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Vi vill tacka de som har bidragit till denna studie, särskilt de 

skolkuratorer som har medverkat. Tack även till de rektorer 

vi har varit i kontakt med för deras hjälpsamhet med att bistå 

oss med likabehandlingsplaner.  

 

Vidare vill vi uttrycka vår tacksamhet gentemot försummade 

nära relationer, som trots åsidosättande under denna studies 

process ständigt har mött oss med förståelse och stöd. 

 

Evigt tacksamma kommer vi alltid vara Veronica Svärd - för 

hennes tillgänglighet, konstruktiva förslag, uppmuntran och 
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1.1 Bakgrund 

Diskriminering, trakasserier, negativt bemötande och osynliggörande är en del av många hbt1-

ungdomars vardag i skolan. Skolan är även den arena som hamnar i toppen gällande 

brottsplatser för att bli utsatt för hatbrott om du är ung och homo-, bisexuell och/eller 

transperson. Ovanstående problematik existerar givetvis inte enbart inom skolans väggar, utan 

är något som dessa ungdomar möter i många olika sammanhang och ofta i mötet med 

samhälleliga instanser. Vad som blir än mer problematiskt gällande skolan är att detta är en 

plats som du oftast inte kan välja bort. 

Ungdomsstyrelsen (2010) menar att de faktorer som nämns ovan, är de bakomliggande 

orsaker till varför unga homosexuella, bisexuella och transpersoner som grupp har en sämre 

hälsa än den unga befolkningen som helhet i Sverige. Dessa ungas identitetsutveckling – 

formandet av sina liv – möter på ett starkt motstånd i mötet med de normer som präglar 

majoritetssamhället. 

 

Vidare fastslår såväl Ungdomsstyrelsen (2010) som Statens Folkhälsoinstitut [FHI] (2010) att 

en rad åtgärder behöver drivas igenom för att kunna förbättra hälsoläget för hbt-ungdomar. 

Det handlar om åtgärder på såväl nationell, regional och lokal nivå som till viss del syftar att 

öka kunskapen bland exempelvis professionella som möter dessa ungdomar. Som exempel 

nämner FHI (2010) att skolhälsovården är en viktig aktör när det gäller tidiga insatser, då det 

är tänkt att detta skall nå alla skolelever. Här behövs en stärkt yrkeskompetens när det gäller 

att kunna förstå hbt-personers situation och möjlighet att kunna möta deras behov. Flera 

aktörer menar även att skolhälsovårdens potential att främja och förebygga exempelvis ohälsa 

relaterad till sexualitet behöver tas till vara genom bättre nationell styrning och samordning 

(ibid.). 

 

Sambandet mellan diskriminering och ohälsa går inte att blunda för, vilket ett flertal rapporter 

påvisar (varav ett urval är Ungdomsstyrelsen, 2010; FHI, 2010, 2005). Vidare poängteras av 

särskilt Ungdomsstyrelsen att denna diskriminering är ett uttryck för samhälleliga normer, och 

att det i förhållande till skolan behövs införlivas normkritiska perspektiv i det förebyggande 

arbetet mot diskriminering, trakasserier och hatbrott. 

 

                                                 
1 HBT är en beteckning för Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner vilket det sistnämnda är ett 

paraplybegrepp som avser personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck alltid eller under perioder skiljer sig 
från det kön som registrerades för dem vid födseln. 
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1.2 Problemformulering 

Diskrimineringen av hbt-ungdomar är som ovan nämnt ett uttryck för samhälleliga normer i 

enlighet med Ungdomsstyrelsen (2010). Förekomsten av diskriminering och trakasserier kan 

sägas handla om frågor relaterade till värdegrund. Arbetet med värdegrundsfrågor är enligt 

läroplanen för den frivilliga skolformen (Lpf 94) en väsentlig del i ett av de övergripande mål 

skolan har i förhållande till samhället, nämligen att hos eleverna förmedla och förankra de 

värden som vårt samhällsliv vilar på. 

