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Sammanfattning : 

Denna studie syftar till att undersöka vilka attityder gymnasieeleverna i Norrköpings kommun har till 

homosexualitet, om attityderna till homosexuella män skiljer sig från attityderna till homosexuella kvinnor, samt 

om attityderna skiljer sig mellan könen. Studien bygger på en enkätundersökning av 208 stycken 

gymnasieelever i årskurs 1-3 och stickprovet valdes genom klusterurval. Den teoretiska utgångspunken är 

Anthony Giddens förklaring av Robert Connells genusordning samt en strukturfunktionalistisk förklaring av 

avvikande beteende. Enkäten konstruerades och analyserades med utgångspunkt i Likert-skalan vilket är ett 

väletablerat och populärt mätinstrument för attitydundersökningar. Genom att Likert-skalan är en 

summationsskala erhöll varje respondent en totalpoäng som i sin tur blev en kvantifierad indikator för dess 

attityd.  

Resultatet i studien visar att respondenterna har en generellt positiv inställning till homosexualitet. Dock 

visar studien att attityderna skiljer sig gällande homosexuella män och homosexuella kvinnor, där attityden till 

homosexuella män är mer negativ. Detta resultat förklaras genom att homosexuella män i genusordningen är 

motsatsen till idealtypen ”hegemonisk manlighet” samt att mäns handlingar värderas högre än kvinnors, vilket i 

sin tur kan leda till att attityderna är mer negativa till homosexuella män än till homosexuella kvinnor. 

Resultatet i studien visar vidare att de manliga respondenterna var mer negativa till homosexualitet jämfört med 

de kvinnliga respondenterna, men även mer negativt inställda till homosexuella män jämfört med homosexuella 

kvinnor. Detta resultat kopplas samman med genusordningen och förklaras genom det motsatsförhållande som 

finns mellan heterosexuella män och homosexuella män. För de kvinnliga respondenterna visar resultatet att det 

inte föreligger någon stor skillnad mellan attityderna till homosexuella män och homosexuella kvinnor. Detta 

förklaras genom att heterosexuella kvinnor, homosexuella kvinnor och homosexuella män är i underordnad 

position till den hegemoniska manligheten. 
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Förord 

Efter att ha arbetat med denna studie i tio långa veckor så finns det många vi vill 

tacka. Först och främst vill vi ge en stor eloge till våra nära och kära som har 

stöttat oss när vi har varit på gränsen till vansinne och stått ut med våra utbrott 

och eviga tjat om homosexualitet, variabler, korstabuleringar, chi2-test… ja ni 

ser, listan är lång! Dessa tio veckor har varit en otrolig resa full av förvirring, 

glädje och entusiasm. Vissa dagar har vi älskat varandra och andra dagar har vi 

varit på gränsen till att knuffa ner varandra från bibliotekstaket.  

Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Susanne Urban som har stått ut 

med oss, stöttat oss och som har tagit sig ork till att läsa alla våra utkast med 

både felstavningar och helt obegriplig grammatik. Men som även väglett oss i 

rätt riktning och hjälpt oss att strukturera våra tankar och idéer. 

Slutligen vill vi tacka alla rektorer, lärare och gymnasieelever som har gjort det 

möjligt för oss att genomföra denna studie.  

Utan allt stöd från er skulle denna studie aldrig ha blivit slutförd och från djupet 

av våra hjärtan vill vi tacka alla som har hindrat oss från att gå in i väggen! 

 

Natalin Altun och Lenita Jakobsson 

Norrköping, maj 2013  



 
 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka vilka attityder gymnasieeleverna i 

Norrköpings kommun har till homosexualitet, om attityderna till homosexuella 

män skiljer sig från attityderna till homosexuella kvinnor, samt om attityderna 

skiljer sig mellan könen. Studien bygger på en enkätundersökning av 208 

stycken gymnasieelever i årskurs 1-3 och stickprovet valdes genom klusterurval. 

Den teoretiska utgångspunken är Anthony Giddens förklaring av Robert 

Connells genusordning samt en strukturfunktionalistisk förklaring av avvikande 

beteende. Enkäten konstruerades och analyserades med utgångspunkt i Likert-

skalan vilket är ett väletablerat och populärt mätinstrument för 

attitydundersökningar. Genom att Likert-skalan är en summationsskala erhöll 

varje respondent en totalpoäng som i sin tur blev en kvantifierad indikator för 

dess attityd.  

Resultatet i studien visar att respondenterna har en generellt positiv 

inställning till homosexualitet. Dock visar studien att attityderna skiljer sig 

gällande homosexuella män och homosexuella kvinnor, där attityden till 

homosexuella män är mer negativ. Detta resultat förklaras genom att 

homosexuella män i genusordningen är motsatsen till idealtypen ”hegemonisk 

manlighet” samt att mäns handlingar värderas högre än kvinnors, vilket i sin tur 

kan leda till att attityderna är mer negativa till homosexuella män än till 

homosexuella kvinnor. Resultatet i studien visar vidare att de manliga 

respondenterna var mer negativa till homosexualitet jämfört med de kvinnliga 

respondenterna, men även mer negativt inställda till homosexuella män jämfört 

med homosexuella kvinnor. Detta resultat kopplas samman med genusordningen 

och förklaras genom det motsatsförhållande som finns mellan heterosexuella 

män och homosexuella män. För de kvinnliga respondenterna visar resultatet att 

det inte föreligger någon stor skillnad mellan attityderna till homosexuella män 

och homosexuella kvinnor. Detta förklaras genom att heterosexuella kvinnor, 

homosexuella kvinnor och homosexuella män är i underordnad position till den 

hegemoniska manligheten. 
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1. Inledning 
Många studier visar att Sverige har generellt mer positiva attityder till 

homosexualitet jämfört med andra länder (Borgström 2011:11). Detta kan vi 

tydligt se om vi jämför Sverige med till exempel Afrika, där homosexualitet är 

förbjudet i 38 stater, varav det är belagt med dödsstraff i fyra och endast lagligt i 

tretton stater (Tiby 2011:62). Trots att det formellt sett råder jämlikhet i Sverige 

innebär det inte att attityderna till homosexualitet i praktiken alltid är positiva 

(Borgström 2011:11). Negativa attityder till homosexualitet kan påverka den 

homosexuella människan i väldigt stor utsträckning. Forskning visar att 

homosexuella människor i högre grad kan lida av mental ohälsa på grund av 

samhällets negativa attityder till homosexualitet och eftersom homosexuella 

stämplas som avvikare (Meyer 1995:51).  

Utifrån en strukturfunktionalistisk förklaring styrs människors handlingar av 

de internaliserade samhällsnormerna, vilket i sin tur påverkar människornas 

attityder (Hilte 1996:56). Attityder föregår handling, det vill säga att attityder 

styr människors beteenden, men hur mycket beror på attitydens styrka (Black 

1999:215). En starkt negativ attityd till homosexualitet kan leda till fördomar 

som i sin tur kan leda till homofobi. Många situationer kan klassas som 

homofobiska trots att inget hatord uttalats eller något våld förekommit, detta kan 

i enkla ord kallas för dold homofobi. Denna dolda homofobi kan påverka de 

homosexuellas vardagsliv i väldigt stor utsträckning och kan ta sig till uttryck på 

många olika sätt. Till exempel finns det forskning som visar att personer som 

antas vara homosexuella har tre gånger lägre chans att få hjälp med pengar till 

parkeringsautomaten av främlingar jämfört med personer som antas vara 

heterosexuella (Hendren & Blank 2009).  

I dagens samhälle har särskilt media lyft och stöttat positiva attityder till 

homosexualitet, till exempel genom att uppmärksamma Jonas Gardells 

prisbelönta romantriologi “Torka aldrig tårar utan handskar” (Extra Östergötland 

2013-02-20) samt att hylla Kronprinsessan Victorias närvaro på Gaygalan 2013 

(URL 1). Vidare visar BRÅ:s statistik tydligt att det förekommer brott mot 

homosexuella, men även att polisanmälningarna ökat de senaste decennierna 

trots att attitydundersökningar visar att attityderna till homosexualitet blivit mer 

positiv över åren. Genom detta anser vi att de uppmärksammade attityderna till 

homosexualitet visar att det finns negativa attityder till homosexualitet och att de 

negativa attityderna i sin tur kan växa fram som ett socialt problem.  

Dock är det inte helt självklart vad som är ett socialt problem och 

definitionen varierar från person till person (Meeuwisse & Swärd 2002:24). 

Själva begreppet socialt arbete förknippas med till exempel karaktärsegenskaper 

eller beteenden hos individer eller gruppen, geografiska områden samt direkta 

eller indirekta brister i samhället (Meeuwisse & Swärd 2002:24–25). Vad som 

definieras som ett socialt problem förändras även över tid då samhället utvecklas 

och normerna förändras (Meeuwisse & Swärd 2002:27). Vi vill poängtera att vi 

i denna uppsats inte menar att homosexualitet i sig är ett socialt problem, utan 
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att det är de negativa attityderna till homosexualitet och den påverkan 

attityderna har på homosexuellas vardagsliv som är ett socialt problem. 

Eftersom samhällets attityder påverkar de homosexuellas vardag är det av sin 

vikt att studera vilka attityder som finns till homosexualitet idag. I denna studie 

representeras samhället av vår population, gymnasieeleverna i Norrköpings 

kommun. Vi har valt att undersöka gymnasieelevernas attityder till 

homosexualitet på grund av att de är den generation som kommer att komma ut i 

samhälls- och arbetslivet härnäst. Vidare visar forskning att attityderna till 

homosexualitet skiljer sig mellan könen, därför kommer vi även att undersöka 

attityderna till homosexualitet ur ett könsperspektiv.  

Utifrån detta kan gymnasieeleverna i framtiden ha en påverkan på samhället 

och samhällets attityd, vilket i sin tur kommer påverka homosexuellas 

vardagsliv och hur homosexuella blir bemötta i samhället. Negativa attityder till 

homosexualitet medför till att homosexuella personer hamnar i ett utanförskap 

från samhället och genom detta blir särbehandlade från heterosexuella 

människor. Utifrån detta perspektiv har attityderna till homosexualitet en stark 

koppling till socialt arbete. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att under våren 2013 undersöka vilka attityder 

Norrköpings gymnasieelever har till homosexualitet. För att besvara vårt syfte 

har vi följande frågeställningar. 

 Vilka attityder har gymnasieeleverna i Norrköpings kommun till 

homosexualitet? 

 Skiljer sig attityderna till homosexuella män från attityderna till 

homosexuella kvinnor? 

 Skiljer sig mäns attityder till homosexualitet från kvinnors attityder till 

homosexualitet? 

1.2 Avgränsningar 

Valet av problemställning medför alltid en avgränsning och avgränsningar 

är ofta nödvändiga för att kunna genomföra en empirisk undersökning. En 

avgränsning innebär att man bestämmer sig för att vissa objekt inte ska 

inkluderas i undersökningen. Vi har gjort en explicit avgränsning, vilket innebär 

att vi har en klar uppfattning på vad och vilka vi ska fokusera på (Jacobsen 

2012:45). I vår studie är populationen de ungdomar som studerar på de 

gymnasieskolor i Norrköpings kommun under vårterminen 2013, alltså är inte 

elever som studerar på en annan ort en del av urvalet. Vidare har vi valt att 

exkludera gymnasiesärskolan eftersom tid och resurser inte funnits till att 

anpassa en enkät efter deras behov. Utan denna anpassade enkät tror vi även att 

risken för bortfall skulle öka. På grund av tidsbrist hade vi inte möjlighet till att 

genomföra en totalundersökning av samtliga gymnasieelever i Norrköpings 
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kommun, vi avgränsade oss därför till en undersökning av eleverna i endast tre 

gymnasieskolor. 

1.3 Disposition 

Vår studie har delats in i sex kapitelavsnitt. I kapitel två beskrivs teoriramen och 

våra teoretiska utgångspunkter. Vidare sammanfattas den svenska och 

internationella forskningen i det tredje kapitlet. I kapitel fyra beskrivs hur 

studien har gått tillväga, det vill säga vårt metodval följt av 

datainsamlingsmetod, analysmetod, etiska överväganden samt en 

metoddiskussion. Kapitel 5 behandlar vårt empiriska resultat och slutligen förs 

en diskussion kring studiens genomförande och kvalitet i kapitel 6. I kapitel 6 

besvaras även studiens hypoteser och frågeställningar med utgångspunkt i vår 

teoriram och den tidigare forskningen. Kapitlet avslutas med våra förslag till 

fortsatt forsking. 

2. Teoriram 

2.1 Genusordning, kön & genus 

I vår studie har vi främst utgått ifrån Anthony Giddens (2007) beskrivning 

av Robert W. Connells övergripande teori om genusrelationer, detta främst 

eftersom Connells ursprungliga litteratur var svår att få tag på i Sverige. Vidare 

anser vi att Giddens förklaring av genusordningen var tydligare och bättre 

beskriven än den övriga tillgängliga litteraturen skriven av Connell. Teorin om 

genusordningen belyses ofta i genusforskningen, exempelvis av genusforskarna 

Yvonne Hirdman (1988), Derek Layder (1993) och Diane Sainsbury (1999). 

Giddens (2007) beskriver att genusordningen är en av de mest heltäckande 

teoretiska förklaringarna som finns när det gäller genusfrågor. Manlighet och 

kvinnlighet är en betydande del av genusordningen och är nödvändig för att 

teorin ska kunna förstås. Connell belyser hur den sociala makt som män har 

skapat upprätthåller genusorättvisorna i samhället. Tonvikten i teorin ligger på 

att ojämlikheten mellan könen gör att kvinnor hålls kvar i underordnade 

positioner i förhållande till män på grund av de relationer, föreställningar och 

normer som finns i samhället (Giddens 2007:374). 

Enligt genusordningen bestäms genusrelationer i de västerländska 

kapitalistiska staterna av patriarkalisk makt. Olika typer av manlighet och 

kvinnlighet ordnas kring en central förutsättning, männens dominans över 

kvinnor. Vanliga människors handlingar och beteenden har en direkt koppling 

till kollektiva sociala anordningar i samhället, som ständigt reproduceras men 

också förändras över tid. Flera aspekter av samhället samverkar med varandra 

vid skapandet av samhällets genusordning, de tre aspekter som beskrivs är 

arbete, makt och katex (personliga/sexuella relationer). Dessa aspekter är 
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åtskilda men besläktade delar av samhället som verkar och förändras 

tillsammans (Giddens 2007:374). 

Arbete rör könsfördelningen i både arbetsmarknaden (orättvisor som gäller 

lön och yrkessegregering) och i hemmet (hushållssysslor och barnomsorg). 

