vad som menas 

med direkt diskriminering är att någon missgynnas utifrån någon av de sju olika 

diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering handlar om att någon missgynnas på 

grund av kriterier eller bestämmelser som kan verka neutrala men som missgynnar vissa 

kategorier människor. Vad som menas med trakasseri är när någon kränker en persons 

värdighet utifrån någon av de sju olika diskrimineringsgrunderna (DO 2015).          

 När det kommer till hälsa och ohälsa så finns det en tydlig skillnad där HBTQ-ungdomar 

mår betydligt sämre jämfört med ungdomar som identifierar sig som heterosexuella. I 

rapporten Hon hen han (Ungdomsstyrelsen 2010) från Ungdomsstyrelsen analyseras hur 

svenska ungdomar som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transsexuella eller är 

osäkra på sin sexuella läggning eller könsidentitet mår. Eftersom resultaten av rapporten låg 

bakom uppdraget att skriva denna uppsats kommer jag i detta kapitel att övergripande 

presentera de siffror som återfinns i rapporten när det handlar om hälsa, våld och trygghet.  

 

 

Hälsa 

 

Tittar man på det självskattade allmänna hälsotillståndet bland ungdomar ser man följande: 

16 % av unga killar som är osäker på sin sexuella läggning mår dåligt jämfört med 3 % unga 

killar som är homo- eller bisexuella och 2 % av de unga killar som är heterosexuella. Ca 10 % 

av unga tjejer som är osäker på sin läggning anger att de mår dåligt, medan ca 7 % av unga 

tjejer som ser sig som homo- eller bisexuella. Detta jämfört med 3 % av unga tjejer som ser sig 

som heterosexuella. Det är alltså stor skillnad mellan killar och tjejer. Men det är också tydligt 

att de som rapporterar att de har ett dåligt allmänt hälsotillstånd framför allt är ungdomar som 

angett att de är osäkra på sin sexuella läggning (Ungdomsstyrelsen 2010: 32f).   

 När det kommer till självmordsförsök bland ungdomar uppvisar transpersoner de allra 

högsta procenttalen, följt av ungdomar som känner osäkerhet kring sin sexualitet och/eller 

könsidentitet. 17 % av unga killar som är osäkra på sin läggning har någon gång försökt att ta 

sitt liv, och 11 % av unga killar som är homo- eller bisexuella har någon gång försökt att ta sitt 

liv. Var fjärde ung tjej som är homo- eller bisexuell har någon gång försökt att ta sitt liv. Var 
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femte ung tjej som är osäker på sin läggning försökt att ta sitt liv. 27 % av transpersoner som 

är i mellan 16-29 har någon gång försökt att ta sitt liv. 

 Tittar man på frekvensen av ungdomars självmordstankar ser man att 42 % av unga killar 

som är homo- eller bisexuella har haft självmordstankar, 29 % av unga killar som är osäkra på 

sin läggning har haft självmordstankar, medan den betydligt lägre siffran 12 % av unga killar 

som är heterosexuella har haft självmordstankar. 47 % unga tjejer som är homo- eller 

bisexuella har haft självmordstankar, 34 % unga tjejer som är osäkra på sin läggning har haft 

självmordstankar. Var femte ung tjej som är heterosexuell har haft självmordstankar, Och ca 

65 % av transpersoner har haft självmordstankar mellan 16-29 år (Ungdomsstyrelsen 2010: 

37ff).     

 Procenten är lika, 35 %, för unga killar som homo- och bisexuella respektive heterosexuella 

när det kommer till riskabla alkoholvanor. Bland unga killar som är osäkra på sin sexuella 

läggning är det bara 20 % som har riskabla alkoholvanor. Detta kan också tyda på att unga 

killar som är osäkra på sin sexuella läggning inte är lika socialt aktiva jämfört med det två 

andra grupperna. Bland transpersoner är siffran 31 % som har så kallade riskabla alkoholvanor 

i åldrarna 16-29 år. Ca 39 % av unga tjejer som är homo- eller bisexuella har riskabla 

alkoholvanor och bland tjejer som är osäkra på sin sexuella läggning så är det ca 40 % som har 

riskabla alkoholvanor. En något lägre siffra, ca 25 % av unga tjejer som är heterosexuella, har 

riskabla alkoholvanor (Ungdomsstyrelsen 2010:41).     

 

 

Våld 

 

Mäns våld mot kvinnor är något som idag är ett stort samhällsproblem. Något som också är ett 

stort problem är unga killars våld. Enlig Brå så är det männen i samhället som står för det 

mesta av våldet, såväl våld i nära relationer som misshandel på offentliga platser. Men hur 

kommer det sig att män är så överrepresenterade när det kommer till våld och användning av 

våld? Våld och maskulinitet är något som är väldigt starkt sammankopplat och den stereotypa 

bilden av hur en man ska vara och bete sig i vissa sociala sammanhang.  

 20 % av unga killar av unga killar som är homo- och bisexuella anger att de har varit rädda 

att gå ut själva på grund av rädsla för utsatthet. Detta kan jämföras med endast 8 % av killar 

som är heterosexuella. När det kommer till unga tjejer så är det inte så stor skillnad mellan 

homo- och bisexuella respektive heterosexuella. Det är 43 % respektive 45 %. Det tyder på att 

unga tjejer är mer rädda än vad killar är överlag (se även Lundgren 2006). 
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Det är betydligt vanligare att unga killar som är homo- och bisexuella blir utsatta för hot 

om våld. 24 % anger att de blivit det, jämfört med 6 % av unga killar som är heterosexuella. 

När det kommer till unga tjejer som är homo- och bisexuella är det 20 % som har blivit utsatta 

medan det är bara 8 % av unga tjejer som är heterosexuella som har blivit utsatta för hot om 

våld.     

36 % av unga killar som är homo- och bisexuella och 20 % av unga killar som är osäkra på 

sin sexuella läggning har blivit utsatta för våld, vilket kan jämföras med endast 9 % av unga 

killar som är heterosexuella. När det kommer till unga tjejer så är det 12 % som är homo- och 

bisexuella som har blivit utsatta för våld och 5 % som är heterosexuella som anger att de har 

blivit utsatta för våld (Ungdomsstyrelsen 2010: 43ff).     

 

 

Trygghet 

 

Procentsatserna ovan om våld och rädsla tyder på att trygghet är något som villkoras av sexuell 

läggning och könsidentitet. Men känslor av trygghet påverkas inte bara av våld och hot om 

våld. Även kränkningar i vardagen spelar roll (Lundgren 2006). 65 % av alla unga homo- och 

bisexuella tjejer och 48 % av de unga tjejer som är osäkra på sin sexuella läggning har blivit 

utsatta för kränkande bemötande/behandling. Nästan 50 % av de unga killar som är homo- 

och bisexuella har blivit utsatta för kränkande behandling/bemötande, jämfört med ca 20 % 

av de unga killar som är osäkra på sin sexuella läggning samt de killar som är heterosexuella. 

Detta visar tydligt att unga HBTQ-personer upplever sig bli illa behandlade och bemötta i 

samhället (Ungdomsstyrelsen 2010: 45), och det är rimligt att dessa erfarenheter av 

kränkningar och hot påverkar den allmänna känslan av trygghet.      
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3. Främja hälsan och måendet  
 

 

I Umeå mår ungdomar generellt bra om man får tro Ung 14-enkäten, som hög- och 

gymnasieungdomar i Umeå fyllde i under 2014. Precis som Ungdomsstyrelsens rapport (2010) 

visade emellertid Ung 14 att det finns grupper som mår sämre och en av dessa är ungdomar 

som varken ser sig som kille eller tjej. Personer som har en sexualitet och/eller en könsidentitet 

som inte är samma som den rådande normen anger generellt ett sämre allmänt mående.   

  Något som kom upp under några av intervjuerna är att många ungdomar är stressade i 

skolan. Det är stressen över att klara skolan och få bra betyg, men också en stress över hur ens 

framtid kommer att se ut efter skolan och i arbetslivet. I intervjun med Ann, kurator på en 

gymnasieskola, kom hon in på stress och prestationsångest bland eleverna som hon möter. 

 

Det jag tror och det jag möter det är det här att inte veta riktigt, jag tänker alla dom här 

som går i trean, inte alla men flera… Det vet vi ju också att det trycket från vuxenpsykiatrin 

och BUP när skolan tar slut … Man vet inte vad som händer för det finns en föreställning 

om att går du inte i skolan och har du inte bra betyg då kommer du inte in på universitetet 

och då har du inget jobb att söka.  