FHI (2010) fastställer vidare att det behövs en stärkt yrkeskompetens bland skolhälsovården i 

förhållande till att förstå och kunna möta hbt-ungdomars situation. Skolkuratorn är en del av 

denna skolhälsovård, och i förhållande till denne som skolans socialarbetare med en 

kompetens att arbeta förebyggande på alla nivåer (D-Wester, 2005) är det anmärkningsvärt att 

det hittills ej har förekommit studier utifrån denna professions arbete i relation till hbt-

ungdomar.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i för skolan rådande styrdokument, undersöka hur gymnasieskolor väljer 

att konkretisera det förebyggande arbetet med värdegrundsfrågor kopplade till sexualitet och 

könsidentitet/-uttryck, samt undersöka skolkuratorers attityder, normer och upplevelser i 

förhållande till detta arbete. 

• Hur görs, eller inte görs, implementering av nationella styrdokument och riktlinjer i 

verksamheten? Synliggörs hbt-ungdomar i denna process, och i så fall på vilket sätt? 

• Hur ser skolkuratorns roll ut i förhållande till skolans förebyggande arbete med 

värdegrundsfrågor?  

• Vilka normer kring sexualitet och könsidentitet präglar dokument och 

skolkuratorernas arbete med ungdomar?  

 

1.4 Avgränsningar 

Av såväl utrymmesrelaterade skäl som tidsmässiga, har olika avgränsningar varit nödvändiga 

att göra. Vi har enbart valt att titta på gymnasieskolan som arena, även om hbt-ungdomar 

givetvis även förekommer inom grundskolan. Då fokusgruppen kom att bestå av enbart 

skolkuratorer på gymnasienivå, föll det sig således naturligt att välja denna ingång även 

fortsättningsvis i studien.  

Utifrån den granskning av tidigare forskning som vi har gjort, kan vi också göra slutsatsen att 

denna studie så som den är uppbyggd är av relevans för våra valda ämnesområden. 
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De dokument som undersöks och presenteras i studien från den lokala nivån är uteslutande 

likabehandlingsplaner. Ytterligare dokument finns att tillgå, exempelvis skolplaner och 

elevhälsoplaner. Dessa behandlar på ett mer övergripande sätt exempelvis skolornas 

värdegrunder och har sedan tidigt varit med i arbetsprocessen för denna studie, dock har vi av 

utrymmesskäl tvingats exkludera dessa i det slutgiltiga materialet.  

Ytterligare en avgränsning är den att vi inte har tittat på skolornas övergripande arbete med 

frågor som rör diskriminering, trakasserier och arbete med värdegrunder utan enbart fokuserat 

på likabehandlingsplanerna och skolkuratorernas roll. Med ”övergripande arbete” menar vi 

det helhetsarbete som åsyftas i Läroplanen (Lpf 94) gällande bland annat nämnda områden 

och hur detta arbete skall bedrivas på ett integrerat sätt i all skolverksamhet. Av tidsmässiga 

skäl har vi dock ej haft möjlighet att fördjupa oss i detta väldigt omfattande arbete, samt att 

vårt fokus på skolkuratorernas roll inte tidigare har behandlats i den mån det görs i denna 

studie. Vidare ses likabehandlingsplanen som ett konkret verktyg för att arbeta med dessa 

frågor varför valet av studieobjekt landade där då detta är ett väl avgränsat område som 

möjliggör för studier på denna nivå. 

Vidare kommer vi ej behandla aspekter av den nya skollagen i resultat och analys. Detta då 

den vid studiens genomförande ännu ej var tillämpbar inom utbildningsväsendet (den skall 

tillämpas från och med 2011-07-01) (SFS 2010:800). 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Genus betecknar det sociala (konstruerade) och kulturella könet vilket innefattar uppfattningar 

och föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt i samhället. Genus är inte 

statiskt utan ständigt föränderligt och ser olika ut i olika kulturer och delar av världen 

(http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/genus-genusteori.shtml Hämtad 2010-12-

30). 

