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Sammanfattning  
I vår undersökning vill vi synliggöra hur ungdomar tänker kring homosexualitet. Forskning kring ämnet 
homosexualitet bland ungdomar är viktigt för att visa alla de fördomar som finns i skolan och övriga samhället 
som i sin tur leder till att ungdomar med avvikande sexualitet mår psykiskt dåligt. Ämnet homosexualitet är ett 
brett forskningsområde. I vår undersökning har vi valt att behandla kunskapsbakgrunden med både 
avhandlingar, vetenskapliga artiklar, rapporter och organisationers information för att få en heltäckande 
bakgrund av vårt ämnesval. Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi delat ut enkäter till tre olika 
gymnasieklasser. Genom vårt resultat, som vi tolkade utifrån psykosociala teorier och forskning, kunde vi se att 
tjejer överlag har en mer positiv inställning till homosexualitet än killar samt att de ungdomar som hade någon 
form av relation till en homosexuell person hade en större acceptans till ämnet.  
 
Absract 
In this study we want to illustrate how youth thinks and feels about homosexuality. Studying just this has been 
shown to be very important, to show youth and society how prejudice and bad attitudes against the subject can 
produce psychological problems among youth with deviating sexualities. Homosexuality is a very large area of 
study. We have chosen to focus our study on the knowledge-background, dissertations, scientific articles, 
reports, and different organisation’s information to try and completely cover the subject we have chosen. We 
made a qualitative questionnaire, which we then handed out to tree different classes in the upper secondary 
school for answering. Through our results, which we concluded based on the psychosocial theories and 
scientific studies earlier made in this area, we could see that females in general had a more positive approach to 
homosexuality than males. It also showed that males/females who could relate to, or knew a homosexual 
individual had a bigger understanding and where more tolerating to it. 
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Tack 
Vi vill börja med att tacka de personer, som genom att fylla i vår första enkät, hjälpte oss att 

utveckla den till det bättre. Därefter vill vi givetvis tacka alla elever i de gymnasieklasserna vi 

delade ut våra enkäter i. Ni gjorde det möjligt för oss att få fram ett resultat som var 

nödvändigt i vår studie. Dessutom tackar vi de berörda lärarna som gav oss en del av deras 

lektionstid för att vi skulle kunna berätta om vår studie och låta eleverna fylla i våra enkäter. 
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Inledning 
I dagens samhälle upplever vi att det är lättare att vara öppen med sin sexuella läggning med 

tanke på att fler och fler inte tycker att det är onormalt med homosexualitet. Och andra sidan 

tror vi att människor fortfarande har många egna föreställningar till hur en homosexuell 

person är, vilket kan resultera till negativa tankar. Efter att vi själva har gått i skolan i mer än 

tolv år har vi upplevt att homosexualiteten är relativt osynlig i den miljön. Samtidigt vet vi att 

det förekommer olika sexuella läggningar bland människor i alla åldrar, även i skolåren. Vi 

fann det intressant att, utifrån ovanstående, ta reda på hur dagens ungdomar tänker kring 

homosexualitet. Genom våra egna erfarenheter har vi förstått att det förkommer många 

fördomar kring ämnet. Därför vill vi undersöka i vilken grad dessa fördomar existerar och hur 

de uppkommer. Det föll sig naturligt att vi ville ta reda på hur ungdomar ställer sig till 

homosexualitet eftersom vi menar att de är i en ålder där det är känsligt att avvika från 

normaliteten. Något annat vi intresserar oss av är hur ungdomar resonerar kring kärlek och 

sex i samband med homosexualitet.  

 

Fram till 90-talets början har det varit en stor avsaknad av forskning inom samkönad 

sexualitet. På senare tid har det forskats mer inom ämnet allt eftersom den homosexuella 

läggningen har blivit mer accepterad. Margareta Forsberg, doktorand i socialt arbete, skriver i 

en rapport på uppdrag av Folkhälsoinstitutet att ”år 2003 är det nästan 90 procent av de unga 

kvinnorna och drygt 60 procent av de unga männen som instämmer i påståendet ’att vara 

homosexuell är inget onormalt’” (Herlitz i Forsberg 2006:9). Folkhälsoinstitutet fick i 

november samma år i uppdrag från regeringen att undersöka och analysera hälsotillståndet 

hos hbt-personer, det vill säga homosexuella, bisexuella och transsexuella (Boström & Winzer 

2007:10).  

 

Ungdomsstyrelsen skriver att ”unga som själva uppger sig vara homosexuella, bisexuella eller 

transpersoner mår betydligt sämre än andra ungdomar” (Ungdomsstyrelsen 2007:7). Både när 

det gäller unga killar och tjejer påverkas deras hälsa om de har blivit mobbade, hotande, 

misshandlade eller sexuellt utnyttjade. Dock är det tjejernas hälsa som påverkas mest av deras 

sexuella läggning. Männens hälsa påverkas inte i samma utsträckning. Självförtroendet och 

självtilliten har också en avgörande betydelse för hälsan. Att inte känna sig behövd eller 
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tillräcklig gör att ungdomar känner en oro som i sin tur får dem att må psykiskt dåligt 

(Ungdomsstyrelsen 2007:7f). 

 

Andreaz Wasniowski, idéhistoriker, har skrivit en doktorsavhandling där han behandlar 

Riksförbundet för homo- bi- transexuellas rättigheter [RFSL] mellan 1950 och 1970. Han 

skriver att den sexuella läggningen ofta gör sig påmind i puberteten. Att inte erkänna eller 

inse sin sexuella läggning, kan orsaka ett neurotiskt tillstånd. Även omgivningens syn på en 

persons sexuella läggning påverkar individen. Negativa inställningar, får homosexuella 

personer att vilja dölja sin identitet. ”Vanligen upptäcker personen i fråga sin homosexualitet 

strax efter puberteten och får då ofta mindervärdeighetskomplex samt ånger. Först då han 

eller hon upptäcker att hon inte är ensam och sin inställning utan helt accepterar sig, inträder 

en lättnad” (Wasniowski 2007:157ff). 

 

I slutet av 90-talet gjordes en film om unga tjejers kärlek till varandra. Filmen Fucking Åmål 

kom att bli en stor skräll i samhället. Filmen börjar med att den lesbiska Agnes sitter hemma i 

sitt rum och skriver på sin dator att hon älskar Elin. Elin framstår som den typiska tonårstjejen 

som festar och dejtar många killar. Elin är trött på sitt liv och vill att någonting nytt ska hända, 

och när hon får reda på att Agnes är kär i henne ser hon en möjlighet att förändra sitt liv till 

någonting bättre. Filmen slutar med att Agnes och Elin visar sin kärlek till varandra öppet 

inför hela skolan, när de går ut hand i hand från toaletten. Vi tror att filmen öppnade upp 

möjligheten för homosexuella att erkänna sin sexuella läggning för omgivningen, och att 

många ungdomar fick sig en tankeställare.     

 

När det gäller skolmiljön skriver Östlund att det är en riskfylld plats för homo- bi- och 

transsexuella personer, när det gäller övergrepp och trakasserier. Det står också att vi 

behandlar människor utifrån vilken föreställning vi har om en viss grupp. ”En inte oväsentlig 

del av diskrimineringen av homo- och bisexuella barn och elever är oavsiktlig och har sin 

grund i bristande reflektion, okunnighet och fördomar” (Östlund (red.) 2006:50).  

 

Författarna Kennedy och Covell, som skriver om vikten av sexualundervisning i skolan, 

menar att unga homosexuella är mer benägna än heterosexuella att bli missbrukare eller begå 

självmord. I Canada och USA är det väldigt vanligt med trakasserier av olika slag. 97 procent 

av ungdomar med avvikande sexuell läggning uppgav i en studie att de hade hört 

homofobiska skällsord efter sig. 53 procent uppgav också att de hade hört det från personal på 
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skolan. Det framkom även att det var vanligare att de manliga homosexuella blev offer för 

trakasserier, än de kvinnliga, och att det oftast var de manlig heterosexuella som utförde 

dessa. 80 procent av lärarna i North America hade negativa attityder gentemot homo- bi- och 

transsexuella ungdomar. De flesta av dem skulle dessutom känna sig obekväma med att 

samtala om homosexualitet i klassen. Studier har visat att lärare har en tendens att hoppa över 

känsliga ämnen som de tycker är jobbigt att ta upp, fast att de finns med i studieplanerna. 

Vissa lärare ansåg dessutom att homosexualitet, onani, sexuella problem, prostitution och 

pornografi var olämpliga ämnen (Kennedy & Covell 2009:143ff).  

 

Ohälsa bland homosexuella ungdomar kan uppstå genom alla de fördomar och sexuella 

trakasserier de utsätts för av omgivningen. För att motverka dessa fördomar och trakasserier 

behöver vi alla bli bättre på att sätta oss in i det som för oss upplevs som okänt. Genom vår 

uppsats har vi möjlighet att synliggöra ungdomars förhållningssätt till homosexualiteten, och 

då kan vi göra människor uppmärksamma på i vilken grad detta är ett problem i skolorna och 

övriga samhället.   

 

 

Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att synliggöra ungdomars åsikter och tankar kring homosexualitet. Vi finner det 

även intressant att göra en jämförelse mellan praktiska och teoretiska gymnasieprogram då vi 

anser att de som väljer praktiska program ofta riktar sig mot ett yrke som antingen är mans- 

eller kvinnodominerat. Vi har en uppfattning om att killar som väljer ett kvinnodominerat 

program inte håller sig till den norm som förväntas av dem. Detta gäller även i viss grad tjejer 

som väljer ett mansdominerat program. Vi vill även ta reda på om okunskap om 

homosexualitet leder till fördomar eller homofobi. Om människor inte har någon kännedom 

om ämnet, tror vi att det är lätt att de bildar sig en egen uppfattning, vilket kan leda till en 

förvrängd bild om homosexuella. Kunskap inom ämnet kan människor få dels genom formell 

undervisning och genom att utveckla en relation till en homosexuell person.  

 

Utifrån vår undersökning vill vi ta reda på om det finns någon skillnad på 

gymnasieungdomars tankar om homosexualitet beroende på följande punkter, och i så fall hur 

dessa skillnader ser ut: 

• Kön 

 3



• Gymnasieprogram 

• Relation till en homosexuell person. Om de känner någon som är homosexuell och hur 

relationen i så fall ser ut  

• Sexuell läggning 

 

Genom vår studie tror vi att vi kan synliggöra dagens ungdomars tankar och åsikter på ett 

personligt och känslomässigt plan. Vi har i vår undersökning i åtanke att de ungdomar som 

svarar på enkäten har olika sexuell läggning. Frågorna är anpassade så att de inte ska vara 

stötande för de personer som är antingen hetero- homo- och bisexuella. 