 

Anns uppfattning är att det finns en stress och en ångest hos många elever som handlar om att 

de känner att de måste vara duktiga i skolan, och att de måste göra bra ifrån sig för att de ska 

kunna komma någonstans och få en ljus framtid. Hon säger också att ”vi vet att skolan är en 

friskhetsfaktor” vilket synliggör en tanke om skolan som något som i sig själv är bra för alla 

och något som gör oss friskare och att det är en viktig del av våra liv.  

 Men informanterna påpekade också att alla inte mår bra i skolan utan att det finns många 

som kommer till skolan som har mycket med sig ”i ryggsäcken” från sin tidigare skolgång. Det 

var något som jag pratade om med Nils som också jobbar som kurator på en gymnasieskola.  

 

Vi kuratorer besöks av elever som har till exempel varit utanför eller till och med blivit 

mobbande i grundskolan, de har varit den här konstiga som inte spelar fotboll eller var det 

nu är… kör skoter. Som kommer hit och liksom känner att här får man vara sig själva och 

det tror jag att det gör att många söker sig hit, som kanske ändå fått men från grundskolan 

som ändå är det många som beskriver att här är de trygga och här är det bra. Men de mår 

fortfarande dåligt.  
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En annan sak som kom upp under intervjun med Nils var att en del av eleverna som går på 

hans skola inte är så utåtagerande utan de håller mycket inom sig och att de bär på mycket och 

den enda utvägen de ser för att lindra den ångesten, menar Nils, är ett ”självskadebeteende och 

annat sådant trist som bara drabbar dem själva”. 

 HBTQ-personers hälsa är något som kom på tal under intervjuerna. Som jag har nämnt 

tidigare så är det en grupp som är utsatt och som anger att de mår sämre i största allmänhet. I 

intervjuerna fanns det olika sätt att se på hur det är att vara ung HBTQ-person. I intervjun 

med Ann så pratade hon mycket om acceptans. Hon menade att problem med acceptans ibland 

handlar om en konflikt med omvärlden men att det också kan vara en inre konflikt – alltså 

både om att bli accepterad för den man är och den man vill vara, men också om att acceptera 

sig själv.    

 

[Det har] ofta handlat om att bli accepterad, kanske till och med av sina närmsta, och då 

handlar det inte bara om allmänhetens förväntningar och samhällets. Även de närmsta som 

kanske står dig närmast, och det tror jag är oerhört jobbigt att inte vara accepterad… ens 

av ens närmaste, det har jag upplevt. Sen vet jag inte om det är så för alla, men det är väl 

det som jag kan se.  

 

Att inte ha någon som stöttar eller att inte ha någon i sin närhet när man är på väg att ”komma 

ut”, beskriver Ann som en källa till att HBTQ-ungdomar mår dåligt. Det tar så mycket på en 

att inte få känna sig älskad eller accepterad för den man är och vill vara, menar hon. Att ha ett 

socialt nätverk är något som beskrivs som viktigt för oss alla och det är extra viktigt när någon 

går igenom en svår period. Ann berättar på ett liknande sätt: 

 

Jag möter att man inte vågar berätta, man vågar inte riktigt säga det här och gör man då 

det och då kanske risken är att de andra inte vill känns vid en eller att jag som person 

berättar inte vill ha med dig att göra eller att du inte accepterar mig heller.  

 

Den oro som många känner när det gäller att komma ut – Ska jag berätta eller ska jag inte göra 

det? Kommer de att älska mig ändå? – är frågor som ofta dyker upp i huvudet på personer som 

funderar på att komma ut (jfr Ambjörnsson 2006). Då är det kanske inte alls konstigt att 

ungdomar som är osäkra på sin sexuella läggning har mycket lägre socialt deltagande jämfört 

med ungdomar som är säkra på sin sexuella läggning, ca 57 % bland killar och ca 25 % bland 

tjejer (Detta ska jämföras med siffror på ca 10 % för andra ungdomar.) (Ungdomsstyrelsen 

2010: 31f).  

 I intervjun med Nils som är skolkurator berättade han att hans skola har ett väldigt bra 

klimat och ett öppet klimat som gör att det finns utrymme för att testa vem man är och hur 
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man vill vara. Nils menade att man får vara vem man vill och se ut som man vill och att det är 

tillåtet att göra det.  

 

Ja det är ju som en sak vi är lite stolta över att vi har ett klimat som gör att ganska många 

ungdomar som går i de tankarna söker sig till oss. Vi har ju varje år elever som ganska klart 

uttalar sig eller går på [skolan]. Det är inte så noga vilket program det blir, det är av alla 

möjlig skäl men jag tror också att det kan vara av det skälet man söker sig sin identitet och 

tänker att här kan man liksom prova sig fram och se vart det leder och det, som sagt, det 

gör mig jättestolt och glad att man kan, ja, man kan liksom … Ibland händer det att man 

kommer till kuratorn och frågar liksom ja ”vad tror du händer, hemma går jag ibland i 

traditionella kvinnokläder fast jag är kille, vad tror du skulle hända om jag gjorde det på 

skolan?”. Och så sticker man ut hakan och säger att det inte kommer att hända så mycket, 

det kommer att gå bra och så ser man att personen ifråga gör det och det går bra och då 

känner man att någonting har vi gjort rätt.  

 

Detta visar att det finns skolor i Umeå som tycker sig ha kommit en bra bit på väg när det 

kommer till arbete med klimat och öppenhet på skolan och att det är en bra miljö för att kunna 

utvecklas som människa. Nils menar att hans skola har kommit en bra bit på vägen, att det är 

tillåtet att bryta normer där. Han säger att personalen är stolt över att det har blivit så öppet 

som han menar att det är. Det framkommer inte i intervjun med Nils exakt vad de har gjort 

för att få det öppna klimatet. Han antyder att det öppna klimatet har att göra med att hans 

skola är den skola i stan som har flesta estetiska program och att någon som väljer att gå ett 

estetiskt program lär sig att se på saker på ett annat sätt.  

 I intervjun med Elsa som jobbar på landstinget i Västerbotten berättade hon att det är 

väldigt vanligt att HBTQ- personer blir illa bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal. Det är 

något som alla som jobbar inom sjukvården måste tänka på och att det är något som många 

måste jobba med, menar hon.  

 

Att de känner att man är illa bemött, man tas inte på allvar eller med respekt inom hälsa 

och sjukvården framför allt då det är ju därför vi försöker då att utbilda personal inom 

detta.  

 

Att vara medveten om att det finns ett problem är en början i att förstå hur det är att vara 

HBTQ-person och att komma till sjukvården och inte bli tagen på allvar eller att man blir illa 

bemött för att man inte beter sig som normen. Elsa fortsatte: 

 

Jag kan tänka mig att hälso- och sjukvårdspersonal tycker att man behandlar alla lika och 

då tycker man att alla är människor, varför ska man då göra skillnad på HBTQ-personer 
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och vanliga heterosexuella? Jag tror att man tycker och tror själv att man medveten och 

kan saker. 

 

Enligt Elsa så visar detta att det finns ett problem bland många vuxna personer som möter 

HBTQ-ungdomar i olika sammanhang och speciellt när det kommer till sjukvårdpersonal. Det 

är att många som säger och tror att de möter alla lika och inte gör någon skillnad på de 

människor som söker vård. Elsa beskriver en hållning som visar att man tycker och tror att det 

man gör är bra nog och att man inte behöver bättra sig. Det är andra som måste bli bättre och 

inte jag. Att uttrycka sig på det sättet har beskrivits som den nya tidens homofobi. Man säger 

att man vet tillräckligt och att det inte finns mer att veta. Eva Borgström skriver att det alltid 

finns mer att ta reda på. Det gäller bara att man ska vilja göra det (Borgström 2011:157).  

 Det är dock intressant som Elsa, säger att tron att man kan tillräckligt också motiveras av 

att man vill bemöta patienter/klienter som människor och inte göra skillnad beroende på 

sexuell identitet eller könsidentitet. Det visar hur ett inkluderande förhållningssätt samtidigt 

kan verka exkluderande, eftersom det leder till att heteronormativa förhållningssätt inte 

utmanas. Det är ju så att heteronormativitet kan ta sig uttryck på olika sätt beroende på tid och 

rum. Så det gäller att det finns en medvetenhet om att heteronormativitet finns och att det inte 

handlar om enskilda människors sexualitet, utan om att se strukturen när det kommer till 

själva normen (Ambjörnsson 2006:52). Vi gör massa val hela tiden och det är inte så många 

som lägger så stor vikt vid det. Men när det kommer till vem man lever med och hur man lever 

med den personen, då börjar människor lägga sig i och undra och har många olika idéer om 

hur det är att vara icke-heterosexuell. Ofta blir människor kategoriserade efter en stereotypisk 

bild som de själva kanske inte känner igen sig i men ändå tvingas förhålla sig till (Ambjörnsson 

2006:59f).    