Makten verkar via sociala relationer som rör våld, auktoritet och ideologi till 

exempel inom militären, staten och hemmet. Katex rör dynamiken i nära, 

känslomässiga och personliga relationer, vilket inkluderar sexualitet, samlevnad 

och barnuppfostran.  

På en samhällelig nivå finns det många uttryck för manlighet och 

kvinnlighet och de beskrivs som motsatta versioner av varandra ordnade i en 

hierarki uppbyggd kring premissen att män har dominans över kvinnor. En 

familj, ett bostadsområde och en stat har därför en egen genusordning. Denna 

ordning kallas för genushierarki (Giddens 2007:375). 

 

I genushierarkin finns det 

stiliserade ”idealtyper” för 

maskulinitet och feminitet. I toppen av 

hierarkin finns den hegemoniska 

manligheten som dominerar över alla 

andra manligheter och kvinnligheter i 

samhället (Figur 1). Hegemonisk 

bygger på begreppet hegemoni, den 

sociala dominansen som en viss grupp 

utövar via en kulturell dynamik som 

omfattar både privatliv och andra 

sfärer, som även kan hävda och 

upprätthålla en ledande position i 

samhällslivet (Connell 2008:115). 

Hegemonin skapas och vidmakthålls 

genom företeelser som massmedia, 

ideologi och utbildning (Giddens 

2007:375). 

Den hegemoniska manligheten 

förknippas i genusordningen i första 

hand med heterosexualitet och 

äktenskap, men även med makt, fysisk 

styrka och kraft. Exempel på 

hegemonisk manlighet är Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger och Sylvester 

Stallone (Giddens 2007:375). Kulturellt sätt vid en given tidpunkt höjer sig en 

viss form av maskulinitet över andra former (Connell 2008:115). Den 

hegemoniska manligheten framställs alltså som en idealform av maskulinitet 

som endast ett fåtal män kan leva upp till. Emellertid är det många män som drar 

fördel av den hegemoniska manlighetens dominerade position i den 

Figur 1 – Genushierarkin 

(Giddens 2007:375) 
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patriarkatiska ordningen, vilket kallas för delaktig manlighet. De tillgodogör sig 

den patriarkaliska utdelningen, det vill säga de fördelar som män vinner av 

kvinnors underordnade ställning (Connell 2008:117). Då genusordningen 

domineras av hegemonisk maskulinitet uppfattas den homosexuelle mannen som 

motsatsen till en ”riktig karl”. Vidare beskrivs att den homosexuelle inte håller 

måttet i förhållande till det hegemonistiska maskulina idealet och har ofta 

egenskaper som ”kasserats” i den hegemoniska manligheten. Därför får den 

homosexuella maskuliniteten en plats längst ned i männens genushierarki och 

blir dessutom stigmatiserade på grund av denna position (Giddens 2007:375). 

Män som uppfattas som feminina tilldelas en än mer underordnad position (Herz 

& Wallroth 2012:92). 

Alla kvinnligheter formas utifrån underordnade positioner i relation till den 

hegemoniska maskuliniteten där en form av feminitet – framhävd kvinnlighet – 

utgör ett viktigt komplement till den hegemoniska maskuliniteten. Den 

framhävda kvinnligheten är inriktad på att tillgodose männens intressen och 

begär och kännetecknas av omsorg, följsamhet och empati. Denna feminina 

kvinnlighet förknippas för unga kvinnor med sexuell mottaglighet och för äldre 

kvinnor med moderskap. Den framhävda feminiteten har en framträdande plats i 

reklam, media och marknadsföring. Slutligen finns det den underordnande 

kvinnligheten som förkastar versionen av framhävd kvinnlighet. De som har en 

underordnad feminitet motsätter sig konventionerna att inte kunna komma till 

tals. Alltså finns det kvinnor som har utvecklat icke-underordnade identiteter 

och livsstilar, bland annat lesbiska kvinnor (Giddens 2007:375–376). 

Yvonne Hirdman (1988) använder sig också av genusordningen, vilket hon 

istället kallar för genussystem. Genussystemet bygger på liknande premisser 

som genusordningen, till exempel att systemet/ordningen byggs upp genom 

föreställningar, förväntningar, fenomen och processer i samhället, vilka ger 

upphov till regelbundenheter och mönstereffekter. Hirdman (1988) menar dock 

att meningsskapandet kring manligt och kvinnlig upprätthålls genom bland 

annat socialisering. Socialisering innebär en inlärning av hur könen ska vara. 

Genussystemet ordnas med utgångspunkt i två dimensioner, isärhållandet 

(segregering) och över- och underordning (hierarkering). Segregering menas att 

det som betraktas som manligt skiljs ifrån det som anses vara kvinnligt och 

föreställningarna om könen är bundna till de normer som finns i samhället. 

Hierarkering innebär däremot förhållandet mellan genus och fördelning av 

makten i samhället. Även Hirdman anför att männen är normen i samhället och 

därför har makt över kvinnorna och de homosexuella (Hirdman 1988:7). Till de 

två dimensionerna tillkommer dessutom en tredje dimension, den Connell kallar 

för katex. Denna dimension handlar om på vilket sätt sexualitet och emotioner 

kopplas till genus, där det i de flesta samhällen är heteronormativiteten som 

råder. Med detta menas att män förväntas åtrå och tillfredsställa sina emotionella 

och sexuella relationer med kvinnor och vice versa. Med andra ord innebär detta 

att andra normer för emotionell och sexuell åtrå än den heterosexuella 

stigmatiseras och diskrimineras (Kullberg 2010:27).  
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Genom att uppmärksamma, synliggöra och osynliggöra önskat och oönskat 

beteende skapar samhället normer och de konstruerar i sin tur könsrollerna i 

samhället (Connell 2008:129). Carin Holmberg menar att dagens samhälle är ett 

manssamhälle där gruppen män har makt över alla kvinnor (Holmberg 2003:23). 

 Vidare är det inte alla män som har makt över alla kvinnor, utan att det finns 

samhällsstrukturer som ger män fördelar framför kvinnor (Holmberg 2003:23). 

Det vill säga att de männen som inte själva når upp till den hegemoniska 

manligheten kan trots det dra fördel av denna patriarkaliska utdelning, alltså de 

fördelar alla män vinner av kvinnors underordnade ställning (Connell 2008:117). 

En bidragande faktor till maktobalansen är enligt Holmberg (2003) de 

strukturellt definierade föreställningarna om vad som anses vara manligt och 

kvinnligt. Diskussionen om vad som betraktas som kvinnligt och manligt väcker 

ofta starka känslor eftersom diskussionen rör frågor som berör den egna 

personligheten och identiteten. Dessutom anför hon att könen antas vara 

varandras motsats, det vill säga att det som är kvinnligt inte anses vara manligt 

och vice versa. Det männen gör anses vara högre värderat än det kvinnor gör på 

grund av männens höga position i genushierarkin (Holmberg 2003:43).  

2.2 Avvikande beteende & normer 

Avvikande beteende kan ses utifrån många olika sociologiska perspektiv. I 

vår undersökning har vi valt att utgå ifrån en strukturfunktionalistisk förklaring, 

vilket grundar sig på antagandet att människors handlingar styrs av 

internaliserade normer och att de som uppfattas som avvikare är de som strider 

mot samhällets normer (Hilte 1996:56). Det avvikande beteendet betraktas 

genom detta som ett brott mot den accepterade normstrukturen (Hilte 1996:15). 

Men för att avvikare ska finnas i samhället krävs det att det finns sociala normer 

och en föreställning om hur den sociala ordningen ska vara. Vad som klassas 

som norm och vad som klassas som avvikande skiljer sig därför mellan olika 

kulturer (Hilte 1996:56). Émile Durkheim (1991) beskriver hur social ordning är 

möjlig och vad som orsakar den. Han menar att normstrukturen i samhället 

uppstår genom ett kollektivt samhälle, en gemensam föreställningsvärld eller ett 

moraliskt universum, och tillsammans bygger samhället upp föreställningar om 

hur den sociala ordningen ska vara (Durkheim 1991:26). Dem som inte följer 

den sociala ordningen och bryter mot samhällsnormerna klassas därför som 

avvikare. 

Det finns många olika normer i samhället och en av dessa är heteronormen. 

Heteronormativiteten syftar till att få relationen mellan man och kvinna att 

framstå som den enda formen av kärlek som räknas i samhället, det vill säga att 

heterosexualitet är normen i samhället och alla andra sexuella läggningar 

betraktas som onormala (Borgström 2011:12). Homosexualitet är utifrån detta 

perspektiv ett normbrott som i sin tur medför att homosexuella personer 

uppfattas som avvikare i samhället. 
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2.3 Attityders uppkomst 

Attityd kan på ett enkelt sätt förklaras som en ”känslopräglad inställning” 

vilket riktar sig mot ett givet objekt (Dahlgren & Sauer 2009:62). Den allmänna 

föreställningen är att attityd kommer före handling, det vill säga att attityden 

påverkar beteendet, men hur mycket beror på attitydens styrka (Black 

1999:215). Attityder består av både känslor och förnuft och påverkas därför av 

känslomässig och kognitiv påverkan av omgivningen, vilket innebär att attityder 

skapas, hålls vid liv eller avtar i socialt samspel (Dahlgren & Sauer 2009:64). 

En attityd är inte konstant eller för evig, utan den kan förändras, förstärkas 

eller försvagas (Dahlgren & Sauer 2009:66). Samtidigt som normerna i 

samhället förändras så förändras även attityderna hos individerna i samhället 

(Dahlgren & Sauer 2009:66). Idag är attitydförändringar vanligare än vad de var 

förr i tiden. Detta kan till exempel bero på att människor i allt större grad flyttar 

till olika städer, umgås med olika människor och byter arbetsplats. Trots det 

påverkar fortfarande de sociala strukturerna människorna i samhället och vidare 

människors attityder. De sociala strukturerna påverkar individernas 

beslutsfattande och beteendemönster, genom till exempel samhällsnormerna 

(Dahlgren & Sauer 2009:67). Sociala strukturer som negativt eller positivt 

särbehandlar homosexuella människor påverkar därigenom allmänhetens attityd 

till homosexuella och i förlängningen även homosexuellas vardag. Den negativa 

attityden till homosexualitet kan leda till fördomar och fördomar kan i sin tur 

leda till homofobi. 

Homofobi kan återfinnas hos enskilda människor, men det är även en socialt 

förankrad form av diskriminering likt rasism, främlingsfientlighet, sexism och 

klassförtryck (Borgström 2011:12) Begreppet väcker idag främst associationer 

till hatbrott, fördomar och aggressivitet. Dock kan homofobi yttra sig på många 

olika sätt beroende på sammanhanget, allt från osynliggörande av de som bryter 

mot heteronormen till hat, förakt och våld (Borgström 2011:13). I enkla ord kan 

homofobi förklaras som alla olika former av motstånd mot personer som bryter 

mot heteronormen.  

Denna homofobi påverkar de homosexuella människornas vardag på ett 

väldigt negativt sätt. Gunlög Fur (2011) diskuterar var gränsen går mellan 

homofobi och hänsyn. Den rädslan homosexuella människor kan ha över att 

öppet tala om sin sexuella läggning bidrar i sig till ett slags förtryck och 

förminskande av den homosexuella personen (Fur 2011:171). Denna rädsla 

handlar vanligen inte om att bli utsatt för våld, utan om vetskapen att det i 

samhället finns människor med negativa attityder till homosexuella som 

förminskar den homosexuella människan (Fur 2011:173). Dock menar Fur 

(2011) att även de som är öppna med sin homosexualitet utsätts för “hänsynens 

homofobi”. Ett exempel som lyfts är att ordet väninna ofta används istället för 

flickvän eller fru av hänsyn till den lesbiska kvinnan, men att det i sin tur 

förminskar den speciella betydelsen som finns mellan två människor som har 

valt att leva tillsammans (Fur 2011:171). Sune Innala presenterar att denna dolda 
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homofobi kan dölja sig bakom en politisk korrekthet och att den därför är mer 

underliggande (Innala 2011:179), vilket även gör att den är utbredd i hela 

samhället (Innala 2011:183). Det finns många situationer som kan klassas som 

homofobiska trots att inga hatord uttalats eller något våld inträffat. Exempelvis 

kan dessa situationer inträffa i fikarummet på arbetsplatsen, när arbetskollegorna 

inte hälsar tillbaka när den homosexuella personen säger ”hej” eller generellt 

fryser ut den homosexuella från samtalen (Lindholm 2011:43). Hur än denna 

homofobi tar sig till uttryck påverkar den de homosexuella människornas vardag 

och begränsar dem från att leva ett öppet och normalt liv. 
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer tidigare forskning som är relaterad till vår studie 

presenteras. Majoriteten av den tidigare forskningen i ämnet är kvalitativt 

inriktad, men vi har valt att presentera kvantitativa studier för att på ett bra sätt 

kunna jämföra våra resultat med den tidigare forskningen. Forskningen beskrivs 

med utgångspunkt i våra tre frågeställningar, där vi börjar med forskning om 

attityder till homosexualitet, följt av forskning gällande attitydskillnader till 

homosexuella män och homosexuella kvinnor. Sedan presenteras forskning 

gällande attityder till homosexualitet utifrån ett könsperspektiv och 

avslutningsvis redogör vi för statistik från brottsförebyggande rådet (BRÅ). 

3.1 Svensk och internationell forskning 

Flera svenska attitydundersökningar visar att attityderna till homosexualitet 

är generellt positiva (Tiby 1999; Forsberg 2006). Samtidigt visar studier att 

attityderna till homosexualitet genomgått en förändring och blivit mer positiva 

över åren (Forsberg 2006). Trots att attitydundersökningar visat att västvärlden 

har positiva attityder till homosexualitet framkom det i en engelsk studie att 

diskriminering mot homosexuella kan ske på beteendenivå, samt att attityderna 

till homosexuella män och homosexuella kvinnor skiljer sig (Hendren & Blank 

2009). I studien tillfrågades främlingar om hjälp med pengar till 

parkeringsautomaten och det framkom att de frågande erhöll mindre hjälp när de 

antogs vara homosexuella jämfört med när de frågande antogs vara 

heterosexuella. Vidare visade resultatet att mindre hjälp erhölls när den frågande 

var en man och antogs vara homosexuell (Hendren & Blank 2009). Detta 

resultat påvisar att det finns en skillnad mellan attityderna till homosexuella män 

och homosexuella kvinnor. Vi anser att denna studie tydligt visar att homofobin 

kan vara underliggande och dölja sig bakom en politisk korrekthet. Vidare 

synliggör resultatet den negativa särbehandlingen som sker mellan 

homosexuella och heterosexuella personer varje dag i samhället. Att det finns 

attitydskillnader mellan homosexuella män och homosexuella kvinnor 

framkommer även i norska studier där attityden till homosexuellas 

levnadsvillkor studerats (Hegna m.fl. 1999; Anderssen 1997). Resultaten från 

även dessa studier visar att attityden till homosexuella män och homosexuella 

kvinnor skiljer sig, där attityderna till homosexuella kvinnor var mer positiv.  