 

 

Centrala begrepp 
Sexuell läggning: är en benämning för tre olika sexuella läggningar: homosexualitet, 

bisexualitet och heterosexualitet. Det beskriver om en individ blir förälskad i, eller attraheras 

av, tjejer, killar eller både och (www.rfsl.se). 

 

Transexuell: är en person som upplever sig tillhöra det motsatta könet. De känner att de är 

födda i fel kropp och önskar ofta att korrigera detta genom hormonbehandling och kirurgi 

(www.rfsl.se). 

 

Fördomar: är negativa attityder gentemot individer (www.ne.se). 

 

Homofobi: är personliga rädslor för homosexualitet och homosexuella människor. Det kan 

också vara rädsla för att få egna homosexuella impulser (www.ne.se). 

 

Genus: är det sociala könet, det vill säga det som av många anses vara socialt eller kulturellt 

konstruerat. Det betyder att inte enbart det fysiska könet kan avgöra om individen känner sig 

som en man eller kvinna (www.rfsl.se). 

 

Kön: är ”det biologiska kön som registrerats för en person vid födseln eller det kön som 

senare fastställs för henne eller honom” (SOU 2006:255). Enligt RFSL kan ett kön bestå av 

tre olika delar: det biologiska, det sociala och det mentala (www.rfsl.se). 
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Norm: är en regel för hur man som individ bör bete sig. Det som anses av majoriteten vara 

mer normalt i samhället (www.ne.se). 

 

Heteronormativitet: är en norm som tar för givet att alla människor är och agerar på ett sätt 

där män är intresserade av kvinnor och tvärtom. Dessutom innebär det att de som inte passar 

in på denna beskrivning är avvikande eller onormala. Heteronormativiteten är alltså när den 

heterosexuella samlevnaden är det enda och självklara sättet att leva på (www.rfsl.se). 

 

 

Bakgrund och tidigare forskning 
Förutom de avhandlingar och vetenskapliga artiklar vi har använt oss av i uppsatsen, har vi 

även valt att ta med en del andra referenser. Homosexualitet bland ungdomar har väckt 

intresse hos organisationer som arbetar med att upplysa, så som RFSL, Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. De arbetar för att dessa personer 

ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra. En annan organisation 

är folkhälsoinstitutet, vars hemsida tar upp flera bra rapporter om bland annat ohälsa när det 

gäller unga icke heterosexuella individer. Vi har valt att referera till den för att ge en bild av 

hur det ser ut i dagens samhälle för dessa ungdomar. 

 

Tomas Östlund (2006) är redaktör för en bok som ingår i ett utbildningsmaterial som har till 

syfte att medverka till en skola där alla individer respekteras oavsett läggning. Vi anser den 

boken vara betydelsefull i vår uppsats, eftersom den visar på pedagogens viktiga roll i arbetet 

kring sexuell läggning.  

 

Även inom akademisk forskning har intresset varit stort. Under detta avsnitt ska vi ge ett 

underlag för vad olika forskare och organisationer har att säga om kunskapsområdet. Vi 

kommer att referera till rapporter, men även knyta an till den forskning som berör vårt ämne. 

Anledningen till att vi har valt att integrera rapporterna med vetenskaplig forskning på detta 

sätt är för att belysa våra teman från olika håll.  
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Tidigare uppsatser 
Runt ämnet homosexualitet finns det många uppsatser skrivna. Dock finns det inte många 

uppsatser som berört ungdomars tankar och attityder kring homosexualitet, men vi hittade en 

som behandlar vårt ämne. Catarina Andersson och Lotta Kilic (2007) har gjort en 

undersökning om ungdomars attityder till homosexuella och homosexualitet. Vi anser att 

deras undersökning inte kunnat ge tillräckligt ärliga eller personliga svar, då bland annat deras 

enkäter består av strukturerade frågor med förbestämda svarsalternativ. De har även gjort 

gruppintervjuer med ungdomar. Författarna skriver själva i sin uppsats att gruppintervjuerna 

inte gav vad de hade hoppats på, då eleverna svarade så som de trodde att intervjuarna ville 

höra. Detta anser vi, varken ger personliga eller ärliga svar, vilket kan leda till en förvrängd 

undersökning. De har valt att endast koncentrera sig på homosexualitet, men vi menar att de 

förlorar lite av sammanhanget när det gäller sexualitet. Vi har även gått in på bisexualiteten, 

då en del forskare anser att få människor är rent hetero- eller homosexuella. Vi har även valt 

att undersöka om det finns någon skillnad mellan ungdomars attityder beroende på vad de 

läser för gymnasieprogram, vilket inte den andra uppsatsen har behandlat. I deras uppsats kom 

de fram till att ungdomar är positiva till homosexualitet, men att de samtidigt uttrycker 

negativa attityder. De kom även fram till att tjejer är mer positiva än killar och att ungdomar 

med utländsk härkomst hade en mer positiv inställning än vad de hade trott. Vi hittade 

ytterligare fem uppsatser som behandlade ämnet ungdomar och homosexualitet, men de var 

inte så närliggande vår uppsats. Både Morgan Moberg (2006) och Miranda Andersson (2007) 

har skrivit en uppsats som behandlar ungdomars komma-ut-processer. Anna-Lena Andersson 

och Johanna Thillas (2008) har tillsammans gjort en studie om homosexuellas lämplighet som 

föräldrar. Karin Lokrantz (2006) har skrivit om sexuell läggning inom olika yrkesgrupper och 

Åsa Andersson (2007) har undersökt hur kärleken mellan flickor skildras i skönlitteratur.  

 

 

Historia 
På RFSL:s hemsida går det att läsa att homosexualitet ansågs vara en mental rubbning, fram 

till 1979. Men hur har det sett ut innan det, och vilka förändring har gjorts i Sverige när det 

gäller homosexualitet? Nedan följer en historisk överblick över homosexualitet i svensk 

lagstiftning: 
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1944  avkriminaliserades människor som ansågs vara homosexuella 

1950 bildades RFSL, men hette då Riksförbundet för sexuellt likaberättigande 

1953 krävde RFSL att homosexuella ska få ingå äktenskap 

1955 slog högsta domstolen i Sverige fast att en homosexuell kvinna inte är en sämre mor än en          

heterosexuell 

1971 började RFSL ta mer plats politiskt 

1973 uttalade Riksdagen att homosexualitet är en fullt acceptabel samlevnadsform ur samhällets 

synpunkt 

1979  avskaffade socialstyrelsen att homosexualitet var en sjukdom 

1987  infördes en lag som ansåg att man inte fick diskriminera homosexuella 

1995  fick partner av samma kön ingå partnerskap 

1999 HomO inrättades – ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

2003 bildades RFSL:s ungdomsförbund. Samma år fick homosexuella par som ingått partnerskap 

adoptera barn 

2009 fick homosexuella ingå äktenskap – 56 år efter kravet från RFSL   

 

(www.rfsl.se). 

 

Homosexualitet som en identitet 
Homosexualitet tillhör en av de tre sexuella läggningarna. Enligt RFSL innebär 

homosexualitet att personen i fråga är både känslomässigt och sexuellt attraherad av sitt egna 

biologiska kön, och har därmed en oförmåga att attraheras av det motsatta könet. Med det 

menas att det finns både män och kvinnor som är homosexuella. Män som sexuellt dras till 

andra män kallas för bögar och kvinnor kallas flator eller lesbiska. Den kvinnliga 

homosexualiteten syns inte lika mycket som den manliga, och därför kopplar vi ofta 

homosexualitet till bögar. Själva ordet homosexualitet är ett nytt begrepp inom historien och 
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klassas numera som en identitet och inte bara en sexuell person. Att vara homosexuell innebär 

numera att personen tillhör en social grupp (www.rfsl.se).  

 

Wasniowski skriver i sin avhandling om Kinsey-rapporten, som är en kvantitativ kartläggning 

av det förekommande sexuella beteendemönstret. Denna rapport, som utkom 1949, innehöll 

många intressanta uppgifter. Där framkom att 4 procent av männen var homosexuella, men 

även att det endast var 50 procent som var uteslutande heterosexuella. Hälften av alla män var 

alltså inte heterosexuella, utan hade en annan form av sexuell läggning. Utifrån detta kunde 

RFSL argumentera för att homosexualiteten var normalt. Både bland andra Magnus 

Hirschfelds, läkare, sexolog och viktig förkämpe inom hbt-rättigheter, och Alfred Kinsey, 

biolog och sexolog, har enligt Wasniowski teorier om att den sexuella läggningen är som en 

gradskala mellan två motsatta poler varav den ena är heterosexualitet och den andra 

homosexualitet. Få människor sågs som rent hetero- respektive homosexuella, men ju närmare 

någon av polerna, desto renare läggning. Majoriteten av befolkningen ansågs alltså vara 

bisexuella med mer eller mindre starka drag av hetero- och homosexualitet (Wasniowski 

2007:128,163). 

 

 

Genus 
Många författare väljer att skilja på kön och genus och enligt RFSL, så är ett kön så mycket 

mer än bara ett kön på en person. De skriver att kön kan bestå av olika delar: det biologiska, 

det sociala och det mentala könet. Med det biologiska könet menas den fysiska delen där 

befruktningen sker, det sociala könet handlar om att vi växer in i vår roll beroende på vilket 

biologiskt kön vi har, det vill säga att vi uppfostras in i traditionella roller. Det mentala könet 

innebär hur vi känner oss. Det kan alltså exempelvis innebära att de som föds med ett manligt 

biologiskt kön har ett kvinnligt beteende men innerst inne känner sig som en man. Detta 

upplevs ofta av omgivningen som att personen är transexuell (www.rfsl.se).  

 

Fanny Ambjörnsson, socialantropolog, beskriver begreppet genus som en beteckning för 

kulturella skillnader mellan könen, alltså den sociala skillnaden. Inom den här termen 

kommer vi in på begrepp som manligt och kvinnligt och enligt den feministiska 

teoriutbildningen är manligt och kvinnligt ett socialt och kulturellt beteende mer än ett 

biologiskt. Författaren skriver att vi kan ha olika åsikter om detta och att samtliga teoretiker 
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har olika åsikter gällande vad som avgör ett manligt och kvinnligt beteende. Men författaren 

håller med om att dessa beteende beror på olika handlingar. Hon refererar till Judith Butler, 

genusteoretiker, som skriver att ”genus inte är en orsak, utan snarare en effekt av olika sorters 

handlingar” (Ambjörnsson 2004:11f). Butler menar att det inte finns något biologiskt eller 

naturligt kön som bestämmer våra identiteter som män och kvinnor. Själva identiteten är 

något vi får genom att uppträda på ett specifikt sätt (Butler 2007:140).  