 Elsa, liksom flera av de andra informanterna, talade om bemötande som själva mötet 

mellan personal och patient/klient. Det är ofta de små sakerna som brister, till exempel hur 

det ser ut i väntrummet eller i patientrummet. RFSL har bland annat påpekat betydelsen av 

om där endast finns tavlor och posters och tidningar som bara visar heterosexuella personers 

parrelationer (RFSL 2015a).  

 

 

Avslutning 

 

Det mina informanter säger om hälsa kopplat till att vara ung HBTQ-person är att dessa 

ungdomar mår sämre och att det inte är någon hemlighet att det är så. Därmed tycks deras 

uppfattningar stämma med resultaten i rapporten Hon hen han (Ungdomsstyrelsen 2010). 
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Även om det är väldigt tydligt att alla är medvetna om att HBTQ-ungdomar mår sämre, så är 

det inte någon av informanterna som riktigt vet vad som kan göras åt det. Det som många av 

dem säger är att det är de vuxna som måste hjälpa ungdomar som mår dåligt.  

Trots att mina informanter arbetar inom olika institutioner i samhället så har de liknande 

föreställningar om varför HBTQ-ungdomar har sämre hälsa, stress och ångest, till exempel att 

det finns många och höga förväntningar på att man ska vara duktig och alltid måste prestera, 

det vill säga saker som gäller oavsett människors köns- eller sexuella identitet. Flera säger 

också att många ungdomar bär med sig mycket ”i sin ryggsäck” från tidigare. Det kan vara från 

tidigare skolgång, till exempel att man inte fått ta plats på samma sätt som andra ungdomar. 

Informanterna har också föreslagit att många HBTQ-ungdomar kanske håller saker inom sig 

och att de ofta upplever en inre konflikt som har att göra med att de inte riktigt vet vem de är 

och vad de har för plats i samhället. Det kan enligt informanterna också vara att HBTQ-

ungdomar hamnar i konflikt med andra därför att de inte känner sig accepterade för den de är 

och den de vill vara och att de känner sig osäkra på hur de som finns i umgängeskretsen 

kommer att reagera om de berättar om sina känslor och identifikationer. Allt detta menar 

informanterna kan vara saker som kan leda till att ungdomar, och särskilt HBTQ-ungdomar, 

mår sämre.  

Till detta kommer talet om bemötande. När informanterna talade om saker som kan 

påverka hur HBTQ-ungdomar mår nämndes bland annat hur ungdomar som kommer i 

kontakt med vården ibland riskerar att bli illa bemötta; hur det inom vården ibland finns en 

föreställning om att alla behandlas lika, men att det kanske inte är så. Denna typ av 

heteronormativ föreställning kan säkert finnas inom fler institutioner än vården. Mer sällan 

handlade det om hur ungdomar bemöter varandra, och hur heteronormativitet finns i 

vardagen.  
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4. Öka tryggheten  
 

 

När vi i intervjuerna talar om temat ”trygghet” visar det sig att berättelserna i hög grad kretsar 

kring olika platser eller arenor där ungdomar i allmänhet, och HBTQ-ungdomar i synnerhet, 

kunde tänkas uppleva otrygghet: staden Umeå, skolan och ungdomsgårdar och internet. 

Genom att beskriva dessa platser sätter informanterna ord på sina tankar kring vad som 

orsakar otrygghet och vad som kan göras åt detta. Även om deras berättelser ibland kom att 

behandla dessa platser allmänt, det vill säga, för alla ungdomar, även de som inte identifierar 

sig i relation till HBTQ, går de sätt som informanterna berättar på att använda i en analys av 

HBTQ-ungdomars trygghet.  

 

 

Trygg stad 

 

Umeå ansågs av informanterna vara en trygg stad. Det är liten brottslighet och man kan röra 

sig i stadskärnan på kvällarna utan att behöva vara rädd. Ändå är det många som känner sig 

rädda för att röra sig på vissa platser. I intervjun med Joel som jobbar inom socialtjänsten, 

pratade han generellt om Umeå som en trygg stad att bo och leva i.            

 

Jag tycker att det generellt är en trygg stad att bo i sen så ska man ju naturligtvis kunna 

vara och vill man vara onykter och besöka olika plaster så ska man ju självklart kunna göra 

det om samhället vore perfekt. Nu är det inte så, men man ska inte bli begränsad i sitt liv 

men man måste tänka efter var jag är och vilka jag umgås med.  

 

Joel menar alltså att Umeå är en trygg stad och att människor känner sig trygga i Umeå. Men 

han påpekar också skillnaden mellan ideal och verklighet, och att även i Umeå så måste man 

vara försiktig och tänka på vart man ska och vilka man ska dit med.  

 När jag intervjuade Pontus som jobbar som polis, så nämner också han hur trygg stad Umeå 

är och han säger också att Umeå är en trygg stad att bo i men att man ändå måste vara försiktig 

och tänka på vilka man umgås med och vilka miljöer som man vistas i.  
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Umeå är en väldigt trygg stad att bo i men väljer man att vistas på platser där det brukas 

alkohol, droger eller själv använder det eller är utåtagerande så ökar risken för att man kan 

bli utsatt även fast risken är liten.  

  

Det är inte alltid ett val att någon väljer att vara på platser där det förekommer alkohol och 

droger. I vissa lägen så måste man vara på en sådan plats oavsett om man vill det eller inte för 

det kan vara en plats som någon måste passera för de ska någon annanstans. Enligt Pontus är 

Umeå en trygg stad med en låg brottslighet. Ändå är det viktigt enligt honom att man tänker 

efter ibland och frågar sig själv om det är bra för en att vistas i denna miljö. Men det kan ju 

hända att någon inte kan välja bort just den platsen för det är den enda vägen hem eller att 

man av andra skäl måste eller vill vara där och att det i sig skapar en otrygghet. Även om Umeå 

har låg brottslighet enligt Pontus så är det intressant att han, liksom flera andra informanter, 

genom sitt sätt att tala om trygghet lägger problemet på den personen som väljer att vara på 

platsen och inte på platsen själv eller de andra människor som befinner sig där.    

 Informanternas tal om Umeå som en trygg stad, och deras sätt att ibland förlägga ansvaret 

för att känna sig trygg på individen, riskerar dock att osynliggöra det som rapporten Hon hen 

han (Ungdomsstyrelsen 2010) visar, nämligen att rädsla i staden var avhängigt sexuell 

identifikation och könsidentitet. Människor som ofta utsätts för hot om våld, eller som lever 

definierade som annorlunda i ett heteronormativt samhälle, är oftare rädda. Det är en rädsla 

som återges i våldsstatistiken. Även då den inte gör så, det vill säga även när människor inte 

löper stor statistisk risk för våld, har det ju visat sig att rädslan kan vara stark (se Lundgren 

2006).  

 När Umeå beskrevs som trygg så beskrevs den ofta samtidigt som relativt liten. Fast nu är 

det så att Umeå växer. I och med detta så beskriver en del informanter hur detta också medför 

problem.  

 

Umeå är liten men jag tänker också vi expanderar ju och vi ska ju bli fler och fler och målet 

är ju 200 000 och det är ju klart det följer ju med problem växer vi så blir det ju fler 

människor och fler människor med problem och då måste ju samhället stå rustad.  

 

När Joel berättar om hur Umeå ska växa så beskriver han hur det kommer att leda till problem 

som har med storstäder att göra. Men om man talar om trygghet i relation till städer så finns 

det också motsatta tendenser. I en stad som växer så skapas det en viss anonymitet eftersom 

man inte kan känna alla personer i en stor stad som man kanske gör på mindre orter. Vissa ser 

detta som en stor frihet, att i en större stad kan jag vara fri för ingen känner mig och jag känner 

ingen. Andra ser det som ett problem att människor är anonyma. I intervjun som helhet så 

antyder Joel att man kan se det som att det finns två sidor av myntet och att båda sidorna är 

positiva men också negativa. Det är ju bra att Umeå växer och att det flyttar hit mer människor 
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men det skapar också ett problem när det rör sig om många människor på en plats. I en 

storstad så blir det ofta ett högt tempo och snabba rörelser. I och med detta så kan den sociala 

kontrollen minska och det kan vara lättare att hitta sociala sammanhang som man trivs i. Det 

finns mycket forskning som visar att grupper som faller utanför mindre samhällens kanske 

starkare sociala kontroll har lättare att känna sig hemma i städers större utbud av sociala 

sammanhang. Det gäller bland annat personer som identifierar sig som HBTQ (Lundgren 

2006:154ff; Norrhem 2001).  