Det finns både svensk och internationell forskning som visar att attityderna 

till homosexualitet skiljer sig mellan män och kvinnor. Resultatet från två norska 

attitydundersökningar visar att äldre och män har mer negativa attityder till 

homosexualitet (Anderssen 1997, Hegna m.fl. 1999). Denna forskning kan 

kopplas samman med teorin om avvikande beteende och att homosexuella 

personer antas vara avvikare. Men även att attityderna kontinuerligt förändras i 

samhället, vilket kan innebära att äldre personer ”lever kvar” i det gamla och 

därför lever de efter de forna samhällsnormerna. Det kan då även antas att de 

unga personerna har mer positiva attityder till homosexualitet. 
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Liknande resultat finns i den svenska forskningen där det framkommer att 

män i större utsträckning har negativa attityder till homosexualitet, vidare visar 

resultaten i de svenska undersökningarna att de negativa attityderna främst 

återfinns utanför storstadsområdena (Tiby 1999, Österman 2002, Forsberg 

2006). Samma resultat framkommer i en kandidatuppsats från 2009, där tjejerna 

var mer positiva till homosexualitet än killar (Andersson & Eriksson 2009). 

Forskningen visar sammanfattningsvis att män har mer negativa attityder till 

homosexualitet än kvinnor.  

Enligt BRÅ:s statistik över de polisanmälningarna som har gjort under 2009 

har homofobiska hatbrott ökat de senaste åren. Det framkommer att den grupp 

som utsätts består av personer där gärningspersonen antar att offret är 

homosexuell (Molarin 2010:48). Dessa homofobiska hatbrott kan ske på 

mötesplatser för homosexuella, i eller i anslutning till hemmet, på internet eller i 

skolmiljön. Vidare visar statistiken även att killar i högre grad blir utsatta för 

kränkningar i skolmiljön på grund av sin homosexualitet (Molarin 2010:52). 

Vilket även stöds i forskningen som visar att attityderna är mer negativa till 

homosexuella män jämfört med homosexuella kvinnor (Anderssen 1997, Hegna 

m.fl. 1999). 

3.2 Sammanfattning, tillämpning och hypoteser 

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen har tre 

hypoteser växt fram gällande våra tre forskningsfrågor. I både Forsbergs (2006) 

och Östermans (2002) studier framkommer det att attityden till homosexualitet 

är generellt positiv. I Forsbergs (2006) studie presenteras även att attityden till 

homosexualitet blivit mer positiv över åren. Utifrån detta har vi bildat oss 

hypotesen att gymnasieeleverna i vårt stickprov kommer visa sig ha generellt 

positiva attityder till homosexualitet i vår studie.  

Forskningen från Hendren & Blank (2009), Hegna m.fl. (1999) samt 

Anderssen (1997) visar att attityderna till homosexuella män och homosexuella 

kvinnor skiljer sig från varandra. I Giddens (2007) beskrivning av 

genusordningen kan vi utläsa att både homosexuella män och kvinnor hamnar 

långt ner i genushierarkin. Genom att koppla samman den tidigare forskningen 

och teorin om genusordningen med Holmbergs (2003) förklaring att män och 

kvinnors handlingar värderas olika har vi bildat oss den andra hypotesen, att 

gymnasieelevernas attityder till homosexuella män och homosexuella kvinnor 

kommer skilja sig från varandra.  

Slutligen är den sista hypotesen att de manliga respondenterna kommer ha 

mer negativa attityder till homosexualitet. Denna hypotes har vi anskaffat oss 

genom den tidigare forskningen från Tiby (1999), Österman (2002), Hendren & 

Blank (2009) samt Andersson & Eriksson (2009).  
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4. Metod 

4.1 Kvantitativ metod  

Kvantitativ metod är ett samlingsbegrepp som innefattar en mängd 

matematiska tillvägagångssätt som används för att analysera siffror och 

uppgifter (Eliasson 2010:28). För att beskriva, bearbeta och analysera data 

används bland annat deskriptiv statistik. Detta innebär att statistiken används för 

att i siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet och genom detta 

belyses även forskningsproblemet (Patel & Davidson 2011:111). Vid deskriptiva 

undersökningar syftar man till att beskriva flera egenskaper hos en population 

eller en grupp människor, till exempel populationens attityder (Olsson & 

Sörensen 2011:45). Vi utgår i denna studie ifrån ett deduktivt förhållningssätt, 

vilket innebär att teorin bör generera hypoteser som sedan på ett objektivt sätt 

kan verifieras eller falsifieras genom den observerade datan (Bryman 2012:28).  

Syftet och frågeställningarna skulle även kunna besvaras genom 

användandet av kvalitativ metod. Fördelen med en kvalitativ studie är att 

bakomliggande orsaker till resultatet kan belysas, samt att en djupare förståelse 

kan fås. Nackdelen med en kvalitativ undersökning är dock att resultatet inte kan 

generaliseras, vilket är anledningen till att vi valt att använda oss av en 

kvantitativ metod. Kvantitativ metod är även av sin vikt då den empiriska datan 

kan analyseras och förklaras, och genom detta testa teorier om verkligheten 

(Larsson m.fl. 2005:61). Black menar att en kvantitativ metod ger säkrare 

resultat om gruppens attitydtendenser än vid intervjuer med få individer (Black 

1999:216). 

4.2 Population och urvalsram 

I februari 2013 hade Norrköpings kommun ungefär 320 000 invånare och 

klassas därför som en större stad (URL2). Populationen utgörs av eleverna på 

Norrköpings 16 gymnasieskolor, totalt 5 826 gymnasieelever (URL3). Denna 

siffra inräknar både de kommunala och privatägda gymnasieskolorna, men inte 

gymnasiesärskolan. Urvalsramen innefattar alla gymnasieelever som studerar på 

kommunalt eller privatägd gymnasieskola oavsett folkbokförd adress och 

överensstämmer därigenom väl med populationen (Djurfelt m.fl. 2010:103). 

Stickprovet drogs utifrån populationen genom klusterurval, vilket innebär att 

urvalet valts ut i flera steg (Djurfelt m.fl. 2010:126–127). Genom lottdragning 

framkom slutligen 3 gymnasieskolor drivna i privat regi. Valet att använda 

klusterutval istället för den mer kända urvalsmetoden obundet slumpmässigt 

urval (OSU) är på grund av att vi inte har några kontaktuppgifter till varje 

respondent, samt eftersom det skulle bli kostsamt att skicka brev eller ringa till 

alla deltagare (Djurfelt m.fl. 2010:112, 126–127). 

Urvalet består av 250 gymnasieelever i årskurs 1-3. Utifrån detta fick vi en 

svarsfrekvens på 83 procent vilket innebär att 208 ifyllda enkäter erhölls. Av de 
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208 erhållna enkäterna var 109 stycken ifyllda av män (53 %), 92 stycken ifyllda 

av kvinnor (44 %) och 7 respondenter angav inte sitt kön (3 %). Enligt statistik 

från Skolverket är könsfördelningen i gymnasieskolorna på riksnivå, under 

läsåret 2012/13, 52 procent män och 48 procent kvinnor (URL4). Dessa siffror 

visar att det finns något fler män än kvinnor i gymnasieskolan. Dock visar 

statistik från Skolverket att könsfördelningen i gymnasieskolor i Norrköpings 

kommun är 47 procent män och 53 procent kvinnor (URL5, URL6), vilket i sin 

tur innebär att studiens stickprov är representativt för gymnasieeleverna i riket 

men inte för populationen.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

För att få data som besvarar vår frågeställning har vi genomfört en 

enkätundersökning. Innan enkäterna skickades ut kontaktades rektorerna vid de 

utvalda gymnasieskolorna via telefon med en förfrågan om att få genomföra 

enkätundersökingen bland skolans elever under lektionstid. Under detta samtal 

presenterades även undersökningens syfte och genomförande. Enligt 

socionomprogrammets etiska riktlinjer krävs underskrivet intyg för att 

respondenter under 18 år ska få delta i studien. För att uppnå detta erhöll vi 

underskrivet intyg från respektive rektor (bilaga 4). Vecka 16, år 2013, lämnades 

pappersenkäter (bilaga 1), informationsbrev till lärarna (bilaga 2) samt intyg till 

rektorerna i receptionen av två av de tre utvalda skolorna. De ansvariga lärarna 

för respektive klass fick då ansvar över att enkäterna fylldes i vid något 

lektionstillfälle. Till varje enkät medföljde ett informationsbrev till eleverna 

(bilaga 3) där studiens syfte, information om anonymitet och en beskrivning av 

enkäten presenterades. För att minimera risken för bortfall valde vi att hämta 

enkäterna på skolornas reception vecka 18 2013, samtidigt hämtades även 

intygen från rektorerna.  

I den tredje gymnasieskolan ville inte skolans rektor genomföra 

enkätundersökningen under lektionstid. Istället bestämdes att vi personligen 

skulle besöka skolan och genomföra enkätundersökningen på plats under 

elevernas lunchrast vecka 16 2013. Även vid detta tillfälle medföljde ett 

informationsbrev till varje enkät där studiens syfte, information om anonymitet 

och en beskrivning av enkäten presenterades. För att öka eleverna känsla av 

anonymitet och integritet bistod vi även med en svarsbox där varje respondent 

själv fick lägga i sin ifyllda enkät.  

4.4 Enkätkonstruktion och operationalisering 

Eftersom denna studie syftar till att undersöka attityder konstruerades 

enkäten utifrån Likert-skalan. Tekniken för Likert-skalan utvecklades av Rensis 

Likert och är ett väletablerat mätinstrument för attitydundersökningar (Bryman 

2012:166). Likert-skalan är en av de populäraste metoderna för att mäta attityder 

och den utgår ifrån en mängd påståenden som respondenten ska ta ställning till 

(Oppenheim 1992:195). Skalan utgår ifrån fem svarsalternativ som sträcker sig 
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ifrån “instämmer helt” till “tar helt avstånd” vilket syftar till att mäta individens 

känslor till ämnet (Black 1999:213). Påståendena ska inte bara formuleras 

positivt, utan en del ska även formuleras negativt. Det vill säga att “Instämmer 

helt” inte alltid påvisar en positiv attityd. Likert-skalan är vidare en 

summationsskala där poäng erhålls för varje påstående (Bryman 2012:166). 

Varje påstående kan ge 1 - 5 poäng beroende på vilket svarsalternativ 

respondenten kryssat i.  

Enkäten (bilaga 1) består av tre frågor om respondenten samt 29 påståenden 

som graderats i fem svarsalternativ som stäcker sig från “Instämmer helt” till 

“Tar helt avstånd”. De första tre frågorna rör respondentens kön, årskurs samt 

gymnasieprogram, där den sistnämnda frågan var öppen. De 29 påståendena är 

indelade i fem teman som inte är synliga i enkäten. Den första delen handlar om 

homosexualitet utan könsuppdelning, den andra delen handlar om homosexuella 

mäns personliga och sexuella relationer (katex), den tredje delen handlar om 

homosexuella mäns makt och arbete, den fjärde delen handlar om homosexuella 

kvinnors personliga och sexuella relationer (katex) och den femte och sista delen 

handlar om homosexuella kvinnors makt och arbete. 

Operationalisering innebär framtagande av mätbara variabler ur teorin 

(Black 1999:35). Detta innebär att de teoretiska begreppen konkretiseras och 

preciseras till frågor eller påståenden som sedan sätts samman till en enkät 

(Jacobsen 2012:187). De begrepp som vi använt oss av i vår studie är katex, 

makt och arbete. Katex är framtaget ur genushierarkin och rör dynamiken i nära, 

känslomässiga och personliga relationer vilket inkluderar sexualitet, samlevnad 

och barnuppfostran. Arbete rör den sexuella arbetsfördelningen gällande 

orättvisor som gäller lön och yrkessegregering, både på arbetsmarknaden och i 

hemmet. Makt verkar via sociala relationer som rör våld, auktoritet och ideologi 

inom situationer som till exempel militären, staten och hemmet (Giddens 

2007:375). I operationaliseringen slog vi samman makt och arbete eftersom vi 

ansåg att de överlappade varandra. Vidare valde vi att dela upp katex och 

makt/arbete i två delar, en del om homosexuella män och en del om 

homosexuella kvinnor, eftersom manlighet och kvinnlighet är en betydande del 

av genusordningen som behövs för att teorin ska förstås. Tonvikten i teorin 

belyser att det finns en ojämlikhet mellan könen på grund av de relationer, 

föreställningar och normer som finns i samhället (Giddens 2007:374).  

I operationaliseringen tog vi fram påstående 6 - 9, samt 17 - 18, som 

homosexuella mäns katex och handlar om kärleksrelationer, äktenskap, 

barnuppfostran, föräldraskap samt attraktion. Påstående 10 - 15 framtogs som 

homosexuella mäns makt och arbete och rör aspekter gällande styrka, 

maktpositioner och ledarskap. Homosexuella kvinnors katex handlar om 

kärleksrelationer, äktenskap, barnuppfostran, föräldraskap samt attraktion och 

innefattar påstående 19 - 22 samt 28 - 29. Slutligen framtogs påstående 23 - 27 

som homosexuella kvinnors makt och arbete och handlar om styrka, 

maktpositioner och ledarskap.  



14 
 

Utöver detta konstruerade vi sex påståenden gällande homosexualitet utan 

könsindelning, påstående 1- 5 samt 16, som vi tagit fram genom att 

frågeställningarna och syftet brutits ner i mindre beståndsdelar. Dessa 

påståenden handlar om juridiska rättigheter, respekt samt om homosexualitet är 

medfött eller ett medvetet val. 

4.5 Variabler 

För att undersöka skillnaderna mellan variablerna i vår studie inledde vi med 

att genomföra univariata analyser, det vill säga analysera variablerna var för sig. 

Därefter genomfördes bivariata analyser där olika attityder till homosexualitet 

jämfördes med varandra för att se om de skiljer sig. Vidare undersöktes 

sambandet mellan attityderna utifrån ett könsperspektiv. När sambandet mellan 

två variabler undersöks används oberoende (orsak) och beroende (verkan) 

variabler (Olsson & Sörensen 2011:120). En viktig bedömning vad gäller vilken 

variabel som är beroende respektive oberoende är tidsaspekten (Olsson & 

Sörensen 2011:121). Då kön kommer före attityden till homosexualitet i tiden 

blir vår beroende variabel attityden till homosexualitet och vår oberoende 

variabel kön.  