 

Samtliga begreppsdefinitioner som följer nedan är tagna ur Rosenbergs Queerfeministisk 

agenda (2002). 

 

Norm definieras vanligen som ett oskrivet, vedertaget och offentligt sanktionerat system av 

förhållningssätt som hänför sig till ett ändamål. I praktiken är detta sociala system osynligt till 

dess att någon eller något bryter mot det. Norm presenteras ofta som ett statistiskt genomsnitt. 

Dock är det avhängigt av moraliskt etablerade normer.  
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Normalitet är den trygghet som infinner sig vid känslan av att vara inkluderad och inte avvika. 

Normativitet innehåller ett eller flera sociala och moraliska uppmaningsformer. Förenklat 

uttryckt är detta krav på att individer följer regler som andra har tagit beslutat om. Det är 

detta, normativitet, som utgör det maktsystem som normalitet tar stöd av. 

Heteronormativitet garanterar heterosexualiteten som norm. Heterosexualitet må vara 

statistiskt sett den vanligaste formen av sexuell samvaro men det är heteronormativiteten, inte 

heterosexualiteten i sig, som stärker denna sexualitets status och titulerar den till norm. 

 

2. Forskningsöversikt 

 

2.1 (O)hälsa bland hbt-ungdomar i Sverige  

Studier visar att hälsan är sämre bland unga homosexuella, bisexuella och transpersoner än 

vad den är bland den unga befolkningen i sin helhet (Ungdomsstyrelsen, 2010a, 2010b; FHI, 

2006, 2009a, 2009b, 2010). Det har visat sig att majoriteten av unga hbt-personer mår bra. 

Dock utgör dessa majoriteter betydligt mindre andel än i den unga befolkningen som helhet 

(Ungdomsstyrelsen, 2010). Dessa grupper kan verka små rent procentuellt, men sett till 

antalet individer är grupperna oroväckande och oacceptabelt stora. Klyftan mellan de som har 

det bra och de som inte har det bra växer och att utanförskapet bland unga riskerar att öka, 

bland annat hos hbt-personer (ibid). 

Bilden av ungas hälsa är väldigt mångtydig vilket Ungdomsstyrelsen visar i bland annat 

rapporten Hon Hen Han (2010). Denna mångtydighet gäller även för homosexuella, 

bisexuella samt unga transpersoner oberoende av om dessa grupper betraktas som en 

sammanhållen grupp eller om grupperna analyseras var för sig. Transpersoner hade så gott 

som genomgående den sämsta hälsan, följt av bisexuella och homosexuella (FHI, 2010). 

 

2.2 Ohälsans uttryck 

FHI fick i november 2003 uppdrag från regeringen att undersöka och analysera 

hälsosituationen för hbt-personer. Undersökningen gjordes år 2005 och här inkluderades för 

första gången en fråga om sexuell läggning, vilket gjorde det möjligt att jämföra homo- och 

bisexuella kvinnors och mäns livsvillkor med övriga befolkningen (Hälsa på lika villkor, 

2006). Frågor om sexuell läggning har vidare funnits med i den nationella folkhälsoenkäten 

under tre år; 2005, 2008 och 2009 (Ungdomsstyrelsen, 2010).  
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Återrapporteringen av regeringsuppdraget bygger huvudsakligen på två undersökningar 

genomförda av FHI. Den ena är den nationella folkhälsoenkät som skickas ut regelbundet för 

att följa upp folkhälsan och dess kännetecken. Denna enkät skickades ut till sammanlagt 64 