 

 

Trygg skola och trygga platser för ungdomar 

 

Att skapa en trygg miljö för ungdomar är något som Mia jobbar aktivt för. Hon jobbar på ett 

slags ungdomshus i Umeå som erbjuder mötesplats för unga med bland annat kaféverksamhet 

och olika arrangemang. 

 

Vi försöker verkligen att få de här till en trygg plats och slipa bort dom här trösklarna som 

kan göra att du känner dig obekväm när du kommer in att du inte vet hur någonting funkar.  

 

Det är viktigt, menar Mia, att alla ungdomar som kommer till mötesplatsen ska känna att det 

är en trygg miljö att vara på. Det Mia menar med ”att slipa bort dom här trösklarna” är att alla 

ska få komma till mötesplatsen, det ska inte spela någon roll vem man är eller hur man ser ut, 

utan alla är välkomma. Men hon säger också att det är lätt att man blir hemmablind och inte 

ser allt. Då är det bra att ungdomar själva kommer med förslag på åtgärder som kan vidtas för 

att de ska känna sig mer välkomna. Hon berättade för mig under intervjun hur några 

ungdomar kommit till henne och frågat om de inte kunde ha könsneutrala toaletter i stället för 

kill- och tjejtoaletter. Så ungdomarna målade om skyltarna och satte upp dem. Enligt Mia så 

lär sig personalen hela tiden nya saker av sina besökare. I och med detta så blir trösklarna 

mindre och lättare att kliva över.     

 Ann jobbar på en gymnasieskola med ca 2000 elever. Hon menar att trygghet kan vara så 

olika saker. Det kan vara att elever känner sig trygga i klassrummen och att man vågar svara 

på frågor och inte vara rädd för att säga fel. Det är en sorts trygghet och det kan också vara en 

otrygghet att man inte vågar säga något för eleven är rädd att göra fel. Och att veta att det finns 

vuxna personen som man kan vända sig till om det är något som inte är bra och som man kan 

har en trygg relation med är också en trygghet i sig. Så förklarar Ann att det finns olika sorters 

trygghet och otrygghet men hon visar också på att vuxna är trygga och ungdomar är otrygga. 
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 När det finns så många elever som vistas på samma plats krävs det ett aktivt jobb för att 

göra skolan till en trygg och lärande plats, menar hon. Det är ju så att det inte är alla som 

känner sig trygga i skolan. Det finns de som har en klump i magen när de kommer till skolan 

och det finns de elever som känner sig väldigt trygga i skolan. Så trygghet är individuellt, säger 

Ann. 

 

Ja jag upplever nog det, i stort är min känsla att skolan är en trygg skola, sen är jag 

medveten om att alla inte känner sig exakt lika trygga men ja på den frågan skulle jag säga 

jag det känns som en trygg skola. Ja men generellt då tänker jag att man är ganska trygg i 

mitten där mycket människor är, många vuxna om man tänker så och den tryggheten.  

 

Är det så att man känner sig otrygg i skolan så skapar det en trygghet i sig att veta att det finns 

en vuxen person som bara finns där. I Anns berättelse lyfter hon fram en viss plats i skolan där 

det rör sig mycket folk. Detta ökar tryggheten, menar hon. Särskilt att där också finns vuxna. 

 När man använder sig av människor för att definiera vad som är tryggt och vad som är 

otryggt, så blir det ofta så att vuxna personer beskrivs som trygga och ungdomar som otrygga 

(jfr Lundgren 2014). Fast så behöver det såklart inte alls vara. Mycket av den otrygghet som 

HBTQ-personer upplever har att göra med att de lever i ett heteronormativt samhälle. Detta i 

sin tur innebär att den otrygghet som de upplever till viss del har att göra med att vara 

exkluderade ur det som generellt uppfattas som det normala. Om man istället har ett 

queerperspektiv så innebär det att man riktar blicken mot vad som upprätthåller en sådan 

normalitet. Då är det inte alls säkert att vuxna personer är mer trygga än andra. Som vi redan 

sett finns heteronormativa antydningar även i mina informanters utsagor. Att använda sig av 

ett queerperspektiv innebär att visa på hur normalitet skapas, men också att kritiskt påpeka 

att det inte går att tänka att alla människor är heterosexuella utan det finns människor som ser 

sig på ett annat sätt och har en annan bild av vem man är. Att sluta tvinga in människor i olika 

kategorier kommer till slut att leda till att HBTQ-personer slutar att känna sig exkluderade i 

samhället och känna sig otrygga (Rosenberg 2002:14f).     

 

 

Trygghet på nätet  

 

I flera av intervjuerna kom frågorna om trygghet att besvaras med berättelser om internet som 

en både säker och potentiellt otrygg arena. Trygghet på nätet är något som blir allt mer 

uppmärksammat och det blir ett allt större problem. Det är något som vi alla kan bli utsatta 

för och det blir allt mer vanligt att ungdomar blir det. För nätet kan man säga har flera sidor. 
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Det kan vara en plattform för att hitta människor som går igenom samma sak, eller som gillar 

samma saker som en själv (jfr Johansson 2010). För HBTQ-ungdomar kan nätet vara helt 

avgörande för att söka förebilder och människor att identifiera sig med. Men internet är också 

en plattform för mycket hat. Det är något som blir ett allt större problem att ungdomar blir 

utsatta för nätmobbning och näthat (Friends nätrapport 2015). Nils, som arbetar på en skola, 

var inne på dessa aspekter: 

 

Jag tror att när [man upplever att] samhället fallerar och man mår dåligt och inte får hjälp 

kanske nätet och vänner och diskussioner på internet liksom kan hjälpa en att ta sig igenom 

och i värsta fall hålla sig vid liv till och med, att man hittar vänner och likasinnade. Men det 

är också en arena där man ska spy ur sig en massa skit om andra. Det verkar finnas gott om 

såna här troll.  

 

Nils kom in på hur det ser ut på hans skola, och hur eleverna använder sig av nätet för att göra 

livet surt för någon annan elev. Enligt Nils är det inte vanligt med fysiska bråk på skolan. Det 

är något som inte förekommer, menar han. Men istället är det mer vanligt att eleverna 

använder sig av nätet och hänger ut varandra där i stället för att göra det på skolan. Det visar 

att elever hittar andra sätt att mobba varandra på och då är nätmobbning eller kränkningar på 

nätet ett av sätten.   

 

Under en ganska lång tid så är det nog så att nästan alla våra fall av kränkningar eller 

eventuell mobbning de sker via nätet. Man diskuterar med varandra på nätet och blir 

ovänner och då spårar man ur där. Man kan få sina snytingar på Facebook, höll jag på att 

säga.  

     

Det hela kan börja som en vanlig diskussion där det är några som tycker olika om något och 

det eskalerar, och det slutar med att det blir personangrepp och att någon som kommer till 

skada, menar Nils. Flera informanter menar att nätet är en arena som potentiellt kan vara 

otrygg för alla ungdomar. Men några påpekar att ungdomar som avviker från normen kan vara 

än mer utsatta. För dessa, till exempel HBTQ-ungdomar, riskerar internet att vara en arena 

där inte bara heteronormativitet, utan också hot om (hat)brott kan villkora tillvaron. Att 

ungdomars arenor på internet ofta är svåra att delta i, och övervaka, för vuxna gör att det är 

svårt att ingripa, säger informanterna. 

 Under intervjun kom det också på tal vad ungdomar har för syn på nätet och vad som är 

okej på nätet samt vad ungdomar har för attityder när det kommer till vad man kan göra och 

inte göra. Flera informanter delar synen att många ungdomar tror att ingen kan skada dem 

när de är på nätet, att det är en skyddad miljö och att de är näst intill odödliga.  
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 Under intervjun med Elsa så berättar hon att det finns ett problem som inte är så 

uppmärksammat som det borde vara. Det är ungdomar som blir erbjudna sex mot betalning. 