4.6 Analysmetod 

I ett första steg genomfördes beskrivande univariata analyser av samtliga 

variabler för att få en bra översikt av materialet. De variabler som relaterade till 

varandra utifrån operationaliseringen bildade sedan ett antal index, tre 

påståenden hade låg svarsfrekvens och exkluderades dock från alla indexen. 

Dessa tre påståenden rör homosexuella mäns och kvinnors föräldraskap, samt 

om en homosexuell man kan vara en ”riktig karl” (påstående nr 9, 11 & 22 

(bilaga 1)). Det första indexet “generell attityd” handlar om homosexualitet utan 

könsuppdelning och innefattar de påståenden som rör homosexuellas juridiska 

rättigheter, respekt samt om homosexualitet är medfött eller ett medvetet val. 

Det andra indexet “mäns katex” handlar om homosexuella mäns katex och 

innefattar de påståenden som handlar om homosexuella mäns kärleksrelationer, 

äktenskap, barnuppfostran, föräldraskap samt attraktion hos homosexuella män. 

Det tredje index “mäns makt/arbete” handlar om homosexuellas makt och 

arbete, innefattar de påståenden som rör homosexuella mäns styrka, 

maktpositioner och ledarskap. Det fjärde indexet “kvinnors katex” handlar om 

homosexuella kvinnors katex och innefattar de påståenden som handlar om 

homosexuella kvinnors kärleksrelationer, äktenskap, barnuppfostran, 

föräldraskap samt attraktion. Det femte indexet “kvinnors makt/arbete” rör 

homosexuella kvinnors makt och arbete och innefattar de påståenden som rör 

homosexuella kvinnors styrka, maktpositioner och ledarskap. 

Vidare skapade vi även tre stora index. Det första stora indexet, “total 

attityd”, innefattar alla påståenden i enkäten. Slutligen separerade vi 

påståendena som rör homosexuella kvinnor från de påståenden som rör 

homosexuella män. Dessa delades även in i två index, “homosexuella män” 
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innefattar alla påståenden gällande homosexuella män och “homosexuella 

kvinnor” innefattar alla påståenden gällande homosexuella kvinnor. Genom 

detta minskades datamängden från de 29 påståenden i enkäten till åtta variabler, 

det vill säga åtta index. Fördelen med att studera index istället för att studera 

påståendena var för sig är att de ökar reabiliteten, samt att de blir enklare att 

arbeta med (Olsson & Sörensen 2011:198).  

Samtliga åtta index korstabulerades sedan med den oberoende variabeln 

kön, dock presenteras inte alla index i resultatet. Vi valde att analysera resultaten 

i korstabeller istället för att genomföra en korrelationsanalys med 

korrelationskoefficienter, dels för att förenkla analysen samt för att tabellerna 

ska bli mer pedagogiska.  

För att analysera om kön påverkar attityderna signifikant genomfördes även 

chi2-test. Chi2 förkarar inte riktningen på sambandet, utan det förklarar endast 

om det finns en skillnad mellan den oberoende och beroende variabeln (Djurfelt 

m.fl. 2010:218). Resultatet anses vara statistiskt signifikant om chi2-värdet 

ligger under 5 procent, det vill säga att det endast finns en 5 procentig risk att 

slumpen kan ha påverkat resultatet (Djurfelt m.fl. 2010:222).  

I enlighet med Likert-skalan kan enkätens påståenden ge 1 -5 poäng 

beroende på vilket svarsalternativ respondenten kryssat i. Samtliga index 

innehåller ett antal påståenden vilket bestämmer vilken totalpoäng respondenten 

har möjlighet att erhålla. Hur många påstående som ingår i ett index varierar 

dock. Om till exempel ett index innehåller fem påståenden så sträcker sig 

attitydskalan mellan 5 - 25 poäng, det vill säga att den totalpoäng som 

respondenten har möjlighet att erhålla i indexet är från 5 till 25 poäng. Varje 

individs totalpoäng blir utifrån detta en kvantifierad indikator för dess attityd 

(Black 1999:227). I vår undersökning har de med högre totalpoäng en mer 

positiv attityd och de med lägre totalpoäng en mer negativ attityd.  

Attitydskalan, den totalpoängen som går att erhålla i varje index, delades till 

en början upp i fyra intervall utifrån skalans totalpoäng. För ett index med fem 

påståenden representerar 5 - 10 poäng en negativ attityd, 11 - 15 en delvis 

negativ attityd, 16 - 20 en delvis positiv attityd och 21 - 25 en positiv attityd. 

Eftersom chi2-testet endast är giltigt att använda om 20 procent eller mindre av 

cellerna har en förväntad svarsfrekvens som är mindre än fem (Djurfelt m.fl. 

2010:216) delades attitydskalorna istället in i två intervall utifrån den möjliga 

totalpoängens median. Till exempel representerar 5 - 15 totalpoäng en negativ 

attityd och 16 - 25 poäng en positiv attityd i ett index med fem påståenden. 
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4.7 Etiska överväganden 

I denna studie har vi följt de fyra huvudprinciperna inom 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). 

Informationskravet innefattar att informera varje respondent om studiens syfte 

och användningsområde (Vetenskapsrådet 2002:7). För att uppnå detta har vi 

bifogat informationsbrev till rektorerna (bilaga 2) och lärarna (bilaga 2) samt 

försatt varje enkät med ett informationsbrev till eleverna där samtliga etiska 

riktlinjer presenterades (bilaga 3). Jacobsen (2012) anför dock att det finns en 

risk att respondenterna avstår från att svara på enkäten om de får för mycket 

information, till exempel på grund av att de då inte kan minnas vad studien går 

ut på. Ytterligare en nackdel med att ge fullständig information är att det kan ha 

stora effekter på undersökningens reliabilitet eftersom risken finns att 

respondenterna anpassar sina svar efter undersökningens syfte. Jacobsen menar 

att informationsbladet endast bör innefatta uppgifter om undersökningens 

huvudsyfte och hur man ska använda resultatet (Jacobsen 2012:33), dessa 

riktlinjer har vi följt vid designen av informationsbladet. 

Genom att lämna in den ifyllda enkäten har eleverna samtyckt till att delta i 

studien och genom detta har samtyckeskravet uppnåtts (Vetenskapsrådet 

2002:9). En blank enkät har därför räknats som bortfall. Vidare behövs 

samtycke inhämtas från vårdnadshavare om respondenten är under 18 år enligt 

socionomprogrammets etiska riktlinjer. Detta har vi uppfyllt genom att vi 

erhållit underskrivet intyg från alla rektorer på de berörda skolorna (bilaga 4). 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att rektorerna, lärarna och 

respondenterna har informerats om att resultaten enbart redovisas i statistiska 

sammanställningar, det vill säga att inga enskilda svar redovisas, samt att alla 

respondenter är anonyma (Vetenskapsrådet 2002:12). För att skydda elevernas 

integritet och anonymitet bifogades även ett flertal kuvert till varje skola där de 

ansvariga lärarna skulle lägga i enkäterna direkt efter dem blivit ifyllda. Vidare 

drog de två berörda skolorna isär bänkarna i klassrummet så att eleverna inte 

kunde snegla på varandras svar, detta för att ytterligare upprätthålla elevernas 

anonymitet. Detta anser vi även ökat validiteten i vår undersökning. 

När vi personligen var på den tredje skolan under elevernas lunchrast och bad 

eleverna fylla i enkäten bistod vi med en svarsbox där varje respondent själv 

fick lägga i sin ifyllda enkät. Detta tror vi ökade elevernas känsla av integritet 

och anonymitet. För att uppnå den sista huvudprincipen, nyttjandekravet, så har 

det insamlade materialet endast använts till denna studie (Vetenskapsrådet 

2002:14).  

En etisk aspekt som vi har haft i bejakelse är att vi inte ville veta något om 

respondenternas individuella sexuella läggning, utan endast deras attityd till 

homosexualitet. 
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4.8 Metoddiskussion  

4.8.1 Bortfallsanalys 

I vår studie har vi ett externt bortfall på 42 av 250 stycken enkäter (16 %), 

vilket innebär att respondenterna av olika skäl har valt att inte delta i 

undersökningen. Därutöver hade vi även ett internt bortfall på 39 av 208 i fyllda 

enkäter (11 %), det vill säga ett bortfall (inga svar) på vissa påståenden (Olsson 

& Sörensen 2011:154). Om bortfallet i en undersökning överstiger 5-10 procent 

bör en bortfallsanalys genomföras för att resultaten ska kunna generaliseras 

(Johannessen & Tufte 2010:136 ). Detta är på grund av att bortfallet medför en 

osäkerhet eftersom vi då inte kan undersöka vilken attityd det externa samt det 

interna bortfallet innehar (Djurfeldt m.fl. 2010:48). 

Den främsta anledningen till det externa bortfallet kan i vår studie bero på 

att en del av respondenterna var ute på praktik, var sjuka eller inte samtyckt till 

att delta i studien. Det interna bortfallet tror vi kan bero på att vissa påståenden 

var för känsliga eller svåra att svara på då många avstod från att besvara, till 

exempel hade påståenden om homosexuellas föräldraskap en låg svarsfrekvens 

(påstående 9 & 22). 

I denna studie erhöll vi 208 ifyllda enkäter, varav 109 stycken var ifyllda av 

män (53 %), 92 stycken var ifylla av kvinnor (44 %) och 7 respondenter angav 

inte sitt kön (3 %). Dessa siffor visar att något fler män än kvinnor deltog i 

undersökningen. För att undersöka om detta urval var representativt för 

populationen undersöktes könfördelningen i Sveriges gymnasieskolor på både 

riksnivå och i Norrköpings kommun. Enligt statistik från Skolverket studerade 

52 procent män och 48 procent kvinnor i gymnasieskolor under läsåret 2012/13 i 

Sverige (URL4). Dessa siffror visade att det finns något fler män än kvinnor i 

gymnasieskolan, dock visade statistik från Skolverket att könsfördelningen i 

Norrköpings kommun skiljer sig från riket, 47 procent män och 53 procent 

kvinnor (URL4, URL5). Detta innebär att urvalet är representativt för riket, men 

inte för urvalet.  

4.8.2 Validitet 

För att kunna generalisera från urval till population krävs det att 

undersökningen mäter det som är meningen att den ska mäta, det vill säga 

gymnasieelevers attityder till homosexualitet. Själva begreppet validitet betyder 

giltig (Eliasson 2010:16). Med andra ord avser validiteten undersökningens 

begreppsmässiga och teoretiska relevans, det vill säga att de påståenden vi 

ställer i enkäten ger svar på det vi vill undersöka (Djurfeldt m.fl. 2010:104). Vi 

genomförde en pilotundersökning för att öka validiteten där vår enkät testades 

på ett mindre urval på cirka 10 personer, där de mest uppenbara 

validitetsproblemen sedan rättades till (Djurfeldt m.fl. 2010:105).  

För att öka validiteten bad vi respektive lärare att dra isär bänkarna så att 

eleverna inte skulle kunna snegla på varandras svar och minimera risken för att 
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de skulle påverkas av varandra. Vid hämtandet av enkäterna från de två berörda 

gymnasieskolorna bekräftade lärarna att de följt våra instruktioner vad gäller 

ifyllnad i klassrummen.  

När vi personligen var på den tredje skolan under elevernas lunchrast kunde 

vi däremot se till att få högre validitet genom att be eleverna att inte diskutera 

med varandra i samband med ifyllnaden av enkäten. Vidare tror vi att 

bidragandet av en svarsbox ökade validiteten då deras anonymitet och integritet 

var med hög sannolikhet skyddad. Då svarsfrekvensen på den totala attityden för 

vårt urval ligger på 83 procent tolkar vi det som att majoriteten av enkätens 

påståenden uppfattades korrekt vilket höjer validiteten. Vi anser även att vår 

studie har en hög validitet då det interna bortfallet (11 %) var ganska lågt. 

4.8.3 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur studien mäter dess begrepp, det vill säga 

pålitligheten av ett begrepps mått (Bryman 2012:168). För att ett begrepp ska 

vara reliabelt behövs att tre olika faktorer tas ställning till, dessa är stabilitet, 

intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Den första faktorn, stabilitet, 

handlar om att måttet ska vara så pass stabilt att de resultat som framkommit 

utifrån urvalet inte varierar om undersökningen genomförs på samma sätt två 

gånger efter varandra. Den andra faktorn handlar om den interna reliabiliteten 

och innebär att den skala eller index som använts i undersökningen innefattar 

indikatorer, påståenden, som i respondentens poäng är relaterade till varandra. 

Den sista faktorn, interbedömarreliabilitet, innebär att de inblandade 

observatörerna eller bedömarna på ett subjektivt plan är konsekventa i sina 

bedömningar. Med andra ord innebär interbedömarreliabiliteten att de beslut 

som fattas av de inblandade bedömarna överensstämmer med varandra (Bryman 

2012:169).  

Utifrån dessa tre faktorer vill vi påstå att vår studie har hög reliabilitet. 

Stabiliteten har uppnåtts genom att de resultat som framkommit vid 

enkätundersökningen överensstämmer med de resultat som framkommit i den 

tidigare forskningen, samt att de har framkommit genom det väletablerade 

mätinstrumentet Likert-skalan. Vidare utgör våra index påståenden som direkt 

framkommit från de olika delarna i teorin om genusordningen. Den sista faktorn, 

interbedömarreliabiliteten har uppnåtts genom att vi tillsammans genomfört hela 

arbetet.  