000 slumpvis utvalda personer i åldern 16–84 år (Hälsa lika villkor, 2006). Den andra 

undersökningen som gjordes var en internetbaserad webbenkät som skickades ut till slumpvis 

utvalda personer i åldern 16–84 år. Syftet med denna var att nå transpersoner vars situation 

inte kunde beskrivas genom den generella befolkningsenkäten men även att få kunskap om 

områden som är specifika för just hbt-personer. Enkäten lades ut på webbplatser som besöks 

av målgrupperna. Den delades dessutom ut via e-postlistor enligt ”snöbollsmetoden”. Under 

två månaders tid inkom totalt 3774 svar. Studien täcker in frågor rörande fysisk och psykisk 

hälsa, vårdkontakt, läkemedelsanvändning och levnadsvanor såsom fysisk aktivitet, kost, 

rökning, snusning, alkohol och spel. Studien innehåller också frågor om ekonomiska 

förhållanden, om arbete och sysselsättning, hem och hushåll, trygghet, sociala relationer samt 

en mängd frågor om trakasserier, diskriminering och öppenhet (ibid.). 

År 2008-2009 gjordes en uppföljande rapport dock utan webbenkät för att nå transpersoner 

denna gång, vilket gör att underlag saknas för jämförande beskrivning av hälsan hos 

transpersoner (FHI, 2009).  

Vidare har Folkhälsoinstitutet gett ut en publikation  Livsvillkor och hälsa bland unga homo- 

och bisexuella – resultat från nationella folkhälsoenkäten  (FHI, 2009) där data från 

nationella folkhälsoenkäten både år 2005 och 2008 har använts. Webbenkäten som använts till 

rapporten år 2005 saknas även här vilket gör att information om transpersoners hälsa utesluts. 

 

2.3 (O)Hälsa i Sverige och internationellt 

Nedan redogörs för unga homosexuella och bisexuella personers situation inom några valda 

områden från internationell forskning som lyfts av den svenska rapporten Livsvillkor och 

hälsa bland unga homo- och bisexuella – resultat från nationella folkhälsoenkäten (FHI, 

2009) som nämnts ovan.  

 

2.3.1 Allmän hälsa  

FHIs undersökning (2009) visar att majoriteten av unga homo- och bisexuella i Sverige har en 

god självrapporterad hälsa. Däremot är andelen personer som uppger en dålig hälsa större 

jämfört med majoriteten i befolkningen. 10 respektive 15 procent bland unga kvinnor och 

män som är osäkra på sin sexuella läggning uppger att de har en dålig hälsa jämfört med två 

procent bland heterosexuella. En studie från USA antyder att i gruppen unga osäkra på sin 



6 
 

sexuella läggning” kan det finnas en större förekomst av missbruk av alkohol och narkotika, 

självmordstankar och av att ha blivit trakasserad/hotad jämfört med övriga sexuella 

minoriteter (ibid.). 

 

2.3.2 Psykisk ohälsa  

Unga sexuella minoriteter i Sverige har visat en fördubblad och i vissa fall trefaldig 

riskökning för nedsatt psykiskt välbefinnande, stress, svår ängslan, oro och ångest samt 

självmordstankar (FHI, 2009). Samma tendens kan vi se i internationell forskning. Vid en 

undersökning belystes självrapporterad hälsa bland gymnasieelever i Kalifornien. Resultatet 

visade att homo- och bisexuella elever skattade sin psykiska och allmänna hälsa signifikant 

sämre än heterosexuella ungdomar. Vidare visade en amerikansk longitudinell hälsostudie 

bland tonåringar på signifikant högre förekomst av depression bland de ungdomar som hade 

en samkönad orientering (”same-sex orientation”) jämfört med heterosexuella. Även andra 

studier pekar på att våld, trakasserier och diskriminering har ett samband med den ökade 

psykiska ohälsan bland homo- och bisexuella (ibid.). 