Hon säger att ungdomar har en annan syn på hur man kan använda sig av nätet och ”vad som 

är okej och inte okej”. Hon menar att många ungdomar har en helt annan syn när det kommer 

till sex mot ersättning. På grund av internets utvecklig så har det blivit lättare för ungdomar 

att hitta personer på nätet som är villiga att erbjuda en ersättning mot sexuella tjänster men 

det är också tvärtom att det är lättare för de personer som är villiga att betala för sexuella 

tjänster att hitta potentiella säljare, säger Elsa. Ett problem med detta är att många ungdomar 

inte ser det som prostitution. Ungdomsstyrelsens rapport Se mig (2009) visar att HBTQ-

ungdomar har en mer positiv inställning till att sälja sexuella tjänster via internet. Det finns en 

så tydlig stereotyp bild av de personer som prostituerar sig på gatan och dessa ungdomar ser 

sig inte så, utan detta sker i mer kontrollerade miljöer. Det kan vara så att de inte ens lämnar 

sin bostad utan de visar upp sig i sin webkamera och får ersättning för det de visar. En annan 

anledning som brukar anges till varför många inte ser det som prostitution är att det inte är 

kontanthantering som sker, utan det kan vara i stort sätt vad helst, det kan vara allt från 

presenter till mat eller tak över huvudet (Grände & Lindqvist 2014:53f). Att bli kontaktad på 

internet på ett ovälkommet sätt med frågor om att sälja sexuella tjänster är mycket vanligare 

bland HBTQ-ungdomar än bland andra ungdomar (Ungdomsstyrelsen 2009).   

 

 

Avslutning   

 

När det kommer till trygghet så förhåller sig mina informanter på olika sätt, men det finns 

vissa gemensamma nämnare när de pratar om trygghet och otrygghet. Det finns fyra olika 

utgångspunkter som alla mina informanter pratar om och det är staden, individen, vuxna och 

nätet. Dessa fyra utgångspunkter är källor till trygghet och otrygghet beroende på hur de 

appliceras. 

 Nätet är en plattform som är en stor del av ungdomars vardag idag. Informanterna menade 

att det är en plats där man kan hitta personer som är likasinnade och som har liknade 

erfarenheter eller så är det en plattform för att hitta information om livssituationer som är lika 

som den situationen som man själv går igenom. Men informanterna påpekar också att det är 

en plats där det finns gott om troll och personer som bara vill människor illa eller utnyttja dem. 

Internet görs därmed till en plats som kan ge både trygghet och otrygghet.  

 En av informanterna pratade om att mycket handlar om attityder och att ungdomar idag 

inte har samma attityd till internet som vuxna personer har. Vuxna personer utgör i många av 

intervjuerna en trygghetssymbol för ungdomar som inte känner sig så trygga. I informanternas 
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berättelser framstår det ofta som att det bara är vuxna personer som kan skapa trygga miljöer 

för ungdomar. Detta gäller främst i skolans värld som vuxna personer ska finnas där för 

eleverna. I ett sammanhang refererar informanterna till vuxna som källor till otrygghet och det 

är när de talar om internet som en plats genom vilken ungdomar kan bli kontaktade av vuxna 

för att sälja sexuella tjänster. 

 Staden Umeå beskrevs huvudsakligen som en trygg plats som alla kan röra sig på. Det är 

individerna som bor i staden som gör staden till en otrygg plats. Det som är intressant, och 

som många av mina informanter gör, är att de förklarar mycket av situationen för unga med 

individer, personer och enskildas beteende istället för med normer och strukturer.  I och med 

att de gör så är det lätt att undgå betydelsen av strukturer när det gäller trygghet. 

 Mot bakgrund av dessa resonemang vill jag peka på hur skolan, liksom staden, ibland 

beskrivs som trygga, men att de lika ofta har uppfattats som otrygga platser (se t.ex. Rasmussen 

2004; Listerborn 2001; Lundgren 2006). När informanterna ändå väljer att ge det perspektiv 

de gör så skapar de betydelser. Dessa betydelser är också vad som troligen kommer att ligga 

till grund för framtida metoder. Därför är det viktigt att de analyseras. Om metoder utarbetas 

efter föreställningen att vuxna i skolan utgör en trygghet är det exempelvis lätt att göra sig 

blind för hur även vuxna uppbär förtryckande normsystem (Lundgren 2014:56ff). Ett sådant 

fokus kan också framstå som obegripligt för den elev som själv har helt andra erfarenheter av 

skolan, staden och vuxna, vilket riskerar att metoderna kommer att brista i legitimitet. 
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5. Minska våldet 
 

 

Våld, droger och alkohol  

 

Informanterna pratade en hel del om droger när de berättade om sina tankar kring våld och 

hur man kan arbeta för att minska våldet. Droger och främst alkohol går hand i hand när det 

kommer till våld och våldsbrott (Folkhälsomyndigheten 2015). Joel har uppfattningen att det 

är färre ungdomar som dricker alkohol idag än det var förut. Men han säger också att bland de 

ungdomar som dricker så dricker de betydligt mer. Det kan man också se i sammanställningen 

av Unga 14-enkäten (2015).  

 När det kommer till att jobba med just alkohol och droger så var det en av mina informanter 

som höll på med att planera en värdegrundsdag som skulle genomföras i februari 2015. Där 

skulle de bland annat ha en föreläsning om alkohol och droger för eleverna på den skolan hon 

jobbar på och visa vad det har för påverkan på kroppen. Eleverna skulle också diskutera utifrån 

olika frågor som rörde just alkohol och droger.   

 Hatbrott, det vill säga våld riktat mot HBTQ-personer, ökar när alkohol och droger finns 

med i bilden. Men informanterna menar att otrygga miljöer också kan inverka, särskilt på 

människor som redan känner sig utsatta, och att arbetet mot HBTQ-personers upplevelser av 

otrygghet måste föras via en kamp mot drog- och alkoholbruk. Idag sägs visserligen att 

homofobin har förändrats och att det har blivit en stor skillnad under de senaste åren. Men det 

betyder inte att den är helt borta, utan den har bara förändrats och kommer till uttryck på ett 

annat sätt jämfört med vad den gjort tidigare (Borgström 2011:11f).   

 

 

Våld och maskulinitet 

 

Män är överrepresenterade när det kommer till brott som har med våld att göra. Alla män 

utövar inte våld, men unga män utövar mycket våld jämfört vad vuxna män gör (Gottzén 

2013:5). Att det är män som står för majoriteten av våldet i samhället är ingen hemlighet. 85 

% av alla våldsbrott begås av män. Dessutom är majoriteten av våldsoffren också män (Brå 

2015). Den här kopplingen mellan våld och män återkom ofta i intervjuerna. Pontus försökte 

förklara varför: 
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En sak kan vara att killar känner att de ska stå upp inför kompisar och visa sig tuffa i större 

utsträckning än tjejer. Och kanske gamla värderingar som lever kvar där det är mer ok eller 

rent av rätt för killar att vara våldsamma.  

 

Pontus beskriver hur det finns gamla värderingar kvar om hur killar ska vara, till exempel att 

det är ok för killar att vara våldsamma för att visa att de är tuffa och att inte visa sig svaga. 

Detta kan ses som ett tydligt exempel på överordnad maskulinitet och underordnad 

maskulinitet. I detta fall så ses tuffhet vara en egenskap som anses vara överordnad och 

svaghet kopplas samman med en underordnad maskulinitet. Connell använder begreppet 

”hegemonisk maskulinitet”, och det är en typ av dominerande sätt att agera manlighet. Den 

kan drivas av en grupp som hävdar och skapar en ledande position i samhället. Det kan bland 

annat vara ideal som visar på en viss sorts manlighet som unga killar ser upp till (Connell 

2008:115ff). Försvara sin heder och visa sig stark och inte vika för någon kan ses vara typiska 

manliga drag. Att inte vara svag att inte visa sina känslor, är andra.  

 Herz och Johansson menar att ett sätt att förstå unga killar som använder våld är att se på 

det som att unga killar blir socialiserade in i ett beteende där de förväntas att använda våld 

(Herz & Johansson 2011:100). Joel pratar om maskulinitet och våld på ett liknande sätt: 

 

Ja man måste jobba med det att manlighet är något positivt också det ska vara positivt att 

vara man men att vara man ska vara på samma sätt att vara kvinna. Att det ska vara något 

bra att man är bra och man är en bra människa att man börjar redan ungdomar i unga år. 

Prata om det här nu, menar jag, inte 13 år utan nu! Få börja med det på dagis, att man får 

börja tidigt och får en medvetenhet som är något som ärvs ner i generationer.  