4.8.4 Generaliserbarhet 

Att generalisera resultatet i en kvantitativ undersökning innebär att resultatet 

som erhållits överförs till andra grupper och situationer än de som deltagit i 

studien (Bryman 2012:176). Det viktigaste för att kunna generalisera resultaten 

från studien till populationen är att den data som samlats in ses ur ett bredare 

perspektiv, därigenom behöver urvalet vara representativt för populationen 

(Olsson & Sörensen 2011:257). Vidare för att kunna generalisera resultatet 
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krävs det att vissa punkter uppfylls. Dessa punkter är att studiens 

frågeställningar ska kunna besvaras på ett metodologiskt riktigt sätt, att 

variablerna har hög reliabilitet och validitet, att det externa och interna bortfallet 

har analyserats, samt att databearbetning har genomförts och kontrollerats 

(Olsson och Sörensen 2011:257). Dessa punkter har uppfyllts genom att 

frågeställningen besvarats genom användandet av Likert-skalan och genom 

variabler som direkt hämtats ur teorin, vilket även innebär att variablerna har 

hög reliabilitet och validitet. Vidare har bortfallsanalys genomförts på både det 

externa och interna bortfallet. Variablerna har kodats och bearbetats och 

slutligen har allt från datainmatning av variabler till färdiga tabeller 

kontrollerats. Utifrån dessa punkter kan vårt resultat generaliseras. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt kommer resultaten från enkätundersökningen presenteras i tre 

olika teman, alla med koppling till studiens syfte och frågeställningar. Vi inleder 

med det första temat i 5.1 vilket handlar om gymnasieelevernas generella 

attityder till homosexualitet utan könsindelning. I 5.2 presenteras det andra 

temat och rör om de skillnader som finns mellan attityderna till homosexuella 

män och homosexuella kvinnor. Slutligen presenteras det sista temat i 5.3 som 

innefattar attitydskillnader mellan könen. I enlighet med Likert-skalan har 

respondenterna erhållit en poäng för varje påstående vilket i de olika indexen 

summerats till en totalpoäng. Varje individs totalpoäng är utifrån detta en 

kvantifierad indikator för dess attityd (Black 1999:227). Respondenternas 

totalpoäng har placerat in dem i respektive intervall, ju högre totalpoäng desto 

mer positiv attityd till homosexualitet har respondenten.  

 

För att ge en pedagogisk och bra översikt över de index som används i 

analysen, det vill säga de variabler vi har använt oss utav, har vi konstruerat 

figur 2. Den förklarar vilka påståenden i enkäten som ingår i varje index.  

 

 

FIGUR 2 - Indexförklaringar  
”Generell attityd” - De påståenden som gäller homosexualitet utan 

könsuppdelning. 
”Total attityd” 
 

- Alla påståenden i enkäten. 

”Homosexuella män” 
 

- Alla påståenden gällande homosexuella män. 

              ”Mäns katex” - De påståenden som rör homosexuella mäns 
katex. 

              ”Mäns makt/arbete” - De påståenden som rör homosexuella mäns makt 
och arbete. 

”Homosexuella kvinnor” 
 

- Alla påståenden gällande homosexuella kvinnor. 

             ”Kvinnors katex” - De påståenden som gäller homosexuella kvinnors 
katex. 

            ”Kvinnors makt/arbete - De påståenden som gäller homosexuella kvinnors 
makt och arbete. 
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5.1 Den generella attityden till homosexualitet 

Det första temat handlar om de generella attityderna till homosexualitet och 

utgår ifrån frekvensanalyser av “total attityd” och “generell attityd”. Dessa index 

har delats in i fyra intervaller utifrån den möjliga totalpoängens kvartiler; 

negativ, delvis negativ, delvis positiv och positiv.  

Diagram 1 presenterar de 169 (n) respondenternas totalpoäng i “total attityd” 

och visar variationsvidden. Endast de helt ifyllda enkäterna har räknats med i 

analysen, vilket innebär att “total attityd” har ett internt bortfall på 39 (18,8%) 

av 208 enkäter. Y-axeln visar antalet respondenter och x-axeln visar den 

erhållna totalpoängen. Den totalpoäng respondenterna kunde erhålla är mellan 

26 - 130 poäng. Utifrån kvartilerna i denna poängskala har fyra intervall skapats, 

26 - 52 poäng = negativ, 53 - 78 poäng = delvis negativ, 79 - 104 poäng = delvis 

positiv, 105 - 130 poäng = positiv. 

 

Medelvärdet för poängsumman i enkäten är 98,59, vilket innebär att 

majoriteten av respondenterna erhållit en hög totalpoäng. Kurvan i diagram 1 

visar normalfördelningen i ”total attityd”, även att majoriteten av respondenterna 

har positiva attityder till homosexualitet.  
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TABELL 1 – Frekvenstabell av  
”Total attityd” 

 n  Procent  
 Negativ 3 1,8 

Delvis negativ 18 10,7 
Delvis positiv 72 42,6 
Positiv 76 45,0 
Total 169 100,0 

 

I tabell 1 visas “total attityd” i en mer detaljerad frekvenstabell där vi kan 

utläsa att 45 procent (n=76) av gymnasieeleverna är positivt inställda, samt att 

42,6 procent (n=72) är delvis positiva till homosexualitet. Endast 1,8 procent 

(n=3) av eleverna har negativa attityder till homosexualitet, dock visar tabellen 

att 10,7 procent (n=18) har delvis negativa attityder. Majoriteten av 

respondenterna är positivt inställda och ungefär lika många respondenter är 

positiva som delvis positiva. 

Tabell 2 presenterar svarsfrekvensen i “generell attityd”, de påståenden i 

enkäten som rör homosexualitet utan uppdelning i kön. Vad gäller “generell 

attityd” har vi en svarsfrekvens på 191 av de 208 insamlade enkäterna.  

 
TABELL 2 – Frekvenstabell av 

”Generell attityd” 

 n Procent  
 Negativ 3 1,6 

Delvis negativ 26 13,6 
Delvis positiv 92 48,2 
Positiv 70 36,6 
Total 191 100,0 

 

Utifrån de påståenden som innefattas av “generell attityd” kan vi se en 

skillnad i fördelningen från “total attityd”. Fortfarande placerar majoriteten av 

respondenterna in sig i de positiva intervallerna, men här ser vi att 48,2 procent 

(n=92) av respondenterna placerar in sig i delvis positiv medan endast 36,6 

procent (n=70) placerar in sig i den positiva intervallen. Jämfört med “total 

attityd” kan vi i “generell attityd” utläsa att attityderna till homosexualitet är 

positiva, men inte lika positiva som i “total attityd”. Sammanfattningsvis kan vi 

trots det utläsa att attityderna till homosexualitet är generellt positiva hos 

respondenterna. Detta resultat verifierar vår första hypotes som är att individerna 

i vårt stickprov har generellt positiva attityder till homosexualitet. 
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5.2 Attitydskillnader till homosexuella män och homosexuella kvinnor 

Detta tema utgår ifrån korstabuleringar av “homosexuella män” och 

“homosexuella kvinnor”. För att genomföra giltiga och tydliga korstabuleringar 

delades skalan för resterande index in i två intervall utifrån den möjliga 

totalpoängens median; positiv och negativ.  

 
TABELL3 – Korstabell av attityder till ”homosexuella män”  

och ”homosexuella kvinnor” 

 

 Attityder till ”homosexuella 
kvinnor” 

 
 

Totalt  
Negativ Positiv 

n % n  % n % 

Attityder till 
”homosexuella 
män” 

Negativ 15 8,7 6 3,5 21 12,1 

Positiv 2 1,2 150 86,7 152 87,9 

Totalt 17 9,8 156 90,2 173 100,0 

 

I tabell 3 ser vi att majoriteten av respondenterna är positiva till både 

homosexuella män och homosexuella kvinnor (86,7%, n=150). Dock finns det 

en skillnad mellan attityderna, 90,2 procent (n=156) av respondenterna uppgav 

sig vara positiva till homosexuella kvinnor medan 87,9 procent (n=152) visade 

sig vara positiva till homosexuella män. Detta innebär vidare att 12,1 procent 

(n=21) av respondenterna var negativa till homosexuella män, vilket är en 

skillnad ifrån attityderna till homosexuella kvinnor där endast 9,8 procent 

(n=17) var negativt inställda. Härmed kan vi utläsa att homosexuella kvinnor 

anses mer accepterade av gymnasieeleverna jämfört med homosexuella män. 

Dock är det intressant att det i resultatet framkommit att 1,2 procent (n=2) av 

respondenterna är positivt inställda till homosexuella män samtidigt som de är 

negativt inställda till homosexuella kvinnor. Än mera intressant är det att 3,5 

procent (n=6) av respondenterna var negativt inställda till homosexuella män 

samtidigt som de hade en positiv inställning till homosexuella kvinnor. 

Med detta resultat kan vi få en överblick angående attityderna till 

homosexuella män jämfört med attityderna till homosexuella kvinnor. Dock 

anser vi att tydligare förklaring bör ges vilket vidare är anledningen till att vi 

korstabulerat “Mäns katex” med “kvinnors katex”, samt “mäns makt/arbete” 

med “kvinnors makt/arbete”, det vill säga de index som ingår i ”homosexuella 

män” och ”homosexuella kvinnor”  
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TABELL 4 – Korstabell av attityder till ”mäns katex”  

och ”kvinnors katex” 

 

 Attityder till ”kvinnors katex”  
Totalt  

Negativ Positiv 

n % n  % n % 

Attityder till 
”mäns katex” 

Negativ 21 11,1 10 5,3 31 16,3 

Positiv 2 1,1 157 84,6 159 83,7 

Totalt 23 12,1 167 87,9 190 100,0 

 

I tabell 4 har “mäns katex” korstabulerats med “kvinnors katex”.  Här kan vi 

utläsa att en majoritet av eleverna har positiva attityder till både homosexuella 

män och kvinnors katex. Dock ser vi även i denna tabell en skillnad mellan 

attityderna till män och kvinnors homosexualitet. 87,9 procent (n=167) av 

respondenterna är positivt inställda till homosexuella kvinnors katex och 83,7 

procent (n=159) är positivt inställda till homosexuella mäns katex vilket ger en 

skillnad på 4,2 procent.  

 
TABELL 5 – Korstabell av attityder till ”mäns makt/arbete”  

och ”kvinnors makt/arbete” 

 

 Attityder till ”kvinnors 
makt/arbete” 

 
 

Totalt  
Negativ Positiv 

n % n  % n % 

Attityder till 
”mäns 
makt/arbete” 

Negativ 15 8,2 17 9,3 32 17,6 

Positiv 9 4,9 141 77,5 150 82,4 

Totalt 24 13,2 158 68,8 182 100,0 

 

I tabell 5 har “mäns makt/arbete” korstabulerats med “kvinnors 

makt/arbete”. Även i denna tabell ser vi att majoriteten av respondenterna är 

positivt inställda till både homosexuella mäns och kvinnors makt (77,7%, 

n=141). Vi kan se en skillnad i de positiva attityderna till mäns makt jämfört 

med kvinnors makt. Skillnaden ligger här på 4,4 procent, men generellt visar 

både tabell 4 och 5 att respondenterna inte är lika positivt inställda till 

homosexuella män och kvinnors makt jämfört med homosexuella mäns och 

kvinnors katex. Vidare kan vi utläsa i tabell 5 att 9,3 procent (n=17) är positivt 

inställda till homosexuella kvinnors makt samtidigt som de är negativt inställda 
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till homosexuella mäns makt. Vi kan även utläsa en skillnad på 4,4 procent 

mellan de negativa attityderna till homosexuella kvinnors och mäns makt. 

Tabell 3, tabell 4 och tabell 5 ger alla resultat som visar att attityderna till 

homosexuella män inte är lika positiva som attityderna till homosexuella 

kvinnor. Detta resultat verifierar vår andra hypotes som är att attityderna till 

homosexuella män och homosexuella kvinnor skiljer sig från varandra. Samtliga 

tabeller visar även att en större procent är negativa till homosexuella män 

samtidigt som de är positiva till homosexuella kvinnor, jämfört med de som är 

negativt inställda till homosexuella kvinnor men positiva till homosexuella män. 

I dessa tre tabeller kunde vi inte använda oss av något chi2-test på grund av den 

låga förväntande frekvensen i cellerna. 

5.3 Attitydskillnader mellan könen 

I detta sista tema har samtliga åtta index korstabulerats med den oberoende 

variabeln kön för att besvara hur mäns attityder till homosexualitet skiljer sig 

från kvinnors attityder till homosexualitet. Samtliga index svarsfrekvens har 

delats in i två intervaller, en positiv och en negativ.  

 
TABELL 6 – Korstabell av ”total attityd”  

och kön 

 

 Kön  
 

Totalt  Man Kvinna 

n % n  % n % 

”Total attityd” Negativ 18 20,2 3 4,1 21 12,9 

Positiv 71 79,8 71 95,9 142 87,1 

Totalt 89 100,0 74 100,0 163 100,0 

 

I Tabell 6 undersöks attitydskillnaderna mellan könen och “total attityd”, det 

vill säga samtliga påståenden i enkäten. Här kan vi redovisa en skillnad mellan 

männens och kvinnornas attityder till homosexualitet, 95,9 procent (n=71) av 

kvinnorna hamnar inom intervallet positiv medan samma siffra för män endast 

ligger på 79,8 procent (n=71). Detta ger en skillnad på 16,1 procent mellan 

könen eftersom svarsfrekvensen är högre för männen. Ungefär en femtedel 

(n=18) av männen hamnar inom intervallet negativ, men endast 4,1 procent 

(n=3) av kvinnorna. 
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TABELL 7 – Korstabell av ”generell attityd”  

och kön 

 

 Kön  
 

Totalt  Man Kvinna 

n % n  % n % 

”Generell 
attityd” 

Negativ 22 22,0 7 8,2 29 15,7 

Positiv 78 78,0 78 91,8 156 84,3 

Totalt 100 100,0 85 100,0 185 100,0 

 

Detta resultat kan vi direkt jämföra med tabell 7 där kön korstabulerats med 

“generell attityd” som innehåller de påståenden i enkäten som rör 

homosexualitet utan könsindelning. Här kan vi se en förändring i fördelningen 

jämfört med tabell 6. 91,8 procent (n=78) av kvinnorna hamnar i tabell 7 inom 

intervallet för positiv attityd, medan 78 procent (n=78) av männen hamnar inom 

samma intervall. Eftersom det är fler män än kvinnor som svarat visas en 

procentuell skillnad mellan könen trots att svarsfrekvensen är samma. Vidare är 

det något fler män som i denna tabell hamnar inom intervallet för negativ attityd. 

Könsfördelningen för de negativa attityderna i “generell attityd” är 22 procent 

(n=22) män och 8,2 procent (n=7) kvinnor. 

Genom att utföra ett chi2-test mellan “generell attityd” och kön har vi funnit 

att det endast finns 1 procents risk för att slumpen kan ha påverkat utfallet i 

resultatet, vilket i sin tur innebär att resultatet är statistiskt signifikant på 95 

procentig nivå. Sammanfattningsvis påvisar resultaten i både tabell 6 och tabell 

7 att attityderna till homosexualitet skiljer sig åt beroende på kön. Män är i 

genomsnitt mer negativa till homosexualitet än kvinnor. 

Härnäst har kön korstabulerats med attityderna till “homosexuella män” 

samt med attityderna till “homosexuella kvinnor”. Genom att genomföra denna 

analys i två olika korstabeller får vi en tydligare överblick över den påverkan 

respondentens kön har på attityderna till män och kvinnors homosexualitet.  