 

En annan betydelsefull författare som beskriver genus är Yvonne Hirdman, genushistoriker, 

som utvecklar begreppet med att genus inte bara är en kropp utan även tankar om manligt och 

kvinnligt och det som genomsyrar vår vardag. ”Jag vill att man tack vare det begreppet ska 

kunna se hur människor formas och formar sig till Man och Kvinna” (Hirdman 2001:11ff). 

Med det menar Hirdman att det är i ett förhållande till omvärlden som vi skapar oss ett 

manligt eller kvinnligt attribut. 

 

Carrie Peachter har skrivit en artikel om maskulinitet och femininitet där hon menar att vi inte 

kan komma ifrån att vi har två huvudsakliga kön det vill säga ett manligt och ett kvinnligt. 

Däremot menar hon att dessa begrepp säger väldigt lite om hur deras manlighet och 

kvinnlighet kommer till uttryck. Tid, plats och omständigheter är avgörande för vilken 

sinnesstämning vi har. Detta påverkar hur vi väljer att se på oss själva som manliga och 

kvinnliga (Peachter 2006:261). 

 

Genus är ett begrepp som behandlar det manliga och kvinnliga attributet. Det är intressant i 

vår uppsats därför att föreställningar om manligt och kvinnligt och brister på dessa egenskaper 

förknippas med fördomar om homosexualitet.  

 

 

Heteronormativitet 
RFSL skriver på sin hemsida att det är vanligt när vi möter en person att vi tar för givet att 

denne är heterosexuell eftersom vi redan har en bild av hur en homosexuell ser ut. De flesta 

anser att bögar är feminina och att lesbiska är manhaftiga. I vårt samhälle förväntas vi 

uppträda efter det kön vi har. Exempelvis ska du, om du är tjej, vara kvinnlig eller om du är 

kille, vara manlig, men detta är bara något omgivningen anser och vissa känner inte alls att de 
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är som det kön de har. En person med ett kvinnligt kön kan mentalt känna sig som en kille. 

(www.rfsl.se). 

 

Ambjörnsson menar att heterosexualiteten kan ses som en norm i relation till vad den inte är, 

nämligen homosexualiteten. Ingenting är normalt förrän vi sätter det i kontrast till någonting 

som anses onormalt. Hon skriver också att ungdomar måste röra sig inom en heteronormativ 

ordning för att bli klassade som det kön de är skapta att leva efter. För att uppnå denna 

normativa ordning måste ungdomarna visa att de fungerar homosocialt, där de umgås 

vänskapligt med personer av samma kön, och heterosexuellt, där de visar sitt sexuella intresse 

för det motsatta könet (Ambjörnsson 2004:22,106).  

 

Åse Røthing, har skrivit en artikel där hon redogör för sina observationer om hur pedagoger 

förhåller sig till sexualundervisning, i tre olika gymnasieskolor i södra Norge. Hon håller med 

i det Ambjörnsson säger om att heterosexualitet måste ses i relation till homosexualiteten. 

Begreppen behöver alltså varandra för att vi ska kunna definiera dem (Røthing 2008:254).   

 

Vi har även läst en del andra artiklar som behandlar ämnet om heteronormativitet i skolan. 

Exempelvis skriver Mary Kehily om den maskulina sexualiteten bland ungdomar i skolan där 

den maskulina heterosexualiteten är det som ger störst status. Många killar framhävde sin 

maskulinitet bland annat genom mycket sexsnack och umgänge med tjejer för att vinna 

respekt hos varandra (Kehily 2001:173ff). Bronwyn Davies har tillsammans med ett flertal 

andra författare skrivit en artikel om hur man blir den skolflicka man förväntas vara (Davies 

2001:167). 

 

 

Ungdomar och sexualitet 
Dagens ungdomar lever i ett samhälle som präglas av ett öppet förhållningssätt till sex och 

samlevnad. Forsberg skriver i sin rapport från 2000 om att dagens ungdomar ”med sin 

nyfikenhet på och förmåga att ta till sig ny teknik har tillgång till oändliga mängder 

information” (Forsberg 2000:11). Hon skriver även om att sex är något som tillhör 

äktenskapet men att det finns en skillnad mellan könen gällande den åsikten. Kvinnorna är 

dem som uttrycker att de följer denna norm och männen är dem som kan tänka sig en sexuell 

relation utan att vara tillsammans med personen de har sex med. Ambjörnsson skriver i sin 
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avhandling att en tjej förväntas av killarna att vara den som pratar om kärlek och relationer 

medan killarna är dem som pratar mer om det kroppsliga utseendet på tjejer (Ambjörnsson 

2004:114f). 

 

När det gäller ungdomar och sexuella erfarenheter med en samkönad så är det mer vanligt att 

de då har haft sex med en person som är bisexuell. Forsberg uttrycker i sin forskningsöversikt 

att sex med en samkönad är något som de senaste åren har förändrats och detta beror på att 

attityder till homosexualitet har blivit mer öppet och accepterat. En annan anledning till denna 

acceptans är den information som finns ute på nätet. Genom Internet har ungdomarna även 

möjlighet att träffa andra personer med samma sexuella läggning och på så sätt är det lättare 

att inte känna sig utanför (Forsberg 2006:34f).  

 

Ambjörnsson skriver i sin avhandling att det är en vanligt förekommande uppfattning bland 

elever att dagens samhälle är öppen och tolerant mot homosexualitet.  En av eleverna i hennes 

studie uttrycker att ”det är nog vanligare att vara homosexuell nu än förut” (Ambjörnsson 

2004:219). Skillnaden mellan könen angående attityder till homosexualitet och sex är att när 

det pratas om bögar så använder ungdomarna en negativ åsikt så som att de är fjolliga eller 

omanliga och att de hela tiden håller på med sex. Bögar uppfattas alltså som någonting 

negativt och äckligt. När det gäller ungdomars tankar om lesbiska så upplever tjejer att det är 

negativt att de hela tiden stöter på dem, men att lesbiska är helt okej bara de slipper se dem 

utföra någon sexuell handling (Ambjörnsson 2004:219ff).  

 

I Ambjörnssons avhandling går det att läsa att ungdomar hela tiden strävar efter ett ideal som 

att killar ska se manliga ut och tjejer ska se kvinnliga ut. Men hur förklarar hon vad som är 

manligt och kvinnligt? I avhandlingen så följer hon olika gymnasieklasser där hon undersöker 

hur eleverna uttrycker sig angående ämnet. När ungdomar nämner dessa begrepp så syftar de 

på det kroppsliga, och det kan vara allt från utseende till kroppsspråk. Ungdomarna menade 

på att om alla höll sig till den norm som anses vara vanligt så skulle vi kunna se skillnad på 

det manliga och kvinnliga. Genom att en tjej är mer intresserad av sitt utseende så blir hon 

mer kvinnlig, men som två tjejer uttrycker sig i boken så ”krävs en viss kompetens för att 

lyckas producera en lyckad kvinnokropp” (Ambjörnsson 2004:159). När en tjej inte följer 

denna norm om att se kvinnlig ut så faller hon ofta in i fördomen om att hon är lesbisk 

(Ambjörnsson 2004:159). 
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Förskolans och skolans roll 
”Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av […] sexuell läggning” (Lpo94).  

  
Gårdfeldt, präst i Svenska kyrkan och aktiv i debatten kring hbt-personers rättigheter, skriver 

att det är viktigt att läraren ser till att homo- bi- och transsexuella ges samma möjlighet till 

utbildning som heterosexuella. För att detta ska vara möjligt krävs en säker skolmiljö och att 

läraren har kunskap inom området. Lärarens uppgift är att förmedla kunskapen om olika 

individers sätt att uttrycka sin sexualitet, till eleverna. Men enligt en kartläggning från 2004 

utförd av länsstyrelsen i Skånes län framkommer att skolan inte alls är en så bra miljö som 

den uttalas för att vara. Istället präglas skolmiljön av fientlighet gentemot homosexuella. 

Detta medför att skolan kan komma att förvärra den homosexuellas redan utsatta situation. 

Det konstaterades att den nutida skolan i de högre åldrarna präglas av stora brister när det 

gäller förhållningssättet till homosexuella. Vår svenska skola är helt fylld av en 

heteronormativ livsförståelse. Det tas för givet att alla är heterosexuella, och den som inte är 

det anses vara ett avvikande undantag (Gårdfeldt, 2007:79f). 

 

Røthing nämner i sin artikel en svensk studie som visar lärarnas bristande kompetens inom 

homosexualiteten och sexuell läggning. 90 procent av de svenska lärarna som varit med i 

studien uppgav att de genom sin lärarutbildning inte fått den kunskap de känt att de behövt för 

att kunna undervisa om varken homofobi eller sexuella läggningar (Røthing 2008:256).  

 

Ett sätt att minska de fördomar som finns gentemot homo- bi- och transsexuella är att i tidig 

ålder, redan på förskolan, lära barnen att alla familjer ser olika ut. En bra metod som 

pedagogerna kan använda sig av är barnlitteraturen. I de flesta böcker så skildras den 

heterosexuella familjen vilket gör att barnen tror att det är det enda alternativet för 

familjebildning, vilket i sin tur kan leda till att det som känns annorlunda blir onormalt för 

dem. Därför borde man som pedagog även läsa böcker med samkönad kärlek för barnen 

(Gårdfeldt, 2007:84f). Östlund skriver att grunden för framtidens värderingar läggs redan 

tidigt i en människas liv. Pedagogerna kan undvika att skuldbelägga och komplicera tillvaron 

för de barn som har homo- bi- och transsexuella föräldrar genom att ha ett öppet 

förhållningssätt till dem och prata med barnen om att alla familjer inte ser likadan ut. ”Att 

synliggöra och bejaka olika familjekonstellationer är en förutsättning för varje barns rätt att 
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känna stolthet över sin familj – och tillit i den vardagsmiljö som är deras” (Östlund (red.) 

2006:56). 