 

Att göra manlighet till något positivt är enligt Joel en bra strategi. Det måste vara bra att vara 

man på samma sätt som det ska vara bra att vara kvinna och att vi alla kan vara bra 

medmänniskor utan att lägga så stor viktigt på kön, menar Joel. Detta menar han är något som 

oftast glöms bort, att det finns både män och kvinnor som gör bra saker för att ändra på de 

normer och strukturer som finns i samhället. Män som är jämställda använder betydligt 

mindre våld än män som inte är det (Ericson & Oscarsson 2011). Att bara fokusera på allt som 

är dåligt med att vara man gör att man förstärker de normer som finns och det blir ingen 

skillnad, utan man skapar bara större klyftor mellan män och kvinnor. Joel menar att de män 

som inte passar in i de normer som finns glöms bort, fast det är de männen som han menar 

måste få komma fram i ljuset. Det är de männen som kan visa att det finns många sätt att vara 

man på.  
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 Lina som jobbar på Umeå kommun hade fått ett telefonsamtal av en rektor på en skola i 

Umeå och där hade han gjort en liten observation en dag när han hade blickat ut över 

skolgården. Nu ville hon prata med henne om det och om ett samarbeta de kanske kunde göra 

utifrån det han hade sett. Lina berättar:    

 

Han hade gjort en observation om att pojkarna har svårt att stå emot, för det vara väldigt 

svårt för pojkarna att inte vara med i den här leken och om man inte vill vara med i den 

leken blir straffet ganska högt.   

 

Detta citat kommer från intervjun med Lina på Umeå kommun. Jag tycker att det är ett tydligt 

exempel på att det inte är lätt för unga killar att visa sig svaga och om en kille visar sig svag så 

riskerar han att bli straffad för det. Det är något som Lina menade att alla skolor måste jobba 

på, oavsett åldern på de barn och unga som går där.  

 I talet om maskulinitet var det ingen som lyfte maskulinitetsnormernas betydelse för 

HBTQ-ungdom. Talet om våld var så starkt att informanterna helt släppte kopplingen till 

HBTQ och började prata mer allmänt.  

 

 

Boys will be boys? 

 

”Boys will be boys” är uttryck som många använder utan att tänka på det. Det kan ju vara så 

att någon inte säger exakt de orden men de upprätthåller den strukturen med att göra det med 

handlingar eller med andra ord (Connolly 2013:164f). Något som är vanligt förekommande när 

det kommer till vuxna som jobbar med barn och speciellt killar är att de skyller på att killar 

bara är så och det var inte meningen att han skulle göra dig illa, det är bara hans sätt att visa 

att han gillar dig (Larsson Laestadius 2012). När man säger så och pratar om situationer som 

killar kan hamna i så upprätthåller man en idé om att män har makt över kvinnor. Och att män 

är naturligt våldsamma och att de inte kan visa sina känslor på något annat sätt än med våld. 

Det ger sken av att det bara finns ett sätt att vara manlig på. Informanterna menade att där 

finns ett jobb att göra, som handlar om att börja i tidig ålder när barn börjar i skola. Det är ett 

arbete som kommer att ta lång tid och det kommer att vara en kamp, för det är vissa som 

kommer att göra motstånd. Lina menade att det görs alldeles för lite och att man måste jobba 

mer med genus tidigt i barns liv: 

 

Jag tror man måste jobba mycket mer kring frågor som rör maskulinitet och en högre 

medvetenhet kring frågar om maskulinitet och femininitet i skolan och i förskolan, man 
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måste jobba svinmycket med, mycket mer än vad man gör, för jag tror att det finns stor del 

som arbetar de tänker att det är så pojkar är.  

 

Att kunna och våga prata om frågor som rör maskulinitet och femininitet i olika sammanhang 

framhölls alltså som viktigt. Det gäller att visa på att det är viktiga frågor och att det är frågor 

som rör oss alla. Samt att visa att det finns olika sätt att vara kvinna och man på, också samt 

att det inte nödvändigtvis är könsbundet, utan att det finns män som är feminina och att det 

finns kvinnor som är maskulina (Ambjörnsson 2006:112ff). Av vad mina informanter har sagt 

så finns det en viss kunskap om att det inte bara går att se två tydliga kön, men ändå så kommer 

de in på den självklara uppdelningen pojke/flicka som om det vore helt naturligt att det bara 

finns två kön. Det fanns alltså heteronormativitet i deras sätt att prata om kön. Men det fanns 

också berättelser som kan tolkas som undantag. En informant hade exempelvis uppmanat en 

av sina elever att agera genusöverskridande i skolan. Eleven gjorde det hemma och undrade 

om det var okej att göra det i skolan med. Genom att då säga ja utmanade den informanten 

sättet som vi ser på kön och hur vi förväntar oss att man ska var för att vi har ett visst kön.   

 

 

Vuxnas roller vid våld 

 

Det händer att det av olika anledningar blir slagsmål ungdomar emellan. När det händer så är 

det en svår situation att hantera. När Joel är ute och jobbar och de ser att det är några som 

slåss med varandra så måste de dit och försöka att bryta bråket. Men på grund av 

försäkringsskäl får de inte gå emellan utan de ska avvakta och tillkalla polisen. Risken finns ju 

att de själva kan komma till skada.       

 

Nu är det så här att Umeå kommun har sagt att vi inte få gå emellan när det är slagsmål det 

är försäkringsfrågor och att man inte får bli utsatt för det utan vi ska ta ett steg tillbaka, 

ringa polisen, avvakta eller ropa högt eller någonting. Men så gör vi inte asså, nu beror det 

ju på vad det är för någonting men ändå försöker man gå emellan om det är så att man 

skulle få en näsa avslagen och det blir ett försäkringsärende då få man ta det sen. Jag vill 

inte att något ska bli ihjälslagen på det sättet men det kan ju också vara skillnad, jag är 

ganska stor sådär jag är inte så jätterädd att gå emellan i ett slagsmål. 

 

Det är som Joel säger, att man inte vill att någon ska bli ihjälslagen medan man står och tittar 

på utan att ingripa. Och är det så att man skulle få en smäll så få man väl ta det sen, menar 

han. Det beror på vad det för är för typ av slagsmål som pågår. Är det med knytnävar så är det 
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nog lättare att ingripa, men skulle det vara så att det är tillhyggen med i bilden så menar Joel 

att man kanske måste tänka efter en sund om det är värt att ingripa för man vill ju inte själv få 

en allvarlig skada.  

 När det kommer till hur man ska hantera ett slagsmål i skolan så är det en helt annan miljö. 

Där menade informanterna att lärarna eller elevvärdarna är de som ska ingripa och bryta upp 

slagsmålet. När elever slåss på skolan finns det olika sätt att hantera den situationen. Om två 

elever har bråkat på en skola så beskriver informanterna att det är mycket samtal som används 

och att man försöker medla mellan eleverna för att ta reda på vad som ligger till grund för det 

bråk som uppstod. Ann berättar: 

 

Vi säger två stycken som slår varandra, då sätter vi dem i var sitt rum och pratar med dem 

om vad det är som har hänt. Behövs det så blir det som en konservens en varning, händer 

det här igen så försöker vi se hur kommer det sig över huvud taget att det blev det här 

bråket? Det är viktigt att klarlägga vad är det som har hänt, hur mår ni nu, hur tänker vi 

framåt. Är det allvarligt så kan det bli en avstängning under en period för att se hur ska vi 

hantera det hära.  

 

När informanterna gav konkreta exempel på hur de arbetade när det förekom  våld gav de 

exempel på när ungdomar bråkat med varandra. Det var också bara fysiskt våld som de 

associerade med våld och som de berättade om. De vuxna fick då spela rollen som de som 

avslutar bråken genom att gå emellan, ringa polisen eller medla mellan parterna, samt arbeta 

för att bråk inte ska uppstå igen.  

 

 

Avslutning  

 

När mina informanter berättar om våld kopplat till HBTQ-ungdomar så kommer de ofta in på 

en diskussion om maskulinitet och att det är där som problemet ligger. Att HBTQ-ungdomar 

blir utsatta för våld eller blir hotade om våld är mer vanligt jämfört med ungdomar som är 

heterosexuella och ses som exempel på homofobi. Informanterna är tydliga med att det är 

något som inte alls är acceptabelt. Men ändå är det ett förekommande fenomen och det är 

många som blir utsatta för det. Under de olika intervjuerna när vi samtalade om våld och vad 

det finns för föreställningar om våld, så kom vi väldigt ofta in dels på droger och alkohol, dels 

på manlighet och maskulinitet. Informanterna menade att framför allt den dominerande synen 

på maskulinitet var det som låg till grund för att det framför allt är män och unga killar som är 

våldsamma.  
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 Mina informanter som möter ungdomar beskriver hur maskulinitet är något som är väldigt 

rotat i många men att det är något som går att förändra. De påpekar dock att maskulinitet 

också är något som också måste få vara bra. De säger att det är viktigt att visa att det finns bra 

sätt att var man och att det finns många sätt att vara man. De framhåller ofta att alla är lika 

värda. ”Boys will be boys” är ett uttryck som kommer på tal under några av mina intervjuer. 