I tabell 8 kan vi utläsa att majoriten av respondenterna är positivt inställda 

till homosexuella män, men att det finns attitydskillnader mellan män och 

kvinnor. 93,8 procent (n=76) av kvinnorna och 81,6 procent (n=80) av männen 

är positivt inställda till homosexuella män, vilket ger en skillnad på 12,2 

procent. Tabellen visar även att det finns en skillnad mellan frekvensen av män 

och kvinnors negativa attityder, där fler män placerat in sig i intervallet för 

negativ attityd. Skillnaden mellan män och kvinnors negativa attityder till 

homosexuella män ligger på 12,2 procent. Jämför vi detta resultat med tabell 9 

ser vi en skillnad mellan attityderna till homosexuella män och homosexuella 

kvinnor. 
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TABELL 8 – Korstabell av attityder till ”homosexuella män”  

och kön 

 

 Kön  
 

Totalt  Man Kvinna 

n % n  % n % 

Attityder till 
”homosexuella 
män” 

Negativ 18 18,4 5 6,2 23 12,8 

Positiv 80 81,6 76 93,8 156 87,2 

Totalt 98 100,0 81 100,0 179 100,0 

 

 

I tabell 9 har attitydskillnaden till “homosexuella kvinnor” korstabulerats 

med kön. I tabell 8 och tabell 9 kan vi utläsa att attityderna till homosexuella 

kvinnor inte skiljer sig långt ifrån attityderna till homosexuella män. För kvinnor 

skiljer sig endast de positiva attityderna till homosexuella män från 

homosexuella kvinnor med cirka en procent där homosexuella kvinnor anses 

mer accepterade. För männen skiljer sig däremot attityderna mellan 

homosexuella män och homosexuella kvinnor med cirka fyra procent, vilket 

vidare innebär att män har en mer positiv inställning till homosexuella kvinnor 

än till homosexuella män. Utifrån chi2-testen kan vi vidare utläsa att både tabell 

8 och tabell 9 visar en statistiskt signifikant skillnad mellan kön och attityderna, 

men det finns dock en markant skillnad mellan chi2-värdena. I tabell 9 ligger 

chi2-värdet på 4,4 procent medan värdet i tabell 8 ligger på 1,5 procent, dock är 

båda signifikanta på 95 procents nivå. 

 

 
TABELL 9 – Korstabell av attityder till ”homosexuella kvinnor”  

och kön 

 

 Kön  
 

Totalt  Man Kvinna 

n % n  % n % 

Attityder till 
”homosexuella 
kvinnor” 

Negativ 14 14,4 4 5,1 18 10,3 

Positiv 83 85,6 74 94,9 157 89,7 

Totalt 97 100,0 78 100,0 175 100,0 
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För att få en tydligare översikt över attitydskillnaderna mellan könen 

korstabulerades kön med “mäns katex”, “kvinnors katex”, “mäns makt/arbete” 

och “kvinnors makt/arbete”. Samtliga korstabeller påvisade samma resultat som 

tabell 8 och tabell 9; att män har mer negativa attityder till både homosexuella 

män och kvinnor samt mer negativa attityder till homosexuella män än till 

homosexuella kvinnor. Chi2-testen visar att resultaten från dessa 

korstabuleringar att attitydskillnaderna mellan könen är statistiskt signifikanta på 

en 95 procentig nivå. 

Sammanfattningsvis kan vi i alla index som korstabulerats med kön utläsa 

att män har mer negativa attityder till homosexualitet jämfört med de kvinnliga 

respondenterna. Detta resultat verifierar vår tredje hypotes som är att attityderna 

till homosexualitet skiljer sig mellan män och kvinnor. Skillnaden mellan män 

och kvinnors attityder är särskilt markant i de tabeller där kön korstabulerats 

med ”homosexuella män”. Cirka en fjärdedel av männen är negativt inställda till 

homosexuella män, men endast en femtedel är negativa till homosexuella 

kvinnor. Kvinnor å andra sidan uppvisar ingen större skillnad mellan attityderna 

till homosexuella män och homosexuella kvinnor. Vi kan utifrån detta dra 

slutsatsen att män har generellt mer negativa attityder till både homosexualitet 

och homosexuella män.  
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6. Diskussion/Analys  
Slutligen har vi kommit till det avslutande avsnittet som består av tre delar. 

Den första delen handlar om studiens kvalitet. I del två återkopplar vi teorin och 

den tidigare forskningen med vårt empiriska material och utifrån detta ska vi 

besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vidare består den tredje delen av 

våra förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Studiens kvalitet 

Då syftet med vår studie är att undersöka gymnasieelevers attityder till 

homosexualitet kan valet av kvantitativ forskningsmetod ifrågasättas eftersom 

majoriteten av forskningen som vi har funnit i ämnet är genomförd genom 

kvalitativa metoder. Det finns kritik som hävdar att sociala fenomen endast kan 

studeras genom att tolka och förstå individernas meningsinnehåll genom 

kvalitativa metoder (Thomassen 2007:164). Dock är syftet med denna studie att 

generalisera resultatet från stickprovet till populationen, vilket kvalitativa 

metoder inte kan bidra med (Bryman 1997:106). 

Trots att vi i studien uppfyller generaliseringskraven anser vi inte att vårt 

resultat kan generaliseras till populationen då vårt stickprov inte är representativt 

för populationen, utan endast representativt för riket. I Norrköpings kommuns 

gymnasieskolor går det fler kvinnor än män, dock går det totalt i Sverige fler 

män än kvinnor i gymnasieskolan. Utifrån detta är Norrköpings kommun inte 

den idealiska kommunen för att genomföra denna studie i och i efterhand skulle 

vi istället valt en kommun som i sin tur är representativ för riket. Om en 

totalundersökning skulle ha genomförts så skulle detta problem kunna undvikas, 

men på grund av tidsbristen har inte den möjligheten funnits. Vidare anser vi 

inte att vårt resultat kan generaliseras till populationen eftersom endast 

gymnasieskolor drivna i privat regi deltagit i studien. Om undersökningen 

istället hade genomförts i de kommunala gymnasieskolorna skulle resultatet 

möjligtvis blivit annorlunda. 

Ytterligare kan enkätkonstruktionen diskuteras och då även 

operationaliseringen. Vid konstruktionen av enkäten och under 

pilotundersökningen verkade alla påståenden fungera väl. Dock visade det sig 

inte vara fallet eftersom tre påståenden sedan hade väldigt låg svarfrekvens i den 

stora undersökningen och behövdes exluderas från indexen.  

Utifrån vår analysmetod finns det mycket som kan kritiseras, först kan vårt 

val att använda korstabeller istället för korrelationskoefficienter ifrågasättas. 

Genom en korrelationsanalys skulle sambandet tydligare framkommit. Dock 

ansåg vi inte att vi hade tillräckligt med kunskap eller tid för att genomföra 

korrelationsanalyser utöver korstabellerna. För att analysera skillnaderna mellan 

attityderna till homosexualitet genomförde vi chi2-test. Dock kunde inte chi2-

testet användas i alla korstabeller på grund av den låga förväntade 

svarsfrekvensen vilket medför att vi inte kunnat analysera sambandet mellan alla 
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variabler. Vidare är det problematiskt med indelningarna av intervall. Två 

respondenter kan teoretiskt sett ha liknande attityder, men skilja sig i 

totalpoängen något. Ligger dessa totalpoäng på olika sidor av gränsdragningen 

så kan det innebära att de hamnar inom olika intervall trots att attityderna är 

liknande. Detta kan i sin tur sänka studiens reliabilitet. 

Att undersöka attityder genom enkätundersökning är i sig problematiskt 

eftersom vi inte kan försäkra oss om att respondenterna svarat sanningsenligt. I 

denna studie kan vi inte heller vara helt säkra på att de ansvariga lärarna följde 

instruktionerna för genomförandet av enkäterna, trots att de verifierade detta när 

vi frågade. Eftersom vi inte medverkade vid alla tillfällen kan vi inte heller veta 

om eleverna pratade med varandra under ifyllandet eller sneglade på varandras 

svar. I den tredje skolan där vi personligen genomförde enkätundersökningen 

bad vi eleverna att inte diskutera med varandra i samband med ifyllnad av 

enkäten. Dessvärre var det inte alla som beaktade anvisningarna, utan fortsatte 

att föra en diskussion kring enkäten. Detta anser vi därmed kan ha minskat 

undersökningens validitet en aning.  

Vi kan vidare diskutera vårt val av tidigare forsking då en del av den är 

relativt gammal. Sedan den forskningen genomförts har samhället förändrats 

markant, vilket även innebär att attityderna har förändrats. Dock gör det i sin tur 

att vi har kunnat få en överblick över hur attityderna var förr och hur den ser ut 

idag. När det gäller den tidigare forskningen gällande homosexuellas mentala 

ohälsa hade vi väldigt svårt att hitta användbar forskning och därför anser vi att 

det är beklagligt att den presenterade forskningen är nästan två decennier gamla. 

Dock anser vi att det är väldigt intressant att teorin om genusordningen och den 

tidigare forskningen överlappar varandra och påvisar samma slutsats, att män 

har mer negativ attityd till homosexualitet, vilket i sin tur styrker 

undersökningens resultat. Vi kan vidare spekulera om resultatet skulle visa det 

samma om genushierarkin sett annorlunda ut, till exempel om kvinnorna var 

överordnade männen i samhället.  

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens frågeställningar kan belysas genom resultatets olika teman. I det 

första temat besvaras studiens första frågeställning gällande vilka attityder 

Norrköping kommuns gymnasieelever har till homosexualitet. Resultatet visar 

att individerna i vårt stickprov har generellt positiva attityder till homosexualitet, 

vilket stöds av den tidigare forskningen från Tiby (1999) och Forsberg (2006). I 

den sistnämnda forskningen presenteras att attityderna till homosexualitet har 

genomgått en förändring över åren. Att vi erhållit resultat som påvisar att vårt 

stickprov har positiva attityder till homosexualitet tror vi kan bero på att 

samhällsnormerna förändrats. Samtidigt som samhällsnormerna förändras så 

förändras även attityderna hos individerna och genom resultatet kan vi anta att 

heteronormativiteten börjat luckras upp. Vi kan vidare utläsa att individerna i 

vårt stickprov anser att homosexualitet inte är extremt avvikande, samt att 

homosexuella ska behandlas med lika respekt och att de ska ha samma juridiska 



31 
 

rättigheter som heterosexuella. Detta resultat verifierar även vår första hypotes, 

att gymnasieeleverna i Norrköpings kommun har positiva attityder till 

homosexualitet. 

I resultatets andra tema besvaras den andra forskningsfrågan, gällande 

attitydskillnaderna till homosexuella män och homosexuella kvinnor. Resultatet 

visar att attityderna är mer positiva för homosexuella kvinnor än homosexuella 

män. Eftersom vi inte har genomfört någon orsaksanalys kan vi inte med 

säkerhet beskriva varför detta resultat framkommit, dock kan vi spekulera med 

koppling till den teoretiska utgångspunkten och den tidigare forskningen. Inom 

genusordningen hamnar de homosexuella männen längst ner i genushierarkin på 

grund av att de är motsatsen till den manliga idealtypen “hegemonisk 

manlighet”. Holmberg (2003) förklarar att det männen gör är högre värderat än 

det kvinnorna gör, vilket innebär att homosexuella mäns handlingar värderas 

högre än de homosexuella kvinnornas handlingar. Att homosexuella mäns 

handlingar värderas högre kan i sin tur innebära att deras homosexuella 

handlingar i större utsträckning anses vara mer avvikande jämfört med 

homosexuella kvinnors handlingar, vilket kan vara en förklaring till att resultatet 

påvisar en skillnad i attityderna till homosexuella män och kvinnor. Att det finns 

en skillnad mellan attityderna verifierar vår andra hypotes som är att attityderna 

till homosexuella män skiljer sig från attityderna till homosexuella kvinnor. 

Detta resultat styrker även den tidigare forskningen från Hendren och Blank 

(2009) och Hegna m.fl. (1999) som visar en skillnad i attityderna till 

homosexuella män och homosexuella kvinnor. 

Den sista frågeställningen besvaras genom resultatets tredje tema och 

handlar om attitydskillnader mellan könen. Enligt resultatet har de manliga 

respondenterna generellt mer negativa attityder till homosexualitet än vad 

kvinnorna har, men även mer negativa attityder till homosexuella män. 

Sambandet mellan kön och attityderna till homosexualitet visade sig i resultatet 

vara starkt, dock kan vi inte med säkerhet ange någon orsak till varför männen 

har mer negativa attityder än vad kvinnorna har eftersom vi inte genomfört 

någon orsaksanalys. Om vi istället förklarar resultatet att män har mer negativa 

attityder till homosexuella män utifrån teorin kan vi anta att männens negativa 

attityder påverkas av genusordningen. Eftersom heterosexuella mäns idealtyp är 

den hegemoniska manligheten och homosexuella män ses som motsatsen till 

hegemonisk manlighet kan vi anta att den negativa attityden beror på detta 

motsatsförhållande. Utifrån genushierarkin kan vi även anta att män har mer 

negativa attityder till homosexualitet och homosexuella personer på grund av att 

homosexualitet går emot heteronormativiteten. I och med detta ses 

homosexuella män och kvinnor som avvikare som bryter mot samhällsnormerna.  

Enligt genushierarkin innehar alla kvinnor en underordnad position i 

samhället vilket vi tror kan vara en av anledningarna till att kvinnorna har mer 

positiva attityder till homosexualitet. Utifrån genushierarkin ligger både 

heterosexuella och homosexuella kvinnor samt homosexuella män under den 

hegemoniska manligheten vilket ytterligare kan vara en anledning till att de har 
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mer positiva attityder till homosexualitet. En annan anledning till kvinnornas 

positiva attityder till homosexualitet tror vi kan bero på att kvinnor i många år 

har behövt kämpat för samma rättigheter som de heterosexuella männen. Detta 

kan i sin tur medföra att kvinnorna känner medlidande till homosexuella 

människorna eftersom både kvinnorna och de homosexuella behövt, och 

fortfarande behöver, kämpa för att bli jämställda med de hegemoniska männen.  

Resultatet i 5.3 bekräftar även de resultat som framkommit i den tidigare 

forskningen från Hendren & Blank (2009), Hegna m.fl. (1999), Tiby (1999), 

Anderssen (1997), Österman (2002), Andersson & Eriksson (2009) samt 

Forsberg (2006). Samtliga har funnit resultat som visar att det finns en skillnad 

mellan kvinnors och mäns attityder till homosexualitet, samt att de negativa 

attityderna i större utsträckning finns hos män. Utifrån detta verifieras vår tredje 

hypotes; att attityden till homosexualitet skiljer sig mellan könen. Genom att 

bekräfta våra hypoteser har vår studie bidragit till aktuella kunskaper om att det 

finns skillnader mellan män och kvinnors attityder till homosexualitet. Det vill 

säga att hur en homosexuell person blir bemött kan variera beroende på om den 

homosexuelle blir bemött av en man eller en kvinna. 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Under tiden vi har analyserat enkätundersökningen och bearbetat teorin och 

den tidigare forskningen har en mängd förslag på vidare forskning uppkommit. 