 

Emma Renold, som har skrivit en artikel där hon undersöker sexuella trakasserier i skolan, 

håller med Östlund (2006) om att det är viktigt att synliggöra och respektera människor 

olikheter och avslutar sin artikel med att citera Epstein (1999) som skriver: “We need to grasp 

the nettle of sex education and develop a broader sexuality education, in schools, where 

sexuality in its broadest sense is recognised, and where difference is valued and respected” 

(Renold 2002:429). 

 

Sammanfattningsvis utgör skolan en viktig roll i arbetet mot diskriminering av homosexuella 

och andra minoritetsgrupper. Som Lpo94 nämner ska skolan vara en behaglig och trygg miljö 

för alla elever, men istället ser vi det motsatta både när det gäller den svenska skolan och 

skolor i andra länder. De lärare som är utbildade i Sverige känner inte att de får den kunskap 

de behöver om hbt-frågor från sin lärarutbildning.  

 

 

Fördomar och homofobi i skolans miljö 
Maria Bäckman, etnolog, skriver i sin doktorsavhandling att regeringen år 1987 lade fram en 

proposition som hade till syfte att förbättra homosexuellas situation i samhället. Här visade 

sig skolans roll betydelsefull, och främst sexualundervisningen. Regeringen menade att 

fördomar och attityder bland skoleleverna måste bearbetas för att diskrimineringen mot 

homosexuella ska kunna motverkas. Meningen var att ungdomarna skulle få en tolerant syn 

på samlevnadsfrågor (Bäckman 2003:73f). 

 

Situationen i dagens skolor ser dock inte så bra ut som vi hade kunnat hoppas. I observationer, 

som Bäckman gjort på en skola hon kallar Norrskolan, framkommer ungdomars attityder 

gentemot homosexuella tydligt. När elevernas lärare i sexualundervisningen läser upp en 

novell om förälskelsen till en kille i klassen, som avslutas med att det framkommer att 

personen i fråga även han är kille, utbryter en mängd glåpord i klassrummet. Flera av eleverna 

i klassen visar tydligt sitt ogillande med kroppsrörelser och ord. De delger de övriga att det är 

äckligt, och att de skulle skjuta sig själva om de märkte att de var dragna åt det hållet.  Som 

författaren skriver är det främst killarna som tydligt vill visa sitt avståndstagande. Även 
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tjejerna visar sitt ogillande, men inte i lika hög grad som killarna. I författarens intervjuer med 

eleverna framkommer deras egna tankar till deras beteende. De menade bland annat att de 

måste försvara sin manlighet, och att de var rädda för att själva bli sedda som bögiga eller 

fjolliga om de inte visade att de tog avstånd. Killarna var eniga om att kvinnlighet inte på 

samma sätt som manlighet hotas av homosexualiteten. En av tjejerna hade en teori om att 

killarnas avsmak inför homosexualiteten kanske berodde på att de bara ser det sexuella, 

medan tjejerna mer ser det som kärlek mellan två personer. I detta klassrum fanns det tydliga 

skillnader mellan hur tjejer och killar uppfattade och tänkte kring homosexualitet. Dessutom 

var det skillnad på manlig respektive kvinnlig homosexualitet, där det manliga många gånger 

väckte starkare reaktioner – även hos tjejerna. Enligt eleverna var det manligheten som var 

helt avgörande. Det spelade då ingen roll att personen i fråga faktiskt hade ett manligt kön 

(Bäckman 2003:75ff).  

 

Även socialantropologerna Eva Lundgren och Renita Sörensdotter, har observerat ungdomar i 

skolmiljön. De har gjort en studie där de belyst 15-åriga ungdomars egna erfarenheter och 

värderingar kring genus- och sexualitetsnormer. Ungdomarna har diskuterat bland annat 

frågor kring homo- hetero- och bisexualitet samt det sexualiserade språkbruket. Dessa 

ungdomar har även fått fundera över varför det är okej för tjejer, men inte för killar, att 

massera och beröra varandra. I likhet med ungdomarna på Norrskolan pekar de flesta svaren 

mot en rädsla för att andra ska tro att de är bögar. Det framkommer att det från killarnas sida 

är förbjudet att visa sig sårbar och ha fysisk kontakt med varandra. Dock är det ingen som tror 

att killar har mindre behov av fysisk kontakt än vad tjejer har, men det finns andra spärrar 

som hindrar denna närhet för dem. Det är inte heller alla tjejer som tycker att det är okej med 

nära fysisk kontakt tjejer emellan. Här menar ungdomarna att ”obligatorisk heterosexualitet är 

en kulturell norm för både tjejer och killar” (Lundgren & Sörensdotter 2004:163).  

 

Renold skriver i sin artikel, om sexuella trakasserier i skolan, att de killar som inte lever upp 

till den maskulina normen, det vill säga samtalsämnen om exempelvis fotboll, tjejer och 

slagsmål, ofta blir kallade gay. Även de tjejer som inte har intressen som anses höra till den 

kvinnliga normen, som shopping och killar, blir utsatta för mobbning (Renold, 2002:425f). 

Det gäller alltså att passa in bland majoriteten för att inte avvika från normen. 

 

Lundgren och Sörensdotter skriver att vi automatiskt utsätter oss för en större risk att få höra 

skällsord, om vi väljer att inte anpassa oss till normen. En av förklaringarna till varför 
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kvinnlig homosexualitet anses mer accepterat än manlig, menar ungdomarna är att bögar har 

en mer avvinkade personlighet än vad lesbiska har. Författarnas tolkningar av ungdomarnas 

attityder gentemot homosexuella visar sig till stor del komma från media, med tanke på att 

ingen av ungdomarna kan påminna sig om att de har sett en homosexuell i verkligheten 

(Lundgren & Sörensdotter 2004:162ff).  

 

Det finns, som vi tidigare nämnt, föreställningar om att bögar är feminina och fjolliga. 

Lesbiska ses dock inte i samma utsträckning som manhaftiga, men det finns tendenser till 

sådana tankar också. Ambjörnsson, har även hon under en längre tid gjort observationer i 

klasser. Tjejerna i klasserna var noga med att se kvinnliga ut, för att vara attraktiva inför 

killarna. En tjej som var öppet lesbisk i en av klasserna, det teoretiska Samhällsprogrammet, 

menade att hon såg att de andra tjejer betedde sig annorlunda när det var killar i närheten. Hon 

sa att hon genom sin homosexualitet inte var lika påverkad av det heterosexuella spelet, vilket 

medförde att hon inte behövde bete sig på ett visst sätt som de andra verkade göra. Hon tyckte 

att det var skönt att slippa bry sig om att hela tiden vara attraktiv i killarnas ögon 

(Ambjörnsson 2004:103ff).  

 

Enligt Ambjörnsson har den mesta forskningen som undersökt ungdomars attityder till 

homosexualitet, fokuserat på manlig homosexualitet. Även hennes egen forskning har visat att 

det förekommer större reaktioner när det pratas om bögar. Både killarna och tjejerna verkade 

överens om att det var mindre acceptabelt med manlig homosexualitet än med kvinnlig. Inte 

heller var det lika lätt att se på en kvinna om hon var homosexuell, både med tanke på 

utseende och beteende. Att tjejer har fysisk kontakt med varandra ansågs som något naturligt, 

och därmed inte avvikande, till skillnad från om det skulle vara två killar som hade en mer 

intim fysisk kontakt med varandra, något som också Bäckman (2003) har uppmärksammat i 

sin studie. I den andra klassen Ambjörnsson observerade, det praktiska Barn- och 

fritidsprogrammet, verkade det som att tjejerna ansåg sig ha lättare att acceptera bögar. De 

försvarade dem med att de var gulliga och ofta snyggare än vanliga killar. Dock verkade det 

som att de tänker på bögar i positiv bemärkelse när det gäller i deras egen närhet, och inte 

med varandra. Det förekom ofta att killarna använde bög som ett skällsord. Att någon av 

eleverna kände en homosexuell person, visade sig förhållandevis ovanligt (Ambjörnsson 

2004:217ff).  
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Ambjörnsson skriver att många människor tar avstånd från homosexualitet på grund av att de 

blandar ihop heterosexualitet med att skaffa barn. Hon tror att det är många som frågar sig hur 

människosläktet skulle fortleva om vi inte var heterosexuella. Ambjörnsson menar då att det 

enda som behövs är att en mängd kvinnor ibland blir gravida, vilket kan ske på många olika 

sätt. Det krävs dock inte att människorna i fråga lever på ett visst sätt (Ambjörnsson 2006:53).  

 

  

Teori 

Utvecklingspsykologi 
För att få reda på hur människor utvecklas, agerar och tänker kring sin miljö och sig själva så 

kan vi titta på olika teorier och perspektiv inom utvecklingspsykologin. Några författare som 

behandlar detta ämne är Philip Hwang, psykolog, och Björn Nilsson (2003), socialpsykolog, 

som beskriver individens utveckling. Inom teorin utvecklingspsykologi finns det två termer 

som behandlar olika sätt att tänka. Den första är vardagsteorier och dessa teorier baserar sig 

på de erfarenheter vi skaffar oss genom vår vardag och det är konkreta exempel som vi ser 

omkring oss. Den andra teorin är vetenskapliga teorier och den bygger på det abstrakta, det 

vill säga att de har blivit till under mer kontrollerade förutsättning som exempelvis forskning. 

Skillnaden mellan dessa teorier är att en person som utgår från en vardagsteori inte går till 

djupet i att finna en lösning på problemet eller att analysera anledningen till varför. Till 

skillnad från vardagsteorin så behandlar vetenskapsteorin problemet genom att låta 

vardagsproblem och logiska beslut ge svar på problemet. Utvecklingspsykologiska teorier har 

två huvuduppgifter. Det ena är att organisera och samordna redan tillgänglig kunskap till en 

sammanhängande helhet. Det andra är att upptäcka vägar till olika möjligheter och påståenden 

om människor olik sätt att agera. Utifrån dessa två teorier finns det fem teoretiska perspektiv 

som är beroende av varandra för att vi ska kunna ta reda på hur ungdomar förhåller sig till sig 

själva och andra. Dessa fem innefattar inlärningsperspektivet, det psykodynamiska 

perspektivet, det kognitiva perspektivet, det interaktionistiska perspektivet och sist det 

utvecklingsekologiska perspektivet (Hwang & Nilsson 2003:27ff). 

 

Inlärningsperspektivet: I detta perspektiv utgår vi från att människans beteende är en 

påverkan av miljön. Här tittar vi även på hur människor lär sig saker. Inlärningsperspektivet 

har vi användning av för att vi ska kunna förstå hur föreställningar om hetero- homo- och 

bisexualitet uppkommer. Människor, i vårt fall ungdomarna, blir inlärda att den 
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heteronormativa världen är det som är normalt. Dessa föreställningar kommer från deras 

förebilder som vanligen är avbilder av denna heteronormativa värld (Hwang & Nilsson 

2003:28). 