Även om mina informanter inte tycker om det uttrycket så var de medvetna om att det är ett 

vanligt förekommande sätt att förhålla sig och att det är många som använder det. Detta anser 

de i sig vara ett problem eftersom det legitimerar en syn på maskulinitet som något våldsamt. 

En av mina informanter säger att arbetet med maskulinitet och femininitet är något som måste 

börjas i tidig ålder för att kunna ändra på de normer och strukturer som finns rörande 

maskulinitet och femininitet. När mina informanter pratar om våld och maskulinitet händer 

det ofta att de släpper problematiken kring HBTQ och fokuserade på kopplingen maskulinitet 

och våld vilket ledde till att det blev en mer generell diskussion. Samtidigt riskerar deras tal 

om maskuliniteten – oavsett om de talar om den som problematisk eller som något som måste 

förändras eller uppvärderas – att reproducera maskulinitet som en norm som pojkkroppar 

förväntas följa. När de pratar om maskulinitet som en orsak till våld så ligger fokus också på 

att själva våldsamheten; att en viss typ av maskulinitet är aggressiv och våldsam. Här finns 

risken att de heteronormer som understödjer denna maskulinitet osynliggörs.  

 Som i de tidigare kapitlen så tillskrivs vuxna personer en betydelsefull roll när det kommer 

till unga killar som använder våld. Vuxna ska finnas där för att skapa ordning och reda bland 

ungdomar och de ska vara där både för att stoppa våldet men också efteråt som en typ av 

medlare som ska komma till botten med varför bråket uppkom till en början.  

Även om det inte kom upp så många konkreta exempel på vad som kan göras för att 

minska våldet så är det många som är medvetna om att det är ett problem  
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6. Avslutade diskussion 
 

I genomgången av hur informanterna tänkte och talade om HBTQ-ungdomars situation har 

det framgått att det finns en stor medvetenhet om det som rapporten Hon hen han (2010) 

påpekat, nämligen att dessa ungdomar generellt skattar sitt mående som sämre än vad 

heterosexuella ungdomar gör. Trots detta gavs få förslag på hur man kan arbeta för att göra 

situationen bättre.  

 Att jobba med normer och normkritik är svårt och tar lång tid. För normer är något som är 

rotade i oss människor och det är något som vi gör och upprepar utan att tänka på det. Det 

finns normer som är starkare än andra, som till exempel heteronormer, vithetsnormer, 

tvåsamhetsnormer och könsnormer. Och det gäller att ta striden. För om vi inte gör något eller 

säger ifrån när någon befäster normer som är diskriminerande så kommer inget att hända. 

Hade det inte funnits någon heterosexuell norm som hade varit så implementerad i vårt 

samhälle med allt från hur barn blir uppfostrade till hur läroböcker kan skriva om 

heterosexualitet som det ”normala”, och hade den inte varit så stark, så hade det inte funnits 

någon homofobi (Martinsson & Reimers 2014:10f). Avslutningsvis kommer jag att 

sammanfatta och diskutera uppsatsens resultat utifrån hur mina informanter upprepar 

och/eller utmanar normer och hur kring kön och sexualitet och hur detta kan ligga till grund 

för vidare diskussioner om förebyggande arbetsmetoder. 

 

Hälsa 

 

Att HBTQ-ungdomar mår dåligt är ingen hemlighet och bland mina informanter är 

medvetenheten hög om detta. Ändå är det tydligt att det inte är så många som vet vad som kan 

göras åt situationen. 

 Informanterna förklarade ofta (om än inte alltid) att det sämre måendet bland ungdomar 

berodde på att ungdomarna har med sig saker ”i ryggsäcken”, det vill säga, de förlägger 

problemet, eller i vart fall förklaringen, på individnivå snarare än på normnivå. Därmed 

riskerar de inte heller att söka lösningar på normnivå. När man förlägger HBTQ-ungdomars 

mående på individnivå och inte på normnivå så utmanas inte heteronormen. Även om det kan 

bli skillnad för den individ som får hjälp så kommer det att finnas många fler som inte får hjälp 

av olika anledningar. Det finns mycket bra material som kan användas för att arbeta med 

sådana normer och få upp ögonen, till exempel Bryt-materialet från RFSL (Nordberg, Stefan 



 30 

& Rindå, Joakim 2006). Det är ett metodmaterial om hur man kan jobba med normer i skolan 

och belysa normer så att med kan ändra på de befintliga normerna.  

  En del skolor har dagar där det tas upp frågor som rör sexualitet och att vi ska behandla 

alla lika. En av mina informanter var med och planerade en sådan dag och den handlade om 

alkohol och droger samt hur man kan jobba med normer. Enligt informanten så var det en 

lyckad dag och den var uppskattad av både elever och lärare. Sådana dagar kan vara mycket 

bra, men det är också problematiskt att ha en dag en gång per termin då man bara pratar om 

dessa frågor bara för att fylla upp en kvot. Det antyder att normarbete inte behöver utföras 

kontinuerligt, att det är något som alla kan lära sig en gång för alla. En problematik med sådana 

dagar som ska handla om värdegrund, sexualitet eller liknande är att icke-heterosexuella, med 

helt motsatt syftet, riskerar att lyftas fram som något lite konstigt och lite annorlunda, inte det 

som är normalt (Martinsson 2014:114ff).       

 När det gällde hälsa och mående tog informanterna också upp problemet med bemötande 

som en mellanmänsklig fråga, det vill säga, en fråga som har med möten mellan människor att 

göra. Därmed osynliggörs hur normer återskapas materiellt, till exempel genom bilder och 

broschyrer i väntrum. Att HBTQ-personer blir illa bemötta t.ex. av sjukvårdpersonal, är något 

som har ofta blir uppmärksammat. Ofta handlar det om en okunskap hos vårdpersonal som 

tror att de bemöter alla patienter på ett neutralt sätt men ändå utgår de festa från att patienten 

är heterosexuell och lever i en sådan relation (Vårdhandboken 2015). Det kan leda till att 

vårdpersonal, anhöriga eller patienter inte vågar berätta om sitt privatliv för det finns en rädsla 

att inte bli respekterad av andra (Röndahl 2010:314). Men mina informanter menade att 

människor som möter unga som mår dåligt tänker att de möter alla lika och inte gör skillnad 

på människor och att här är alla välkomna. Men det går inte att möta alla lika för alla 

människor har olika förutsättningar. När man använder sig av de uttrycken så gör man skillnad 

och man möter inte alla människor lika. Ofta så förutsätter man att personen man möter – 

oavsett om det är en patient eller en elev – är heterosexuell och när man samtalar med 

personen så använder man en retorik som antyder detta (Röndahl 2010:17f). Så när man möter 

ungdomar i sitt dagliga arbete så bör man kunna använda sig av en retorik som visar att man 

inte har förutbestämt den andres sexualitet eller könsidentitet (Röndahl 2010:321ff). Skulle 

man använda sig av ett könsneutralt språk låter man den andre själv berätta hur hen vill bli 

benämnd. Det kommer att leda till ett bättre möte för alla och är också centralt bland de 

kriterier som RFSL har satt upp för att organisationer ska kunna HBT-certifieras (RFSL 2011). 

En sak som jag har uppmärksammat är att informanterna ofta förlägger HBTQ-

identiteter hos eleverna/ungdomarna, och på så vis återskapar vuxenvärlden som 

heterosexuell. Även om det inte var meningen att det skulle bli så, så kan man se det i de olika 

citaten som jag har använt mig av i de tidigare kapitlen för att just belysa att det är så lätt som 

vuxen person att se HBTQ-ungdomar som de svaga och de som måste ha hjälp av en vuxen och 
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heterosexuell person. Det finns i skolan idag, precis som i samhället i övrigt, en stark 

heteronormativ kraft (se t.ex. Martinsson & Reimers 2014) och man utgår ifrån att de flesta 

eleverna och lärarna är heterosexuella. Man kan också se det i mycket av den litteratur som 

använts i skolan. Så sent som under 2000-talet beskrivs homo- och bisexualitet som något 

avvikande från det som anses vara normalt, istället för något som är lika naturligt som 

heterosexualitet (Lundgren 2014:54f). Det man kan se i mina informanters utsagor är att 

HBTQ-ungdomar är lika viktiga i skolan som alla andra elever, att alla ska behandlas lika och 

att det finns likabehandlingsplaner med mera som ska stödja det. Ändå så görs 

heterosexualitet till norm. Bilden av hur en familj ska se ut, och det är ofta bilden av den typiska 

kärnfamiljen, används som en mall för hur man ska leva (Lundgren 2014:56f). 