 

2.3.3 Utsatthet för kränkningar, hot och våld  

I Sverige är unga homo- och bisexuella signifikant mer utsatta för fysiskt våld, hot om våld 

och kränkande behandling jämfört med övriga ungdomar och unga vuxna. Homo- och 

bisexuella unga män visar en större rädsla för att bli överfallna, rånade eller på annat sätt 

ofredade och avstår därför betydligt oftare från att gå ut ensamma (FHI, 2009). Även dessa 

data har stöd i den internationella forskningen. En befolkningsstudie i Norge, som pekar på 

samma resultat samt att alkohol och narkotika används i högre utsträckning i 

minoritetsgruppen. En gymnasiestudie bland ungdomar i Massachusetts och Vermont gjordes 

där 3,4 procent var homo- eller bisexuella alternativt osäkra på sin sexuella läggning. Syftet 

var att studera om utsatthet för våld, trakasserier, kränkningar och skolfrånvaro på grund av 

otrygghet var riskfaktorer för alkohol- och drogmissbruk samt självmordsförsök. Resultaten 

visar att de ungdomar som var utsatta för dessa faktorer använde alkohol och droger i 

betydligt större omfattning jämfört med heterosexuella ungdomar med samma nivå av 

utsatthet. Detta gällde även antalet självmordsförsök (ibid.). 

 

2.3.4 Socialt stöd 

Betydligt fler homo- och bisexuella unga saknar socialt stöd jämfört med övriga i 

befolkningen, vilket undersökningen visat. Socialt stöd utgör en skyddsfaktor för psykisk 
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ohälsa, visar en bred forskningsöversikt från USA. Det visas också ha ett positivt samband 

med goda hälsovanor och en bra självkänsla. En annan undersökning från USA visar bland 

unga homo- och/eller bisexuella i åldersgruppen visade även att socialt stöd har starkt 

samband med psykologiskt välbefinnande och där föräldrars sociala stöd hade större betydelse 

för dem under 18 år jämfört med de äldre (FHI, 2009). 

 

2.4 Samband mellan diskriminering och (o)hälsa  

Att bli diskriminerad på grund av sexuell läggning innebär att dessa människor inte får lika 

goda förutsättningar att uppnå en god hälsa på lika villkor som andra. Detta faktum lyfts fram 

i en rapport (FHI, 2006) som är ett resultat av det samverkansprojekt som är gjort av FHI med 

bland annat  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). 

Rapporten presenterar resultat som pekar på samband mellan diskriminering och hälsa, och 

ger på så vis stöd åt tesen att diskriminerande handlingar i sig påverkar hälsan i negativ 

bemärkelse (FHI, 2005). 

Ungdomsstyrelsens rapport (2010) konstaterar just ett samband mellan psykosocialt 

välbefinnande och utsatthet för hatbrott och sexuella övergrepp. Hbt-personer som har utsatts 

för sexuella övergrepp och våld i större utsträckning har en problematisk psykosocial 

livssituation än de som inte varit utsatta. Transpersoner och personer med osäker könsidentitet 

är generellt i högre grad utsatta för våld och sexuella övergrepp och har dessutom i större 

utsträckning en sämre psykosocial livssituation (ibid.). 

Förutsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkor såsom utbildning, sysselsättning, 

ekonomiska villkor och tillgång till hälso- och sjukvård. Det påverkas också av de omgivande 

livsmiljöerna d.v.s. den fysiska och psykosociala miljö där vi bor, arbetar och tillbringar vår 

fritid (FHI, 2010).  

 

I rapporterna ovan och annat material som genomsökts för denna studie, har samband mellan 

diskriminering och ohälsa inte tydligt pekats ut inom den internationella arenan. Dock med 

utgångspunkt av det insamlade materialet finns det utrymme att dra en slutsats att det 

sannolikt finns ett samband mellan dessa, nämligen diskriminering och ohälsa, även i andra 

länder. 

 

2.5 Skolkurator med hbt-fokus 

En studie har tidigare gjorts vad gäller skolkuratorns roll i samband med hbt-ungdomar. I 

Alberta i Kanada studerades skolkuratorers kunskap/kännedom om homosexualitet och deras 
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attityder gentemot manliga homosexuella (”gay males”). De flesta kuratorerna mätte lågt i 

delen av undersökningen som undersökte skolkuratorernas negativa inställning till 

homosexuella och mätte högt vad gäller kännedom om homosexualitet. Detta stödjer, enligt 

artikeln, andra undersökningars resultat som visar att högre kännedom kan åtföljas av en mer 

positiv attityd (Alderson, Orzeck & McEwen, 2009). 