Först och främst anser vi att en senare utgåva än 1995 bör ges ut angående 

samhällets negativa attityder till homosexualitet och den inverkan de attityderna 

har på homosexuellas vardag och mentala ohälsa. Detta eftersom vi utifrån den 

tidigare forskningen kunde utläsa att attityderna till homosexualitet har 

förändrats över åren.  

Med hjälp av teorin om genusordningen och den tidigare forskningen kan vi 

besvara våra frågeställningar och hypoteser, men vi har dock inte genomfört 

någon orsaksanalys. Vår studie och den tidigare forskningen påvisar att det finns 

en skillnad mellan män och kvinnors attityder till homosexualitet (Hendren & 

Bland 2009, Hegna m.fl.1999, Anderssen 1997, Österman 2002, Forsberg 2006). 

Därför skulle det även vara intressant att forska vidare om vilka orsaker det 

beror på, om det till exempel kan bero på socioekonomisk klass, etnicitet, 

utbildningsgrad, bostadsområde eller inkomst.  

För att undvika eventuella snedfördelningar i resultatanalysen avstod vi från 

att presentera påståendet “homosexuella män är bra föräldrar” och 

“homosexuella kvinnor är bra föräldrar”. Detta tycker vi är av sin vikt att lyfta 

på grund av att majoriteten av respondenterna ansåg att homosexualitet inte är 

något konstigt, att homosexuella personer bör behandlas med respekt och att 

homosexuella personer ska ha samma juridiska rättigheter som heterosexuella 

personer (bilaga 6). Flertalet av respondenterna ansåg vidare att homosexuella 

män och kvinnor ska ha rätt att skaffa barn, men svarsfrekvensen sjunker 

markant på påståendet om homosexuella är bra föräldrar. Här blev vi 
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fundersamma, hur ska homosexuella människor behandlas med respekt och på 

vilket sätt är de lika mycket värda? Ingår det inte i att vara lika bra föräldrar som 

andra? Med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod tror vi att denna fråga skulle 

kunna besvaras, vilket är vårt sista förslag till vidare forskning.   



34 
 

Referenser 

Tryckta källor 

Anderssen, N. (1997) Er lesbiske kvinner og homofile menn fortsatt stigmatisert 

i Norge? Notat om holdinger overfor lesbiske kvinnor og homofile menn. 

Benum, Friis & Offerdal (red) : Vite for å forstå. 10 artiklar om 

homosexualitet og lesbiske og homofiles livsvilkår i Norge idag. Oslo 

universitet, Oslo s. 47-6 

Andersson, A. & Eriksson, F. (2009). ”Jag tycker det är helt ok, bara de ger fan 

i mig”: En kvalitativ enkätundersökning om gymnasieungdomars tankar och 

attityder kring homosexualitet. Linköping: Universitet. 

Black, T. (1999) Doing quantitative research in the social sciences: an 

integrated approach to research design, measurement and statistics. 

London: SAGE 

Borgström, E. (red) (2011) Den moderna homofobin. Älvsjö: Charlie by Kabusa 

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

Bryman, A. (2012) Social research methods. Oxford: Oxford University Press 

Connell, R. (2008) Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos 

Connell, R. (2009) Om Genus. Göteborg: Daidalos 

Dahlgren, L. & Sauer, L. (red) (2009) Att forska i socialt arbete: utmaningar, 

förhållningssätt och metoder. Lund: Studentlitteratur 

Djurfelt, G. m.fl. (2010) Statistisk verktygslåda 1: Samhällsvetenskaplig 

orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Durkheim, E. (1991) Tre klassiska texter. Göteborg: Korpen 

Eliasson, A. (2010) Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. 

Extra Östergötland (2013-02-20) vecka 8, nummer 36, årgång tio. Sida 2. 

Forsberg, M. (2006). Ungdomar och sexualitet: en forskningsöversikt år 2005. 

Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2006. 

Fur, G. (2011) ”Hänsynens homofobi”. I: Borgström, E. (red) (2011) Den 

moderna homofobin. Älvsjö: Charlie by Kabusa 

Giddens, A. (2007) Sociologi. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Hegna, K., Kristiansen, H. W. & Moseng B. U. (1999), levekår og livskvalitet 

blant lesbiske kvinner og homofile menn. NOVA rapport 1/99. Norskt 

institut for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Oslo 

Hendren, A., & Blank, H. (2009) Prejudiced Behavior Toward Lesbians and 

Gay Men: A Field Experiment on Everyday Helping." Social Psychology 

40, 234-238. ScienceDirect. 



35 
 

Herz, M. & Wallroth, V. (2012)”Organisation och kön”. I: Kullberg, C. (red) 

(2012) Genus i socialt arbete. Malmö: Liber 

Hilte, M.(1996) Avvikande beteende: en sociologisk introduktion. Lund: 

Studentlitteratur 

Holmberg, C. (2003) Det kallas manshat: en bok om feminism. Stockholm: 

Modernista 

Hultman, Kristina (2012) Kampen mot homofobin: Om hbt-rättigheter i världen. 

Välfärdspolitikens Dagsfrågor (2012:6) Stockholm: Utrikespolitiska institutet. 

Innala, S. (2011) ”Homofobin struktur och konsekvenser”. I: Borgström, E. 

(red) (2011) Den moderna homofobin. Älvsjö: Charlie by Kabusa 

Jacobsen, D. I. (2012) Förståelse, beskrivning och förklaring: introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: 

Studentlitteratur 

Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2010) Introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod. Liber; Malmö 

Kullberg, C. (red) (2012) Genus i socialt arbete. Malmö: Liber 

Larsson, S., Lilja, J. & Mannheimer, K. (red) (2005) Forskningsmetoder i 

socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

Lindholm, M. (2011) ”Homofobiska situationer”. I: Borgström, E. (red) (2011) 

Den moderna homofobin. Älvsjö: Charlie by Kabusa 

Meuwisse, A. & Swärd, H. (red) (2002) Perspektiv på sociala problem. 

Stockholm: Natur och kultur. 

Meyer, Ilan. H. (1995). Minority Stress and Mental Health in Gay Men. Journal 

Of Health & Social Behavior, 36(1), 38-56.  

Molarin, A. (2010) Hatbrott 2009: statistik över polisanmälningar där det i 

motivbilden ingår etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller 

könsöverskridande identitet eller uttryck. Stockholm: Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ): Fritze  

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011) Forskningsprocessen: kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber. 

Oppenheim, A. N. (1992) Questionnaire design, interviewing and attitude 

measurement. London: Continuum 

Patel, R. & Davidson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

Proctor, C. & Groze, V. (1994) Risk factors for suicide among gay, lesbian, and 

bisexual youths. Social Work 39(5):504-513 

Thomassen, M. (2007) Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till 

vetenskapsfilosofi. Malmö: Gleerups utbildning 



36 
 

Tiby, E. (1999) Hatbrott: Homosexuella kvinnor och mäns berättelser om 

utsatthet för brott. Stockholm: Kriminologiska institutionen. 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom 

humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Österman, T. (2002) Föreställningar|Vanföreställningar. Allmänhetens attityder 

till homosexualitet. Statens folkhälsoinstitut: Kristianstads Boktryckeri AB 

 

Elektroniska källor 

URL1: Dagens Nyheter.  

http://www.dn.se/kultur-noje/kronprinsessan-hyllas-efter-gaygalan Hämtad 

den 13 mars 2013 

URL2: Norrköpings Kommun. Statistik. 

http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/ Hämtad den 18 mars 2013  

URL 3: Norrköpings Kommun. Norrköping i siffror. 

http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/publikationer/kommunfakta/

norrkopingisiffror2012.pdf Hämtad den 18 mars 2013 

URL4: Siris. Skolverket. Gymnasieelever. Riksnivå. 

http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&report=gyelev

er_lgy11&p_ar=2012&p_lan_kod=&p_kommunkod=&p_skol_id=&p_hma

n=0 Hämtad 21 maj 2013 

URL5: Siris. Skolverket. Gymnasieelever åk3 i Norrköpings kommun. 

http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common_nc&notgeo&re

port=gyelever&p_session=4016627047562204&p_ar=2012&p_lan_kod=05

Hämtad 14 maj 2013 

URL6: Siris. Skolverket. Gymnasieelever åk 1-2 Norrköpings kommun.  

http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&rep

ort=gyelever_lgy11&p_ar=2012&p_lan_kod=05&p_kommunkod=0581&p_

skol_id=&p_inriktning=0  Hämtad 14 maj 2013 
 

 

  

http://www.dn.se/kultur-noje/kronprinsessan-hyllas-efter-gaygalan
http://www.dn.se/kultur-noje/kronprinsessan-hyllas-efter-gaygalan
http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/
http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/publikationer/kommunfakta/norrkopingisiffror2012.pdf
http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/publikationer/kommunfakta/norrkopingisiffror2012.pdf
http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/publikationer/kommunfakta/norrkopingisiffror2012.pdf
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&report=gyelever_lgy11&p_ar=2012&p_lan_kod=&p_kommunkod=&p_skol_id=&p_hman=0
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&report=gyelever_lgy11&p_ar=2012&p_lan_kod=&p_kommunkod=&p_skol_id=&p_hman=0
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&report=gyelever_lgy11&p_ar=2012&p_lan_kod=&p_kommunkod=&p_skol_id=&p_hman=0
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common_nc&notgeo&report=gyelever&p_session=4016627047562204&p_ar=2012&p_lan_kod=05
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common_nc&notgeo&report=gyelever&p_session=4016627047562204&p_ar=2012&p_lan_kod=05
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=gyelever_lgy11&p_ar=2012&p_lan_kod=05&p_kommunkod=0581&p_skol_id=&p_inriktning=0
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=gyelever_lgy11&p_ar=2012&p_lan_kod=05&p_kommunkod=0581&p_skol_id=&p_inriktning=0
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=gyelever_lgy11&p_ar=2012&p_lan_kod=05&p_kommunkod=0581&p_skol_id=&p_inriktning=0
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=gyelever_lgy11&p_ar=2012&p_lan_kod=05&p_kommunkod=0581&p_skol_id=&p_inriktning=0


37 
 

Bilaga 1 - Enkäten  
Jag är:       Man □    Kvinna □ 
Jag går i:      Årskurs 1 □    Årskurs 2 □    Årskurs 3 □ 

Gymnasieprogram: ________________________ 

 

Här följer ett antal påståenden om 
homosexualitet. 

Markera för varje påstående om Du 
instämmer eller tar avstånd. 

 

Homosexualitet: Betyder att en person har 
förmåga att förälska sig i och känna sexuell 
lust till människor av samma kön som den 
själv.  

Markera med ett kryss på varje rad. 
  Tar helt 

avstånd 
Tar delvis 
avstånd 

Tveksam Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

1. Homosexualitet är konstigt. □ □ □ □ □ 
2. Homosexualitet är genetiskt/medfött.  □ □ □ □ □ 
3. Homosexualitet är ett medvetet val. □ □ □ □ □ 
4. Det är viktigt att alla homosexuella 

behandlas med respekt. □ □ □ □ □ 
5. Homosexuella ska ha samma juridiska 

rättigheter som heterosexuella. □ □ □ □ □ 
6. Homosexuella män ska öppet få visa 

sina kärleksrelationer. □ □ □ □ □ 
7. Det är viktigt att ge män rätt att gifta 

sig med varandra. □ □ □ □ □ 
8. Homosexuella män ska tillåtas skaffa 

barn. □ □ □ □ □ 
9. Homosexuella män är bra föräldrar. □ □ □ □ □ 

10. Homosexuella män är fysiskt starkare 
än heterosexuella män. □ □ □ □ □ 

11. En homosexuell man kan vara en 
”riktig karl”. □ □ □ □ □ 

12. Jag tror att homosexuella män ofta 
arbetar med kvinnliga yrken. □ □ □ □ □ 

13. Homosexuella män har lika bra 
ledaregenskaper som heterosexuella 
män. 

□ □ □ □ □ 
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Tar helt 
avstånd  

Tar delvis 
avstånd  

Tveksam Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

14. Homosexuella män har bättre 
ledaregenskaper än heterosexuella 
män. 

□ □ □ □ □ 

15. Det skulle vara okej att ha en öppet 
homosexuell man som statsminister i 
Sverige. 

□ □ □ □ □ 

16. Jag skulle tycka att det var okej om en 
person av samma kön raggade på mig. □ □ □ □ □ 

17. Det skulle vara okej om en 
homosexuell man var attraherad av 
mig. 

□ □ □ □ □  

18. Sex mellan två män är lika normalt 
som sex mellan man och kvinna. □ □ □ □ □ 

19. Homosexuella kvinnor ska öppet få 
visa sina kärleksrelationer. □ □ □ □ □ 

20. Det är viktigt att ge homosexuella 
kvinnor rätt att gifta sig med varandra. □ □ □ □ □ 

21. Homosexuella kvinnor ska tillåtas 
skaffa barn. □ □ □ □ □ 

22. Homosexuella kvinnor är bra föräldrar. □ □ □ □ □ 
23. Homosexuella kvinnor är fysiskt 

starkare än heterosexuella kvinnor. □ □ □ □ □ 
24. Jag tror att homosexuella kvinnor ofta 

arbetar med manliga yrken. □ □ □ □ □ 
25. Homosexuella kvinnor har lika bra 

ledaregenskaper som heterosexuella 
kvinnor. 

□ □ □ □ □ 

26. Homosexuella kvinnor har bättre 
ledaregenskaper än heterosexuella 
kvinnor. 

□ □ □ □ □ 

27. Det skulle vara okej att ha en öppet 
homosexuell kvinna som statsminister 
i Sverige. 

□ □ □ □ □ 

28. Det skulle vara okej om en 
homosexuell kvinna var attraherad av 
mig. 

□ □ □ □ □ 

29. Sex mellan två kvinnor är lika normalt 
som sex mellan man och kvinna. □ □ □ □ □ 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till 
rektor/lärare 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Linköpings Universitet som genom denna 
enkätundersökning vill ta reda på vilken attityd gymnasieeleverna i Norrköpings 
kommun har till homosexualitet. 