 

Psykodynamiska perspektivet: Här förklaras det hur människans beteende påverkas utifrån 

känslor och erfarenheter. Här ska vi alltså försöka hitta orsaken bakom människors 

känslomässiga beteende. Tidigare upplevelser som kan vara positiva eller negativa kan sätta 

sina spår i människans mentala tankeprocess. Detta kan ge uttryck för hur människor agerar 

exempelvis när det gäller bemötandet av personer som är homosexuella (Hwang & Nilsson 

2003:28). 

 

Kognitiva perspektivet: Det här perspektivet syftar till att förklara hur den information vi tar 

emot påverkar vårt beteende. Alltså hur tankarna styr människans handlingar. Beroende på 

vad vi som människor tar emot för information, och på vilket sätt vi påverkas av den, beter vi 

oss på ett visst sätt. Media har här en stor roll, där de kan välja hur de framställer 

homosexualiteten (Hwang & Nilsson 2003:28f). 

 

Interaktionistiska perspektivet: Här sätts det samspel som sker människor emellan i fokus. 

Hur människor uppfattar andra och sig själva. Egna erfarenheter, så som personliga relationer 

till en homosexuell, kan påverka individens förhållningssätt och acceptans. Genom att lära 

känna en person med homosexuell läggning, är det större chans att bilda sig en mer rättvis 

inställning. Det interaktionistiska perspektivet behandlar vi vidare i kommande analys 

(Hwang & Nilsson 2003:29). 

 

Utvecklingsekologiska perspektivet: Det här sistnämnda perspektivet fokuserar på hur 

människan utvecklas i samband med den sociala miljön. För barn handlar det då inte bara om 

närmiljön utan också den mer övergripande miljön. Heteronormativiteten finns överallt, och 

påverkar oss undermedvetet. Redan från tidig ålder får vi en bild av vad som är normalt. Vi 

vet vad som är okej att göra, och vad vi ska undvika för att slippa bli klassade som avvikande. 

Barnböcker, media och reklam ger oss många gånger en entydig bild av verkligheten. Det här 

perspektivet återkommer vi också till i analysen (Hwang & Nilsson 2003:29). 

 

Numera vet vi att det inte bara är miljön som påverkar en människas beteende utan att det 

finns en mängd andra faktorer som spelar in, exempelvis det som är medfött eller djupt 
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känslomässigt rotat. Men genom att förändra miljön går det att ändra ett beteende. 

”Människan ses som en tänkande, rationell och medveten varelse som konstruerar sin bild av 

världen utifrån sina erfarenheter” (Hwang & Nilsson 2003:45). Det betyder alltså att 

människan hela tiden stävar efter kunskap för att kunna få en bild av omvärlden, och saknas 

kunskap skapar vi oss vår egen uppfattning – ibland kanske genom fördomar. Enligt Piaget, 

som studerat barns sätt att tänka, så börjar barnet att tänka på ett mer varierande logiskt sätt i 

12 års ålder, det vill säga att barnet börjar bli medveten om sitt eget sätt att tänka. Detta är en 

av de faktorerna till att ungdomar har tankar om att de förstår allt men ingen förstår dem 

(Hwang & Nilsson 2003:33ff). När ett barn kommer upp i tonåren så börjar alltså det logiska 

tänkandet att infinna sig och han eller hon kan nu börja koppla sina egna tankar och 

funderingar med omvärlden. De blir mer medvetna om hur världen ser ut och kan därigenom 

bilda sig en egen uppfattning och dra egna logiska slutsatser. Det gör att de själva får en egen 

inställning till homosexualitet, vare sig den är positivt eller negativt.  

 

 

Genuspsykologi 
Wendy Stainton Rogers och Rex Stainton Rogers (2002), genuspsykologer, beskriver och 

förklarar hur kön och sexualitet påverkar vilka vi är och hur vi som människor beter oss. 

Författarna skriver att det finns två huvudinriktningar inom psykologin som tar upp frågan om 

hur barn tar till sig ett kön och lär sig uppföra sig efter det. Dessa två inriktningar är den 

sociala inlärningsteorin och könsschemateorin. 

 

Inom den sociala inlärningsteorin, som bygger på behaviorismen, så hävdar de ”att 

individuella skillnader i beteendet beror på sociala variationer i inlärningsbetingelserna” 

(Stainton Rogers & Stainton Rogers 2002:62). Albert Bandura, socialpsykolog, uttalar sig om 

att det biologiska könet utgör en grund för att kunna definierar vilket kön en människa tillhör, 

men att de sociala rollerna är de som utvecklar själva beteendet av könet. Han tar även upp 

observationsinlärning och med det menar han att imitera en annan människa. I detta fall kan 

det alltså betyda att pojkar tar till sig det som deras pappa gör och flickor det som deras 

mamma gör. Barn lär sig alltså så småningom att se ett mönster i det hela när de gäller 

könsroller. De lär sig att män gör på ett sätt och kvinnor på ett annat. Inte bara pappa och 

mamma är förebilder som enskilda individer, utan de tillsammans blir en heteronormativ 

förebild för barnet. De får lära sig att en familj ser ut på det sättet, eftersom det blir normalt 
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för dem om de inte får uppleva någonting annat (Stainton Rogers & Stainton Rogers 

2002:62ff). Den här inriktingen är även någonting vi väljer att skriver mer om i analysen. 

 

Den andra inriktningen är könsschemateorin, som går ut på att barn kognitivt utvecklar 

scheman för manlighet och kvinnlighet. Däremot menar denna teori att detta inlärningssystem 

gör barnen passiva och att de bara uppmanas att följa detta könsmönster. Istället säger 

könsschemateorin att könstypisering, som de kallar det, sker genom att barnen tar till sig alla 

intryck, bearbetar detta och sedan kan definiera vad som är manligt och kvinnligt. Barnet 

bildar sig alltså sin egen uppfattning om könsroller (Wendy Stainton & Rex Stainton 

2002:69). 

 

De båda författarna menar att det är skillnad på könsroller och könsstereotypisering. 

Könsroller är något som vi kan se genom en människas beteende medan könsstereotypisering 

mer är de föreställningar och tankar vi har om manligt och kvinnligt. Könsstereotypisering 

beskrivs som en föreställning vi människor har om vad som är manligt och kvinnligt. Det kan 

vara allt från beteende, egenskaper och de psykologiska delarna (Wendy Stainton & Rex 

Stainton 2002:71). 

 

Genom dessa teorier och inriktningar kan vi förstå hur ungdomars beteenden och tankar 

uppstår, och därigenom få en förståelse för deras förhållningssätt mot homosexualitet. 

Teorierna och inriktningarna hjälper oss även att tolka det resultat vi har fått fram genom vår 

undersökning. 

 
 

Metod 

Förberedelser 
Vi bestämde oss för att använda oss av enkäter, då vi ansåg att vi därigenom kunde få ut så 

mycket som möjligt av det vi ville med vår undersökning. Utdelningen skedde i tre olika 

gymnasieklasser, som omfattade 20-30 elever i 16-17 års ålder. Åldern valde vi därför att vi 

ansåg att de är så pass mogna att de kan reflektera över och stå för sina åsikter. 

Gymnasieungdomar är på väg in i vuxenvärlden, och därför trodde vi att de skulle ha många 

funderingar kring livet som gjorde dem till intressanta objekt i vår studie. Eftersom vi ville 

göra en jämförelse mellan ett mans- och ett kvinnodominerat valde vi att dela ut enkäterna till 
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ett Byggprogram, ett Frisörprogram och ett Naturvetenskapligt program. Den bredare 

undersökningsgruppen gav oss en möjlighet att ta del av många ungdomars tankar och åsikter.  

 

Funderingar på att använda oss av intervjuer föll bort då vi ansåg att ämnet homosexualitet 

kunde vara för känsligt att prata öppet om i 16-17 års ålder. Vi tror att ungdomarna i den här 

åldern upplever sin sexualitet som ett känsligt ämne, och om en person dessutom är 

homosexuell och därmed avvikande från normen, kan det vara känsligt att komma ut med sin 

sexuella läggning. Vi ansåg att det kunde vara lättare att svara på de mer känsliga frågorna när 

de fick vara anonyma. På så sätt trodde vi att vi kunde få mer intressanta och ärligare svar. 

För att eleverna skulle vara säkra på att enkäten förblev anonym, men även för att ingen annan 

klasskamrat skulle kunna se vad de hade skrivit, valde vi att använda oss av ett försättsblad 

som dessutom gav ett bra intryck, och en blank baksida. Trost menar att det är viktigt att 

formuläret ser tilltalande ut för att informanterna ska vilja lämna sina svar (Trost 2001:89).Vi 

insåg dock att intervjuer kunde ha givit ett bättre resultat på så sätt att vi skulle ha haft 

möjlighet att ställa följdfrågor som kunde ha lett till mera riktade svar. Enkäterna krävde stor 

planering för att kunna ställa relevanta frågor. När vi väl hade fått in enkäterna skulle det inte 

finnas någon möjlighet att justera datan ifall svaren inte var tillräckligt uttömmande. En 

nackdel med enkäterna var att det, enligt Trost (2001:95ff), kunde dröja lång tid att få tillbaka 

dem, vilket vi skulle ha undvikit vid intervjuer då svaret skulle ha givits i direktkontakt. För 

att undvika detta problem, klargjorde vi för lärarna redan innan vi kom dit att eleverna skulle 

fylla i enkäterna på en gång, medan vi var där. Genom detta undvek vi alltså att det blev ett 

stort bortfall. En annan fördel var att vi slapp att skicka ut påminnelser som skulle ha gjort att 

enkäterna dröjde. Eftersom vi gick ut i klasserna med våra frågeformulär, så fick vi möjlighet 

att berätta om vårt arbete och syftet med detta. Stukát betonar vikten av att det är bra om vi 

som framställare av enkäten närvarar vid besvarandet av den (Stukát 2005:47). Vi trodde även 

att eleverna skulle ta det mer seriöst om vi var närvarande under tiden. Eleverna hade också 

möjlighet att ställa frågor till oss om enkäten vilket underlättade vid eventuella oklarheter. Vi 

hade bestämt att samla in enkäterna när alla hade skrivit klart, för att undvika eventuell stress, 

som kunde påverka svaren negativt.  