 Mina informanter berättade alltså om HBTQ-ungdomars generellt sämre rapporterade 

hälsa som en allmän sanning. De var också medvetna om de normer som kan ligga till grund 

för detta. Samtidigt upprepade de heteronormativa synpunkter där sämre hälsa förklarades 

med tidigare dåliga erfarenheter eller dåliga möten med vården på ett sätt som riskerade att 

osynliggöra hur heteronormer finns i vardagen och hur de själva och deras kollegor deltar i att 

dessa normer upprepas. Detta är viktigt att ha med sig när åtgärder för HBTQ-personers hälsa 

ska planeras. 

 

 

Trygghet 

 

Staden, platsen, tryggheten och individen, det är fyra ord som mina informanter använde ofta 

när vi pratade om trygghet. Precis som vid talet om hälsa och mående så befann sig 

informanternas reflektioner mer på individ- än på strukturnivå när vi pratade om trygghet.  

 Nätet beskrevs som en både trygg och en otrygg plattform för ungdomar idag. Mina 

informanter beskrev internet som både och en plats där ungdomar kan hitta likasinnade som 

de kan dela sina erfarenheter med, men också en plats där det finns mycket hat och ilska mot 

andra personer.  

 När det kommer till ungdomars attityder till nätet menade informanterna att det finns 

ungdomar som anser att de kan göra vad de vill på nätet för det är inget som kommer att kunna 

skada. Informanterna var också oroliga över hur de menade att ungdomar ser det som okej att 

erbjuda sex mot ersättning eller bli erbjuden ersättning mot sexuella handlingar av olika slag. 

De menade att många ungdomar inte ser detta som prostitution eftersom man gör det hemma 

vid sin dator och det är en kontrollerad miljö. Också att det inte alltid behöver handla om 

pengar som man blir erbjuden utan det kan vara vad som helst, allt från mat till tak över 

huvudet, en säng att sova i eller tillträde till en grupp. HBTQ-ungdomar blir mer utsatta för 
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sexuella förfrågningar eller uppmaningar jämfört med heterosexuella ungdomar. Trots att 

informanterna var medvetna om att nätet också kunde vara en plats där ungdomar hittar 

styrka och gemenskap (jfr Johansson 2010) så blev det ändå ett fokus på att nätet är en farlig 

plats och att risken är stor att HBTQ-ungdom blir utsatt för hat. Att hitta balansen mellan 

dessa två är en utmaning. I en lärarhandling från mucf (myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor), Får man skriva vad man vill på internet (2014), så lyfts frågor som 

mina informanter har nämnt om: att ungdomar är mycket på nätet och att i och med detta så 

är de också medvetna om vad som försiggår på nätet. Då kan man som lärare ta del av vad 

ungdomarna har varit med om och belysa det istället för att prata generellt om nätet. 

Därigenom kan man nyttja varandras erfarenheter om nätet och näthat (Gulbrandsen & 

Kerstinsdotter 2014).  

 Utifrån mina informanters berättelser kan man konstatera att HBTQ-ungdomars trygghet 

gjordes begriplig genom att de talade om farliga platser, beteenden och människor. Utifrån 

detta tänkte sig flera att en rimlig åtgärd skulle vara att informera och diskutera riskbeteenden 

och gränsdragningar för det accepterade och det inte accepterade för att på så vis stärka dem 

som utsätts för risker. Problemet med detta är potentiellt att det är offret för otryggheten som 

fokuseras snarare än skälet till otrygghetskänslorna. Denna risk är värd att ha i åtanke vid 

planering av arbete mot otrygghet. 

 

Våld 

 

Att det är männen i samhället som står för det mesta av våldet samt att det är de som är mest 

utsatta för våldsbrott, nämns av flera informanter. När jag och mina informanter skulle prata 

om våld kopplat till HBTQ-personer så kom vi ofta in på maskulinitet och manlighet och att 

det var det som var det stora problemet när det gäller våld och våldsbrott att det finns normer 

och värderingar samt föreställningar om hur man ska vara som man och hur man inte ska vara.  

Man ska vara manlig och inte kvinnlig, är det som gäller. Om någon frångår mansnormen så 

sanktioneras det. Som många av mina informanter har sagt är det därför viktigt att jobba med 

manlighet. Det var speciellt den hegemoniska maskuliniteten som kom på tal av mina 

informant. Det finns en överordnade maskuliniteter och underordnade maskuliniteter och att 

dessa två typer av maskuliniteter ofta krockade med varandra för att den överordnade var en 

heterosexuell man och den underordnade var en homosexuell man (Connell 2008:116). En av 

mina informanter var lite orolig över att man skapade metoder som bara fokuserade 

maskulinitet som något negativt och inte som något som också är positivt. Det gäller också att 

vara medveten om att maskulinitet inte skapas från ingenting, utan det är en mansnorm som 

redan finns och den är ganska stark i sig (Connell 2008:124f). Att prata om manligt och 
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kvinnligt var också något som kom på tal av en del av mina informanter som föreslog att det 

skulle börjas i tidig ålder. De menade att det måste pratas om genus för det är bara då som det 

kommer att kunna gå att ändra på den rådande normen. De hade alltså en huvudsakligen 

konstruktivistisk syn på genus som skapat, även om flera menade att det fanns många ”Andra” 

som tänkte mer biologistiskt. Men även om de flesta som lyfte fram maskulinitet som en orsak 

till våld hade ett konstruktivistiskt perspektiv på att maskulinitet kan förändras så var det få 

som satte konstruktionen av maskulinitet i relation till heteronormativitet. Med hjälp av 

begreppet ”heterosexuell matris” synliggörs dock hur dessa normer hänger ihop. Den som vill 

arbeta med att förstå och förändra HBTQ-personers våldsutsatthet bör ha i åtanke att våld mot 

HBTQ-personer kan vara en del av konstruktionen av heterosexuell maskulinitet och 

heterosexuell norm.   

 Vuxna har en betydelsefull roll enligt mina informanter. Det är vuxna som ska finnas för 

att skapa ordning och kontroll för de ungdomar som behöver det.       

 

* 

 

Bakgrunden till denna uppsats var de resultat som enkäterna Hon hen han (2010) och Unga 

14 (2015) uppvisat när det gäller HBTQ-ungdomars mående och som delvis presenterades 

kortfattat i kapitel 2. I uppsatsen har jag utifrån intervjuer som är gjorda med UmeBrås 

samarbetsparter beskrivit och problematiserat vad mina informanter har sagt om frågor som 

handlar om sexualitet och könsidentitet. Jag har visat att även om det tycks finnas relativt goda 

baskunskaper om ämnet och flera var medvetna om situationen för HBTQ-ungdomar så blir 

det lätt så att informanterna ändå belyser problemet på ett sätt som gör att HBTQ-ungdomar 

görs avvikande – de som behöver hjälp. Även om många av mina informanter möter ungdomar 

dagligen så är det många av dem som i vissa lägen inte ser hur de själva upprätthåller en 

heterosexuell norm och inte lägger problemet på en strukturell nivå eller på en normnivå utan 

på individnivå. Samma risk uppstår när de faktiskt gör sådana problematiseringar. Ett av mina 

exempel gällde hur informanterna förklarade våld i allmänhet med en problematisk 

maskulinitet. När de lyfter fram maskulinitet som en orsak till våld hade de flesta ett 

konstruktivistiskt perspektiv på att maskulinitet kan förändras. Men det var få som satte 

konstruktionen av maskulinitet i relation till heteronormativitet. Med hjälp av begreppet 

”heterosexuell matris” blir det dock tydligt att dessa normer hänger ihop, och att maskulinitet 

inte bara är problematisk för att den kan leda till fysiskt våld. Maskulinitet så som den formats 

i vårt samhälle bidrar också till heteronormativitet. Insatser som baserar sig på 

individtänkande med ledord som acceptans och tolerans gör att man säkert kommer att kunna 

hjälpa enskilda individer, men riskerar att i det stora hela inte kommer att komma längre. Det 

riskerar att reproducera vad som är norm och vad som är avvikelse. Min förhoppning med 
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denna uppsats är att de som jobbar med ungdomar kan se att det kan finnas andra sätt att 

arbeta så att inte själva arbetet gör att HBTQ-ungdomar känner sig som de som frångår 

normen och är annorlunda och det onormala.  
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