 

2.6 Skolkurator i Sverige 

När det gäller skolkuratorer visar sökningar på att det nästan inte finns några svenska studier 

som behandlar detta och om möjligt än mindre inom just gymnasieskolan. Detta konstateras 

även av Backlunds avhandling Elevvård i grundskolan – Resurser, organisering och praktik 

(2007). Det som finns är huvudsakligen rapporter och riktlinjer från 80-talet där 

skolkuratorerna är en grupp bland flera som fokuseras. Här beskrivs skolkuratorn som en länk 

mellan socialtjänst och skola där skolkuratorns roll i socialtjänstens förebyggande arbete 

betonas (ibid.). Dock har D-Wester’s bok Socionomen i skolan (2005) förekommit i diverse 

referenslistor har vi kunnat konstatera under denna studies gång. Skolkuratorns roll beskrivs 

här bidra på olika nivåer; individ- och gruppnivå som på organisations- och samhällsnivå. 

Utöver det konventionella samtalet med elever skall skolkuratorn även ge stöd till övrig 

personal och kooperera med andra verksamheter och myndigheter. Det beskrivs vidare av D-

Wester: ”I det skolsociala arbetet ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling 

utifrån en helhetssyn både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande 

arbetet.” (2005 : 14.) För detta krävs, utöver tillgång till olika verktyg och arbetsmetoder, 

kunskap om den lagstiftning som reglerar skolans verksamhet (ibid.). 

Genom Backlund (2007) får vi veta att den största delen av skolkuratorernas arbetstid gick till 

arbete kring enskilda elever. Backlund nämner även den del i elevvårdsutredningen som 

beskriver centrala arbetsuppgifter för skolkuratorerna, att tillsammans med annan 

elevvårdspersonal ge stöd till lärare och skolledning och stå för insatser av förebyggande 

karaktär. En tydligare roll, mer lagarbete och mer tid till förebyggande arbete var önskat från 

kuratorerna angående vad som skulle behövas för att förbättra arbete. 

 

2.7 Skolkurator internationellt 

Tillgång av socialarbetare i skolan varierar länder emellan liksom organiseringen av och 

arbetet som utförs av denne (Huxtable & Blyth, 2002). Individinriktat arbete verkar vara det 

mest framträdande. Utifrån Huxtable & Blyth ser det skolsociala arbetets utförande i olika 

länder ut att påverkas av nationella ideologier utifrån dess social- och utbildningspolitiska 
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riktningar, dess kultur samt professionens tillväxt och tyngd som socialarbetare. Ett 

gemensamt drag i det skolsociala arbetet i olika länder är socialarbetarnas arbete för ett 

skolsystem som är mottagligt och observant för elevernas olika behov. Barns rättigheter, 

speciellt de om lämplig utbildning och jämlika möjligheter, och målet att hjälpa alla barn att 

nå sin potential är styrande principer för alla skolors socialarbetare världen över. 

Professionalisering av det skolsociala arbetet, vilket inte alltid varit ett faktum i alla länder, 

verkar även följas av en ökad betoning på preventiva insatser och samarbete mellan olika 

professioner genom exempelvis team-bildning (ibid.). 

I internationella jämförelser har Sverige en hög täthet av professionella socialarbetare i skolan 

(Backlund, 2007).  

 

3. Metod  

 

3.1 Fokusgrupp 

Fokusgrupp är en typ av gruppintervju, och som metod utvecklades fokusgrupper för att 

bedriva marknadsundersökningar men har kommit att användas inom en rad olika 

forskningsfält. Distinktionen mellan fokusgruppmetoden och gruppintervjun är inte särskilt 

tydlig och idag används ofta termerna som synonymer, även om det förekommer en debatt 

kring huruvida begreppet fokusgrupp enbart skall användas i förhållande till en specifik 

teknik eller ej (Bryman, 2001; Kvale, 1996; Kvale & Brinkmann, 2009; Wibeck, 2010).  