 

Redan från början kände vi att alternativet med strukturerade frågeformulär, det vill säga 

kvantitativa enkäter, inte skulle ge oss de djupa och personliga svaren som vi önskade ta del 

av. Det ostrukturerade frågeformuläret, det vill säga kvalitativa enkäter, kändes därför mera 

relevant att använda. I det ostrukturerade frågeformuläret gavs det möjlighet för ungdomarna 
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som skulle svara att kunna skriva ner precis det de själva kände och tänkte utan att de blev 

styrda av givna svarsalternativ (Stukát 2005:43ff, Trost 2001:56f). 

 

Innan vi gick ut till gymnasieklasserna valde vi att prova vår enkät på försökspersoner. Stukát 

menar att så kallade pilotstudier är nödvändiga för att få till en bra enkät (Stukát 2005:43). Vi 

tog hjälp av elva personer i vår närhet, varav fyra av dessa var ungdomar i samma ålder som 

våra kommande informanter. En av personerna som svarade på enkäten, valde vi därför att 

hon var homosexuell. Hennes kommentarer gav oss en inblick i hur enkäten uppfattas av 

personer som inte har heterosexuell läggning. Utifrån hennes enkät hade vi möjlighet att 

kunna anpassa våra frågor så att icke heterosexuella personer inte skulle känna sig illa 

berörda. Utifrån kommentarer och svar från alla våra försökspersoner, fick vi en inblick i vad 

det var som vi behövde ändra i våra enkätfrågor. Vi insåg att det var många frågor som vi inte 

fick ut tillräckligt användbara svar av. Därefter kunde vi göra en bättre enkät som behövdes 

för att ge oss ett underlag till vår undersökning. Denna enkät bifogar vi som en bilaga.  

 

 

Genomförandet  
Det första vi fick göra innan vi delade ut enkäterna var att ta reda på vad de etiska reglerna sa 

om att göra undersökningar med barn och ungdomar. Med tanke på att vi valde 

gymnasieelever så behövde vi inte ta hänsyn till att få målsmans tillstånd. Däremot tog vi 

kontakt med rektorer för respektive program för att få tillåtelse att dela ut våra enkäter. Detta 

gjordes i första hand genom mejl och när vi inte hörde något ifrån dem så ringde vi upp dem. 

Steg två var att kontakta de berörda lärarna. Även detta gjordes via mejl och telefon. När vi 

väl fått tag på lärarna bestämde vi vilka dagar och tidpunkter som passade dem bäst.  

 

När vi introducerade vårt arbete för gymnasieeleverna ville vi klargöra att det var viktigt att 

de svarade sanningsenligt och noggrant med tanke på att det skulle bli ett underlag till vår 

uppsats. Vi presenterade vårt syfte för dem och berättade att vi skulle göra en jämförelse om 

ungdomars attityder kring homosexualitet mellan gymnasieprogram. Enligt Stukát är det 

viktigt att informanterna får reda varför de är med i en undersökning och vad som förväntas 

av dem (Stukát 2005:46). Eftersom eleverna i Byggprogrammet var så få i varje klass, beslöt 

vi oss för att dela ut enkäterna i två stycken klasser, för att det skulle kunna bli möjligt att 

göra en bra jämförelse. Vi ville att det skulle vara ett förhållandevis jämt antal elever från 
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varje program. Vi nämner dem dock som ett program, då vi anser att det inte är av någon 

betydelse. 

 
Efter att ha samlat in all data från de olika gymnasieklasserna, började vi med att sammanfatta 

varje enskild enkät. I sammanfattningen skrev vi om program, kön, sexuell läggning, relation 

till ämnet och vad de hade för attityder till homosexuella och homosexualitet. Efter denna 

sammanfattning delade vi upp enkäterna i positiva och negativa kategorier. När vi skulle utgå 

från vad vi definierade som positivt respektive negativt, tittade vi på ungdomarnas inställning 

till ämnet allmänt och deras mer personliga åsikter. Exempelvis kunde en enkät hamna i den 

positiva kategorin om eleven hade skrivit att han eller hon tyckte det var helt okej att 

människor var homosexuella, men inte vill bli personligt berörd av dem. De med, vad vi 

kallar, negativa åsikter var de som uttryckte att det var onaturligt, motbjudande eller att det på 

ett eller annat sätt var något fel. En del av enkäterna var svåra att placera i någon av dessa 

kategorier, och fick tillhöra kategorin svårtolkade. Det kunde vara enkäter med svar som Vet 

ej, Bryr mig inte eller blanka rader. Dessa uppledningar, positiva, negativa och svårtolkade, 

utgick vi från i kommande kategoriseringar. Enkäterna bestod av ett flertal mindre frågor, som 

vi samlade ihop till fyra övergripande frågor, som blev våra grupperingar. Vi delade upp dem 

i grupperingarna kön, program, sexuell läggning och om de kände någon som var 

homosexuell.  

 

 

Resultat och analys 
I detta avsnitt ska vi redogöra för vårt resultat och analysera det. Vi börjar med att visa vad vi 

fick fram för resultat. Därefter analyserar vi resultat utifrån den litteratur vi behandlat och de 

teorier vi valt att fokusera på. Vi har även lagt in citat från enkäterna för att stärka vårt 

resonemang.  

 

Totalt så fick vi in enkäter från 77 gymnasieelever. Av dessa var 30 elever killar och 47 tjejer. 

26 var från Frisörprogrammet, 22 från Byggprogrammet och 29 från 

Naturvetenskapsprogrammet. 20 elever uppgav att de kände en eller flera homosexuella 

personer, medan 57 inte gjorde det. Det var 1 elev som var bisexuell, resterande uppgav sig 

för att vara heterosexuella. 
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I kategorin med de positiva attityderna var det totalt 35 enkäter. När vi delade upp dessa 

enkäter i kön var det 3 killar och 32 tjejer. Efter indelning av gymnasieprogram fick vi fram 

att det var 21 från Frisörprogrammet, 5 från Byggprogrammet och 9 från 

Naturvetenskapsprogrammet. Därefter tittade vi på hur många av dessa som hade en relation 

till en homosexuell person. Det resulterade i att 14 elever kände en homosexuell person och 

att 21 inte hade någon relation till en homosexuell. I denna kategori fann vi att 1 elev var 

bisexuell, och därmed var 34 alltså heterosexuella. 

 

I den kategorin där det var svårt att tolka svaren fann vi 10 enkäter. Däribland var det 6 killar 

och 4 tjejer. 1 av dessa var från Frisörprogrammet medan 4 var från Byggprogrammet och 5 

var från Naturvetenskapsprogrammet. I denna kategori var det 1 person som kände en 

homosexuell person och 9 som inte kände någon.  

 

I kategorin med de negativa attityderna var det totalt 32 enkäter, varav 21 var från killar och 

11 var från tjejer. Av dessa gick 4 elever på Frisörprogrammet, 13 på Byggprogrammet och 

15 på Naturvetenskapsprogrammet. I den här kategorin var det 5 som kände en homosexuell 

person och 27 som inte gjorde det. Av de här 5 som kände en homosexuell person, hade 3 av 

dem en positiv relation till den homosexuella, medan det var 2 som inte upplevde relationen 

till den homosexuella som positiv.  

 

Nedan följer en tabell som visar på vårt resultat från enkäterna: 
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Vårt resultat visade att killar var mer negativt inställda till homosexualitet än tjejer. Vi såg att 

ungdomarna från Frisörprogrammet var mer positivt inställda till homosexualitet än 

ungdomarna från Naturvetenskapsprogrammet och Byggprogrammet. Vi har även sett att 

ungdomarna som har haft någon form av relation med en homosexuell person överlag har 

varit positivt inställda. Vi hade en frågeställning som innefattade hur vida sexuell läggning 

påverkar inställningen till homosexualitet. Som vi nämnde i resultatet var endast en av våra 

informanter icke heterosexuell. 

 
 

Positiva attityder 
Homosexualiteten har blivit mer och mer accepterat under de senaste åren. Forsberg (2006) 

hävdar att 90 procent av unga kvinnor och 60 procent av unga män håller med om att 

homosexualitet inte är något onormalt. Våra enkäter visade att drygt hälften hade en positiv 

inställning.  

 
Jag har inget emot det, alla har rätt till sin sexualitet. Tror inte det är så stor skillnad på 

kärleken. Kanske kärleken blir starkare hos homosexuella eftersom det är många motgångar 

i samhället. /Tjej, Naturvetenskapsprogrammet 

 

Jag anser att alla människor har rätt till sin egna sexuella läggning, så jag kritiserar inte 

homosexualitet. […] En homosexuell kärlek ses väldigt sällan offentligt på grund av 

rädslan för fördomar etc. En heterosexuell läggning har inga fördomar emot sig ty kyrkan 

har alltid godkänt den. […] Oftast är det nog en slump att ”bli homosexuell” som en dröm 

eller en kyss. /Kille, Naturvetenskapsprogrammet  

 

Jag skulle nog aldrig kunna bli kär i en tjej. Men om jag hade varit kille skulle jag faktiskt 

kunna stå för att jag är bög. /Tjej, Frisörprogrammet  

 

De flesta ungdomarna som vi har placerat i den kategorin med positiva attityder gentemot 

homosexualitet, uttryckte ogillande om att ha sex med en person av samma kön. Det var 

heller inte många som kunde påminna sig om att ha fantiserat om detta. Dock var det några 

som hade en mer öppen syn på detta. Den personen som uppgav sig för att vara bisexuell 

skrev att hon hade haft sex med en samkönad. En annan tjej skrev följande: 

 
Om jag vill ha sex med en tjej skulle det i så fall vara utan kärlek. […] Jag har haft tanken 

om hur det skulle vara. /Tjej, Naturvetenskapsprogrammet 
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Om vi hade gjort vår undersökning för 50 år sedan tror vi att vi hade fått en betydligt större 

andel av negativa attityder. Vi tror att de ungdomar som var positivt inställda till 

homosexualitet, delvis beror på denna ökande acceptans och öppenhet i samhället.  

 
Homosexualitet blir ju bara vanligare och vanligare. Därför tycker jag att dem som är det 

borde få gifta sig. /Tjej, Frisörprogrammet  

 

Numera upplever vi att det inte är så ovanligt med homosexualitet då det ofta förekommer i 

olika teveprogram. I Ambjörnssons undersökning menade en elev att ”det är nog vanligare att 

vara homosexuell nu än förut” (Ambjörnsson 2004:219). Vi tror att en av anledningarna till 

att dagens ungdomar tycker det är vanligt förekommande med homosexualitet är att de är 

uppväxta i ett samhälle där det är mer accepterat än vad det har varit tidigare. 