Enkäten riktar sig till gymnasieelever i alla årskurser och alla program vårterminen 
2013, och är vi tacksamma för varje enkät som fylls i. Vi beräknar att enkäten tar 
ca.10-15 minuter. Deltagandet är helt frivilligt. Genom att fylla i och lämna in 
enkäten deltar eleverna i undersökningen. Deras svar är anonyma, det vill säga 
ingen kommer få veta vem som har svarat vad. 

Enkäten består i ett antal påståenden som eleven ska ta ställning till. Eftersom 
homosexualitet kan vara ett känsligt ämne handlar ingen enkätfråga om elevernas 
sexuella läggning eller erfarenhet, utan endast deras tankar och känslor till ämnet. 
Enkätsvaren kommer endast behandlas av oss och resultaten kommer redogöras i 
vårt examensarbete på socionomprogrammet vid Linköpings Universitet. Resultaten 
kommer enbart redovisas i statistiska sammanställningar, det vill säga att inga 
enskilda svar kommer att redovisas. När arbetet är slutfört kommer alla insamlade 
enkäter förstöras. 

Enkäterna hämtas av oss i skolans reception måndag den 29/4. Tillsammans 
med enkäterna bifogar vi kuvert för de ifyllda enkäterna. På varje kuvert önskar vi att 
ansvarig lärare skriver vilken klass och årskurs som fyllt i enkäterna. För att undvika 
att de tjuvkikar på varandras svar och för att de ska fylla i enkäterna sanningsenligt är 
det viktigt att eleverna inte sitter för tätt ihop när de svarar. 

Vid frågor går det bra att kontakta oss via mejladress natal935@student.liu.se eller 
lenita417@gmail.com.  
Det går även bra via telefonnummer 0760-** ** **. 

 

Med Vänliga Hälsningar 
Lenita Jakobsson & Natalin Altun  

Vid eventuella frågor går det även bra att kontakta institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier. 

Handledare: Susanne Urban 

Linköpings Universitet 
581 81 LINKÖPING 
Tel: 013-28 10 00 
Fax: 013-14 94 03 

mailto:natal935@student.liu.se
mailto:lenita417@gmail.com
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Bilaga 3 - Informationsbrev till elev
  
 
Hej! 
 
Den här undersökningen vänder sig till dig som går i gymnasiet. Vi är två 
socionomstudenter från Linköpings Universitet som genom denna 
enkätundersökning vill ta reda på vilken attityd gymnasieeleverna i 
Norrköpings kommun har till homosexualitet. 
 
Din skola är en av de gymnasieskolorna i Norrköping som blivit utvalda 
och det har stor betydelse att du deltar i undersökningen och besvarar 
frågorna i enkäten. Deltagandet är helt frivilligt. Genom att fylla i och 
lämna in enkäten deltar du i undersökningen. Dina svar är anonyma, 
det vill säga att ingen kommer få veta att det är du som har svarat. 
 
Enkäten består i ett antal påståenden som du ska ta ställning till. 
Eftersom homosexualitet kan vara ett känsligt ämne handlar ingen 
enkätfråga om din sexuella läggning eller dina erfarenheter, utan endast 
dina tankar och känslor till ämnet.  
 
Enkätsvaren kommer endast behandlas av oss och resultaten kommer 
redogöras i vårt examensarbete på Socionomprogrammet vid Linköpings 
Universitet. Resultaten från enkäterna kommer att redovisas som helhet, 
det vill säga enkäterna kommer inte presenteras var för sig. När arbetet 
är slutfört kommer alla insamlade enkäter förstöras. 
 
Har du tankar, frågor eller vill ta del av studiens resultat är du 
välkommen att kontakta oss via mail (lenjo417@student.liu.se eller 
natal935@student.liu.se). 
 
Tack på förhand! 
 
Lenita Jakobsson och Natalin Altun 
Socionomstudenter, Linköpings Universitet. 
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Bilaga 4 -Tillstånd om enkätundersökning 
 
 
Vi är två socionomstudenter som kommer arbeta med studien och syftet med arbetet 
är att undersöka gymnasieelevernas attityder till homosexualitet. Genom detta är 
målet att analysera om det finns ett samband mellan attityderna och kön, dvs. om 
attityden till homosexualitet skiljer sig mellan tjejerna och killarna.  
 
Ämnet om attityder till homosexualitet är ofta uppe på diskussion både i Sverige och 
på en internationell nivå, till exempel genom av Jonas Gardells prisbelönta 
romantriologi, Kronprinsessan Victorias hyllade närvaro på Gaygalan 2013 samt 
USA:s president Barack Obamas direktiv att diskriminering av homosexuella 
personer ska förhindras av staten. Hur människor handlar påverkas indirekt av deras 
attityder och syn och trots att det idag finns ett förbud mot att diskriminera på grund 
av sexuell läggning blir många homosexuella personer utsatta för hat- och våldsbrott 
varje dag. På grund av detta intresserar vi oss för vilka attityder Norrköpings 
gymnasieungdomar har till homosexualitet och homosexuella personer. 

Enkäten riktar sig till gymnasieelever i alla årskurser och alla program, och vi 
beräknar att enkäten tar ca.15-20 minuter. Eftersom homosexualitet är ett känsligt 
ämne kommer ingen enkätfråga röra elevernas sexuella läggning eller erfarenhet, 
utan enbart deras attityder till homosexualitet. För att värna om elevernas integritet 
kommer enkäterna vara helt anonyma, deltagandet kommer vara helt frivilligt och den 
insamlade datan kommer enbart användas till denna studie. Informationsblad 
kommer att bifogas med varje enkät där denna information presenteras samt 
kontaktuppgifter till oss. 

Kontaktuppgifter: 
Lenita Jakobsson, Socionomstudent, Linköpings Universitet. 
Mail: lenjo417@student.liu.se eller lenita417@gmail.com.  
Telefon: 0760-** ** **. 
Natalin Altun, Socionomstudent, Linköpings Universitet. 
Mail: natal935@student.liu.se 
Telefon: 0739-** ** ** 
Handledare: Susanne Urban. 

Vid eventuella frågor går det även bra att kontakta institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier. 

 

Jag godkänner att enkätundersökningen får genomföras på ***** gymnasiet i 
Norrköping 2013. 

Fullständigt namn: ___________________________ 

Underskrift: _____________________________ 

 

mailto:lenjo417@student.liu.se
mailto:lenita417@gmail.com
mailto:natal935@student.liu.se
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Bilaga 5 - Variabelschema 
 

Följande bilaga visar ett schema över hur variablerna som användes i arbetet 
kodades. 

Lickert-skalan går från 1-5 där 1 påvisar ett negativt påstående och 5 påvisar ett 
positivt påstående. Påstående 1, 3, 10, 12, 23, 24 kodades om eftersom de är 
negativt formulerade. 

Man: 0   Kvinna: 1 
Årskurs 1 (1)    Årskurs 2 (2)   Årskurs 3 (3) 
Gymnasieprogram: ________________________ 

  Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tveksam Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

1. Homosexualitet är konstigt. 5 4 3 2 1 

2. Homosexualitet är genetiskt/medfött.  1 2 3 4 5 

3. Homosexualitet är ett medvetet val. 5 4 3 2 1 

4. Det är viktigt att alla homosexuella 
behandlas med respekt. 

1 2 3 4 5 

5. Homosexuella ska ha samma juridiska 
rättigheter som heterosexuella. 

1 2 3 4 5 

6. Homosexuella män ska öppet få visa 
sina kärleksrelationer. 

1 2 3 4 5 

7. Det är viktigt att ge män rätt att gifta 
sig med varandra. 

1 2 3 4 5 

8. Homosexuella män ska tillåtas skaffa 
barn. 

1 2 3 4 5 

9. Homosexuella män är bra föräldrar. 1 2 3 4 5 

10. Homosexuella män är fysiskt starkare 
än heterosexuella män. 

5 4 3 2 1 

11. En homosexuell man kan vara en 
”riktig karl”. 

1 2 3 4 5 

12. Jag tror att homosexuella män ofta 
arbetar med kvinnliga yrken. 

5 4 3 2 1 

13. Homosexuella män har lika bra 
ledaregenskaper som heterosexuella 
män. 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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  Tar helt 
avstånd  

Tar delvis 
avstånd  

Tveksam Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

14. Homosexuella män har bättre 
ledaregenskaper än heterosexuella 
män. 

1 2 3 4 5 

15. Det skulle vara okej att ha en öppet 
homosexuell man som statsminister i 
Sverige. 

1 2 3 4 5 

16. Jag skulle tycka att det var okej om en 
person av samma kön raggade på mig. 

1 2 3 4 5 

17. Det skulle vara okej om en 
homosexuell man var attraherad av 
mig. 

1 2 3 4 5 

18. Sex mellan två män är lika normalt 
som sex mellan man och kvinna. 

1 2 3 4 5 

19. Homosexuella kvinnor ska öppet få 
visa sina kärleksrelationer. 

1 2 3 4 5 

20. Det är viktigt att ge homosexuella 
kvinnor rätt att gifta sig med varandra. 

1 2 3 4 5 

21. Homosexuella kvinnor ska tillåtas 
skaffa barn. 

1 2 3 4 5 

22. Homosexuella kvinnor är bra föräldrar. 1 2 3 4 5 

23. Homosexuella kvinnor är fysiskt 
starkare än heterosexuella kvinnor. 

5 4 3 2 1 

24. Jag tror att homosexuella kvinnor ofta 
arbetar med manliga yrken. 

5 4 3 2 1 

25. Homosexuella kvinnor har lika bra 
ledaregenskaper som heterosexuella 
kvinnor. 

1 2 3 4 5 

26. Homosexuella kvinnor har bättre 
ledaregenskaper än heterosexuella 
kvinnor. 

1 2 3 4 5 

27. Det skulle vara okej att ha en öppet 
homosexuell kvinna som statsminister 
i Sverige. 

1 2 3 4 5 

28. Det skulle vara okej om en 
homosexuell kvinna var attraherad av 
mig. 

1 2 3 4 5 

29. Sex mellan två kvinnor är lika normalt 
som sex mellan man och kvinna. 

1 2 3 4 5 
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Bilaga 6 - Frekvenstabell för alla svarande i procent.   

  Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tveksam Instämmer 
delvis 

Instämmer helt 

1. Homosexualitet är konstigt. 70 % 9,4 % 9,9 % 6,4 % 4,4 % 

2. Homosexualitet är genetiskt/medfött.  43,8 % 13,8 % 20,7% 11,8 % 9,9 % 

3. Homosexualitet är ett medvetet val. 25,9 % 14,9 % 22,9 % 12,9 % 23,4 % 

4. Det är viktigt att alla homosexuella 
behandlas med respekt. 

5,4 % 1 % 3 % 12,8 % 77,8 % 

5. Homosexuella ska ha samma juridiska 
rättigheter som heterosexuella. 

3,4 % 2 % 2,5 % 7,4 % 84,7 % 

6. Homosexuella män ska öppet få visa 
sina kärleksrelationer. 

4,4 % 3,4 % 4,9 % 18,6 % 68,6 % 

7. Det är viktigt att ge män rätt att gifta 
sig med varandra. 

6,9 % 2 % 5,4 % 12,3 % 73,4 % 

8. Homosexuella män ska tillåtas skaffa 
barn. 

8,8 % 3,9 % 8,8 % 13,2 % 65,4 % 

9. Homosexuella män är bra föräldrar. 4,7 % 4,7 % 19,2 % 24,9 % 46,6 % 

10. Homosexuella män är fysiskt starkare 
än heterosexuella män. 

43,7 % 6,1 % 42,6 % 5,6 % 2 % 

11. En homosexuell man kan vara en 
”riktig karl”. 

10,6 % 4,5 % 15,2 % 13,1 % 56,6 % 

12. Jag tror att homosexuella män ofta 
arbetar med kvinnliga yrken. 

35,5 % 17 % 31,5 % 12,5 % 3,5 % 

13. Homosexuella män har lika bra 
ledaregenskaper som heterosexuella 
män. 

4 % 3 % 15 % 14 % 63,5 % 

14. Homosexuella män har bättre 
ledaregenskaper än heterosexuella män. 

43,4 % 7,7 % 44,4 % 3,6 % 1 % 

15. Det skulle vara okej att ha en öppet 
homosexuell man som statsminister i 
Sverige. 

6,9 % 6,4 % 14,4 % 9,4 % 62,9 % 

16. Jag skulle tycka att det var okej om en 
person av samma kön raggade på mig. 

26,8 % 15,7 % 14,1 % 14,1 % 29,3 % 

17. Det skulle vara okej om en 
homosexuell man var attraherad av 
mig. 

16,8 % 13,7 % 19,3 % 14,2 % 36 % 
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  Tar helt 
avstånd  

Tar delvis 
avstånd  

Tveksam Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

18. Sex mellan två män är lika normalt 
som sex mellan man och kvinna. 

15,3 % 11,9 % 14,4 % 17,8 % 40,6 % 

19. Homosexuella kvinnor ska öppet få 
visa sina kärleksrelationer. 

4,5 % 2,5 % 4,5 % 15 % 73,5 % 

20. Det är viktigt att ge homosexuella 
kvinnor rätt att gifta sig med 
varandra. 

7 % 2,5 % 6 % 10,5 % 74 % 

21. Homosexuella kvinnor ska tillåtas 
skaffa barn. 

6,5 % 3 % 8 % 11,9 % 70,6 % 

22. Homosexuella kvinnor är bra 
föräldrar. 

5,2 % 4,2 % 17,8 % 22 % 50,8 % 

23. Homosexuella kvinnor är fysiskt 
starkare än heterosexuella kvinnor. 

39,1 % 8,3 % 46,9 % 4,7 % 1 % 

24. Jag tror att homosexuella kvinnor 
ofta arbetar med manliga yrken. 

36,7 % 12,8 % 42,9 % 5,9 % 2 % 

25. Homosexuella kvinnor har lika bra 
ledaregenskaper som heterosexuella 
kvinnor. 

4,6 % 2,6 % 21,5 % 9,2 % 62,1 % 

26. Homosexuella kvinnor har bättre 
ledaregenskaper än heterosexuella 
kvinnor. 

41,5 % 6,2 % 46,6 % 4,7 % 1 % 

27. Det skulle vara okej att ha en öppet 
homosexuell kvinna som 
statsminister i Sverige. 

7 % 6 % 12,1 % 10,1 % 64,8 % 

28. Det skulle vara okej om en 
homosexuell kvinna var attraherad 
av mig. 

9,2 % 7,1 % 14,8 % 20,4 % 48,5 % 

29. Sex mellan två kvinnor är lika 
normalt som sex mellan man och 
kvinna. 

10,6 % 8,1 % 17,7 % 14,6 % 49 % 

 
 

 
 

 