Inlärningsperspektiven inom utvecklingspsykologin menar att barn och ungdomar blir inlärda 

att det heteronormativa är det normala (Hwang & Nilsson 2003). Trots detta tror vi att 

ungdomarna idag växer upp i ett samhälle där homosexualiteten är synlig på ett sätt som gör 

att de kan ha ett mer öppet förhållningssätt. I dagens tv-serier och dockusåpor är det väldigt 

vanligt med en eller flera homosexuella karaktärer, och dessa program är ofta riktade till 

ungdomar. När någonting uppmärksammas eller blir mer vanligt förekommande, tror vi att 

det är lättare att acceptera det. För den skull menar vi inte att det behöver betyda att alla är 

positivt inställda. För vissa människor medför denna öppenhet att de får ett mer positivt 

synsätt, medan det för andra kan ha en negativ inverkan. Även de ungdomar som vi upplevde 

som positivt inställda till homosexualitet, hade många olika föreställningar om hur bögar och 

lesbiska personer kunde vara. 
 

Tyvärr så tänker jag väl på en kille med ”tjej” attityd. Lite fjollig, är mån om sitt utseende. 

[…] En typisk lesbisk för mig är lite manhaftig. /Tjej, Naturvetenskapsprogrammet 

 

En kille som oftast är lite feminin, men det är inte så på alla bögar. […] Typiskt lesbisk vet 

jag inte, tror inte att man märker av om någon är lesbisk på samma sätt som man märker av 

om någon är bög. /Tjej, Frisörprogrammet 

 

(Bögar är) De som oftast bara umgås med tjejer & är knappt med några killar. […] 

(Lesbiska är) Tjejer som försöker se lite manliga ut eller är otroligt tjejig. Låter jättedumt 

men kan inte riktigt förklara hur jag menar. /Tjej, Frisörprogrammet 
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(Bögar är) Känslosamma. (Lesbiska är) Manhatare. Många lesbiska stör sig på män. /Kille, 

Byggprogrammet 

 

Lundgren och Sörensdotter (2004) har tolkat att ungdomarna från deras studie har fått sina 

uppfattningar främst från media. Vi tror att detta även kan gälla de ungdomarna vi valt att 

undersöka, men att de också kan fått sin föreställningar från verkliga möten med 

homosexuella  

 

I vår frågeställning där vi vill ta reda på vad ungdomar som känner någon som är homosexuell 

person har för inställning till dem, så visade det sig att nästan samtliga som hade någon form 

av relation till en homosexuell person var positivt inställda. 

 
Ja. Vi har en bra relation. Inget annorlunda än vad jag har med mina heterosexuella vänner. 

/Tjej, Frisörprogrammet 

 

Ja och han har den härligaste personligheten någonsin. /Tjej, Naturvetenskapsprogrammet 

 

Ja, en bög. Vi är väldigt bra kompisar. /Tjej, Byggprogrammet 

 

Det fanns några undantag där ungdomarna som kände någon var negativt inställda till 

homosexualitet och då hade flera av dem en dålig relation till den personen. Nästan hälften av 

dem som var positivt inställda till homosexualitet kände någon. Utifrån utvecklingspsykologin 

och det interaktionistiska perspektivet kan vi tolka detta resultat genom att egna erfarenheter 

påverkar individens förhållningssätt och acceptans. Genom att känna en homosexuell person 

och ha en positiv relation till denne påverkas individens förhållningssätt till homosexualitet 

och acceptansen ökar (Hwang & Nilsson 2003). Utan egna erfarenheter när det gäller en 

relation till en homosexuell, bildar vi oss naturligt vår egen åsikt över hur de är och detta kan 

då ge en förvrängd bild av homosexualitet. Vi tror att det till stor del är detta som leder till 

många av de fördomar som finns. 

 

 

Negativa attityder 
I många av våra insamlade enkäter upplevde vi att det fanns svar som antydde att det är lättare 

att identifiera bögar än lesbiska. Nästan samtliga kunde beskriva vad som kännetecknar en 
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typisk bög. Däremot var det betydligt färre som kunde uttala sig om vad som utmärker en 

typisk lesbisk. 
  

(Bögar har) Tajta kläder, rosa och pratar larvigt. (Lesbiska) Vet inte. /Kille, 

Byggprogrammet 

 

(Bögar) Klär sig bögigt, är väldigt feminin. Har ingen manlighet kvar alls. Han skulle lika 

gärna kunna kallas för DET. (Lesbiska) klär sig ganska konstigt, konstigt hår, många 

percingar och så vidare. /Kille, Byggprogrammet 

 

(Bögar) giller mode, sminkar sig, pratar typ som en tjej. (Lesbiska) vet ej. /Tjej, 

Naturvetenskapsprogrammet 

 

Man ser mer på bögar än tjejer. /Tjej, Frisörprogrammet  

  

Dessa åsikter kan vi relatera till det som RFSL uttalar sig om. De menar att homosexualiteten 

oftast kopplas till bögar eftersom den kvinnliga homosexualiteten inte syns lika mycket. Vi 

tror att det kan bero på hur media väljer att framställa homosexualitet. Vi har en känsla av att 

media oftast framställer bögar som överdrivet feminina, vilket kan få människor att dra 

förhastade slutsatser om att det beteendet gäller för alla bögar. I frågan om hur media 

framställer homosexualitet uttrycker sig en kille på följande sätt: 

  
Dom framställer de som det skulle vara samma sak som heterosexualitet. De är väldigt 

snälla mot bögar tycker jag. Dom framställer bögar som något naturligt. /Kille, 

Byggprogrammet 

 

Media framstället homosexualitet som något bra och vanligt. /Tjej, 

Naturvetenskapsprogrammet 

 

Som ett tidigare problem som håller på att accepteras i samhället. /Kille, 

Naturvetenskapsprogrammet 

 

Något som är okej fast det inte är. /Kille, Naturvetenskapsprogrammet 

 

Som något naturligt, tyvärr! /Tjej, Naturvetenskapsprogrammet 

 

Ambjörnsson (2004) har i sin undersökning sett att ordet bög oftast används i negativ 

bemärkelse. Lundgren och Sörensdotter (2004) håller med om att kvinnlig homosexualitet är 
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mer accepterat än manlig. De anser att det beror på att bögar har en mer avvikande 

personlighet än sin kvinnliga motsvarighet. Renold (2002) skriver i sin artikel att de elever 

hon undersökt visar på att de som avvek från normen blev sexuellt trakasserade. Normen i det 

här fallet innebar killarnas och tjejernas separata intressen. 

 

Ungefär hälften av ungdomarna i våra enkäter uttryckte att de var mer eller mindre äcklade av 

homosexualitet. Som vi kan se i tabellen var killarna överlag mer negativa än vad tjejerna var. 

Några av de åsikter som framkom var till exempel att homosexualitet var onaturligt, äckligt 

och sjukligt. 

  
 

Jag tycker det är ett psykosocialt problem och jag tror inte på begreppet sexuell läggning.  

/Kille, Naturvetenskapsprogrammet 

 

Äckligt och sen har alla homosexuella jag träffat varit jobbiga och störande. /Kille, 

Byggprogrammet 

 

Hetero är äkta, naturligt. Homo är en psykisk störning, det finns ingen riktig homosexuell 

kärlek. /Kille, Naturvetenskapsprogrammet 

 

Borde vara olagligt. /Kille, Naturvetenskapsprogrammet 

 

De manliga eleverna i Bäckmans (2003) undersökning ville klart och tydligt visa sitt 

avståndstagande. En av dem sa till och med att han skulle skjuta sig själv om han märkte att 

han var lagd åt fel håll. De flesta i våra enkäter tyckte att vi är skapta för att leva tillsammans 

som man och kvinna. De tyckte att kärlek och sex mellan samkönade individer var konstigt 

och inte likvärdigt med heterosexuell kärlek och sex. Många hänvisade till Bibeln eller 

naturens lagar, och menade att vi som antingen två män eller två kvinnor inte kan skaffa barn 

tillsammans. De tyckte att homosexualiteten därför var onaturlig. Ambjörnsson (2006) skriver 

att många använder oförmågan att skaffa barn som en ursäkt för att tycka homosexualitet är 

något onaturligt. Som hon också skriver, behöver inte människor leva heterosexuellt för att 

kunna fortplanta sig.  

 
Hetero- det är ju liksom meningen att det ska vara så. Man kan inte få barn vid en 

homorelation. Om alla skulle vara homo hur skulle vi då kunna föröka oss? […] Jag tycker 

att det ska vara en kärnfamilj med mamma och pappa. /Tjej, Frisörprogrammet 
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Det är fel för kvinnan och mannen är ämmade för varandra och inte tvärtom. /Tjej, 

Naturvetenskapsprogrammet 

 

Det är allmänt snuskigt. Gud skapade oss för att vi skulle skapa oss själva och det går ju 

inte med snopp mot snopp. /Tjej, Frisörprogrammet 

 

En anledning till att våra manliga informanter uppvisade en negativ attityd, kan enligt killarna 

i Bäckmans (2003) undersökning ha att göra med att de måste försvara sin manlighet, och de 

var rädda för att själva uppfattas som bögiga eller fjolliga. Killarna i hennes undersökning var 

också eniga om att kvinnlighet inte hotas i samma utsträckning som manlighet av 

homosexualiteten. Några av våra manliga informanter uttryckte sig positivt till frågan om hur 

de skulle reagera om de träffade en partner som var bisexuell. 

 
Hett? Men man skulle vara mer misstänksam när hon är med vänner m.m. /Kille, 

Byggprogrammet 

 

Fråga om hon vill testa trekant. /Kille, Naturvetenskapsprogrammet 

 

  

Genom det utvecklingsekologiska perspektivet kan ungdomarnas attityder förklaras utifrån 

den sociala miljö som de lever i. Heteronormativiteten finns överallt och då är det inte så 

konstigt att många människor upplever den heterosexuella normen som det normala. Då blir 

homosexualiteten automatiskt något som blir avvikande eller som samhället överlag kallar 

onormalt (Hwang & Nilsson 2003). Även den sociala inlärningsteorin inom genuspsykologin 

tar upp vikten av individens sociala miljö. Författarna skriver att barnet växer upp i en miljö 

som oftast spelglas av den heteronormativa världen vilket innebär att pappa och mamma är de 

förebilder som blir det normala. Att leva som man och kvinna i en relation blir det som i 

barnets ögon är det normala. Det medverkar till att många ungdomar har en negativ syn på 

homosexualitet (Stainton Rogers & Stainton Rogers 2002). 

 

 

Diskussion  
Vårt syfte med uppsatsen har varit att ta reda på hur ungdomar tänker kring homosexualitet. 

Detta har vi velat ta reda på genom ett antal frågeställningar. Frågorna har varit om det finns 

 29



någon skillnad på gymnasieungdomars tankar kring homosexualitet beroende på följande 

punkter, och hur de i så fall ser ut: 

• Kön 

• Gymnasieprogram 

• Relation till en homosexuell person. Om de känner någon som är homosexuell och hur 

relationen i så fall ser ut  

• Sexuell läggning 

 

Innan vi delade ut enkäterna till ungdomarna, trodde vi att tjejerna skulle vara mera positiva 

till homosexualitet än killar. Detta var också någonting som vi kunde se tydligt i vårt resultat. 

32 av 47 tjejer upplevde vi som positivt inställda, medan endast 3 av 30 killar var positiva. Vi 

tänker oss att det delvis kan bero på att kvinnlighet inte på samma sätt som manlighet hotas av 

homosexualiteten. I Bäckmans (2003) studie framkommer det att killarna reagerar starkast när 

homosexualitet nämns. Killarna menade själva att de måste försvara sin manlighet och visa 

sitt avståndstagande för att inte själva bli sedda som bögiga eller fjolliga. Homosexualitet 

förknippas nästan alltid med bögar. Lesbiska utmärker sig inte i samma utsträckning, och det 

är mer accepterat för tjejer att umgås med varandra fysiskt. Lundgren och Sörensdotter (2004) 

menar att det finns en spärr för killar som hindrar dem från fysisk närhet mellan varandra.  

Killar känner sig tvungna att hävda sin manlighet, eftersom att de annars är rädda för att bli 

klassade som fjolliga eller omanliga. Därför tror vi att det faller sig alltså naturligt för dem att 

uttrycka en negativ attityd gentemot homosexuella. Anledningen till att tjejer skulle vara mer 

positiva tror vi beror på att de inte har lika stort behov av att vara avståndstagande. 

Killar har större krav på sig att visa sin manlighet än vad tjejer har. Om killarna inte lever upp 

till dessa förväntningar finns en risk för att omgivningen uppfattar dem som fjolliga och 

därmed bögiga. Kennedy och Covell (2009) såg att det i regel är de manliga homosexuella 

som blir offer för trakasserier i skolan. Det är också de manlig heterosexuella som utför dessa 

trakasserier. Detta tycker vi förstärker våra tolkningar om den betydelsefulla manligheten. 

 

Vi hade en hypotes om att kunna utskilja attitydskillnader beroende på vilket program 

ungdomarna läste. Det vi kunde se var att de ungdomarna från Frisörprogrammet var mer 

positiva till homosexualitet än ungdomarna på övriga program. Vi tror att det dels kan bero på 

att samtliga ungdomar från Frisörprogrammet är tjejer. Som vi såg i vårt resultat är tjejer mer 

positiva än killar. De ungdomar som väljer Byggprogrammet är till största del killar, på grund 

 30



av att det är ett mansdominerat yrke. Dessa killar anser sig vara manliga och tillhöra 

heteronormativiteten. Som vi nämnde i ovanstående stycke så har killar generellt ett stort 

behov av att hävda sin manlighet. Bögar, som ofta uppfattas som feminina, passar inte in i 

denna maskulina miljö. Skillnaden på gymnasieprogrammen tror vi alltså beror på att det var 

en markant skillnad mellan könen, och att det på Byggprogrammet finns en viss machoattityd.  

 

I resultatet kunde vi se att de flesta som kände någon homosexuell, var positivt inställda. 

Dessa ungdomar har lärt känna en eller flera homosexuella och har därför fått erfarenhet och 

kännedom om dessa personer. Detta tror vi kan leda till att de får ett bättre förhållningssätt till 

homosexualitet. De får en rättvis bild av hur homosexuella är, och behöver då inte ta till sig 

alla fördomar som finns, eftersom de kan bilda sig en egen uppfattning istället. Som vi skrev i 

analysen om det intertionistiska perspektivet så har de som känner någon homosexuell chans 

att få en mer rättvis bild än de som inte har lärt känna någon (Hwang & Nilsson 2003). De 

som inte har någon form av relation till en homosexuell person, saknar den egna erfarenheten 

av dem, och kan då bara förhålla sig till vad media visar och det som andra personer säger. 

Även om människor inte känner någon homosexuell kan de ha en positiv inställning till dem. 

Detta beror på hur personen väljer att förhålla sig till det hon eller han ser och hör.  

 

Vi hade en föreställning om att det skulle finnas fler homosexuella och bisexuella i de klasser 

vi delat ut våra enkäter. Som vi nämnde i resultatet var det endast en som uppgav sig för att 

vara bisexuell. Anledningen till att det var så få som var homosexuella, trots att exempelvis 

Wasniowski och Kinsey-rapporten säger att hälften av alla män inte är heterosexuella utan har 

en annan form a sexuell läggning, tror vi dels kan bero på att ungdomarna inte vågade ange 

sin rätta sexuella läggning (Wasnioeski 2007). Orsaken till detta kan ha varit att de satt för 

nära varandra och därmed kunde se vad den andra skrev, eller att de inte erkänt än för sig 

själva att de är icke heterosexuella. Vi tror även att de kan ha varit slumpen som avgjorde att 

de ungdomarna i de klasser vi delade ut enkäterna i inte ansåg sig själva vara icke 

heterosexuella. En annan teori vi har om varför det inte var några homosexuella bland våra 

informanter på Byggprogrammet, var att det är ett mansdominerat yrkesprogram, och 

eftersom att bögar anses vara feminina väljer de då ofta ett program som inte betraktas vara 

mansdominerat. Om vi hade valt andra klasser med andra elever i hade resultatet sett ut på ett 

annat sätt. 
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Slutord 
Med vår uppsats har vi haft som syfte att synliggöra ungdomars attityder till homosexualitet. 

Vi ville göra en jämförelse mellan kön, olika gymnasieprogram, sexuell läggning och om en 

relation till en homosexuell person var av betydelse. Det som tydligast har framkommit i vår 

undersökning är att tjejer i regel har en större förståelse till homosexualitet än vad killar har. 

Dessutom har vi sett att någon form av relation till en homosexuell nästan alltid har haft en 

positiv inverkan på förhållningssättet.   

 

Om vi hade haft möjlighet till en större undersökning, hade vi velat titta djupare på hur 

homosexuella ungdomar uppfattar sig själva och omvärlden. Genom intervjuer hade vi kunnat 

få deras bild av hur det är att leva som homosexuell i förhållande till vår heteronormativa 

värld. 

 

Vidare forskning skulle kunna behandla var, när och hur homofobin uppstår. Vi har endast 

tittat på hur gymnasieungdomar förhåller sig till homosexualitet, men som vi nämnt i 

uppsatsen så kommer deras värderingar naturligtvis någonstans ifrån. Det skulle vara 

intressant att exempelvis titta på hur förskolor arbetar med genus. Vi har en uppfattning om 

att barn redan i tidig ålder förväntas uppföra sig efter den norm som finns när det gäller 

manligt och kvinnligt. Många föräldrar vill ta reda på fostrets kön, för att kunna inhandla rätt 

kläder och leksaker beroende på om det blir en pojke eller flicka. Det är vi vuxna som skapar 

normer för hur barnen ska se ut och uppföra sig. Vi som vuxna sätter tydliga regler för hur 

barnen ska vara för att passa in, och därmed också hur de inte ska vara. Barnen vet hur de ska 

uppträda för att vara normala och ser direkt när någon avviker från normaliteten. Därför tror 

vi att det kan vara intressant att titta på genus i de lägre åldrarna.
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Enkät gällande 

ungdomars tankar kring 
homosexualitet 

 

 
 

 
Linköpings universitet  

     
            
    Campus Norrköping 
    
            
    C-uppsats 
 
      
    Anna Andersson och Frida Eriksson 
 

 



Sätt ett X i ett svarsalternativ på varje fråga på de 4 följande frågorna: 
 
 
Är du man eller kvinna?  
 
 Man   Kvinna 
 
 
Vilken linje läser du?  
 
 Naturvetenskapsprogrammet    Byggprogrammet   Hantverk-Frisörprogrammet 
 
 
Vad anser du dig själv ha för sexuell läggning?  
 
 Heterosexuell    Homosexuell    Bisexuell    Transsexuell 
   
 
Har du fått information om homosexualitet i skolan? 
 
 Ja    Nej  
 
 
 
 
 
Besvara de 13 följande frågorna så utförligt du kan: 
 
 
1) Vad har du för inställning till homosexualitet? 
 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                               
 
 
 
2) Känner du någon som är homosexuell? I sådana fall, hur är er relation? 
 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                               
 
 
3) Tänk dig in i situationen att du är homosexuell. Hur tror du dina kompisar                  
    och klasskamrater skulle reagera om du talade om det? 
 
                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                              

 



4) Om du fick veta att någon i din närmaste kompiskrets var homosexuell, hur    
skulle du reagera då? 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                               

 
 
 

5) Hur framställer media homosexualitet? 
 
                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                               
 
 
 
6) Vad anser du är en typisk bög? 
 
                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                               
 
 
 
7) Vad anser du är en typisk lesbisk? 
 
                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                               
 
 
 
8) Hur skulle du reagera om du träffade en partner som berättade att denne är  

bisexuell? 
 

                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                               

 
 
9) Finns det någon skillnad mellan hetero- och homosexuell kärlek?  
    Utveckla ditt svar 
 
                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                               
 
 
 

 



10) Vad är det som gör att vissa personer faller för samma kön? 
 
                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                               
 
 
 
11) Hur skulle du känna inför att ha sex med en person av samma kön? 
 
                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                               
 
 
 
12) Har du fantiserat om att ha sex med en person av samma kön?  
 
                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                               
 
 
   
13) Sätt ett X på linjen där du anser att du befinner dig angående din sexualitet (Här ska 
du försöka beskriva vart du ligger i din sexuella läggning med baktanken att man inte behöver 
vara antingen hetero-, bi- eller homosexuell. Exempelvis kan man anses sig vara heterosexuell 
men ändå känna en viss attraktion till samma kön.) 
 
Heterosexuell                                              Bisexuell                                              Homosexuell 
I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 
 
 
 
 
 
 
Övriga tankar kring homosexualitet 
                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                               

 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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