 

Syftet med användningen av fokusgruppen är dock huvudsakligen den samme oavsett vilket 

metodologiskt förhållningssätt som förespråkas, nämligen att deltagarna tillsammans ges 

möjlighet att utveckla tankegångar och uppfattningar kring ett visst ämne som för dessa är av 

relevans. Gemensamt skapar deltagarna mening, samtidigt som detta inte innebär att ett för 

gruppen gemensamt förhållningssätt eftersträvas utan att det även finns utrymme för 

oliktänkande (Bryman, 2001; Casey & Krueger, 2000; Wibeck, 2010). 

 

Semi-strukturerad intervju beskrivs av Bryman (2001) utifrån att forskaren har en lista över 

tämligen specifika teman som skall beröras, vilket benämns som en intervjuguide. Även 

frågor som inte ingår i denna kan komma att ställas om intervjuaren följer upp något som 

intervjupersonen sagt. Dock kommer den ursprungliga ordningen och ordalydelsen av 

frågorna i stort att råda. Det som är avgörande för utformandet av en intervjuguide, enligt 
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Bryman, är att frågorna gör det möjligt för forskaren att få information om de intervjuades 

upplevelser av det tema/teman som berörs och att intervjuerna rymmer flexibilitet. Det 

sistnämnda rör själva genomförandet av intervjun och beskrivs som minst lika relevant som 

intervjuguiden själv. För att kunna benämnas som kvalitativ forskningsprocess skall 

formuleringen av frågeställningarna för undersökningen inte vara alltför specificerade utan att 

det lämnas utrymme för alternativa idéer eller synsätt att uppstå under insamlingen av data. 

Dock skall de inte heller vara så ostrukturerade att det inte ska vara möjligt att specificera 

åtminstone ett undersökningsfokus (ibid.) 

Vidare existerar det även olika uppfattningar om hur gruppdiskussionerna skall föras inom 

fokusgruppmetodik, där vissa förespråkar en mer eller mindre strukturerad intervjuguide (där 

exempelvis Casey & Krueger (2000) säger att en två timmar lång fokusgrupp lämpligen styrs 

utifrån en semistrukturerad guide med ett dussintal frågor) medan andra menar på att 

forskaren enbart skall låta respondenterna diskutera utifrån mer övergripande teman (Wibeck, 

2010). 

 

Ovanstående är något vi anammat då vi gjort en gruppintervju och då använt oss av semi-

strukturerad intervju. En intervjuguide med olika teman har använts (se bilaga 1) där vi haft 

frågor förknippade under dessa teman. Intervjuguidens struktur har följts dock har vissa saker 

följts upp som respondenterna har delgivit oss, främst för att försäkra oss om att vi inte 

missuppfattat gruppen. Vidare bör påpekas att det som redan nämnts existerar en debatt kring 

fokusgrupp som metod och att vi är medvetna om att så som metoden använts i denna studie, 

av vissa inte anses kunna betraktas som fokusgruppsmetod. Dock uppfattar vi det som att det 

huvudsakliga syftet med fokusgrupp är uppfyllt, och att detta för oss har varit vägledande 

utifrån den debatt som förs. 

 

3.1.1 Urval 

Urvalsprocessen till vår fokusgrupp tog vid ca ett par månader innan intervjutillfället ägde 

rum. Detta då vi ville vara ute i god tid för att vara säkra på att lyckas få ihop respondenter till 

en intervju. Vid detta tillfälle var temat för intervjun antagen men än hade vi inget färdigt 

formulerat syfte eller frågeställning/ar. En första kontakt med respondenterna skedde genom 

en förfrågan via e-post till en av kuratorerna på enheten angående fokusgruppsdeltagande. I 

detta e-postmeddelande förklarade vi övergripande vad studien hade för tema men att syfte 

och frågeställningar inte var i någon bestämd form ännu. Vi nämnde hur lång tid vi antog att 

intervjun skulle ta samt föreslog alternativa datum då intervjun kunde ske. Vid detta tillfälle 
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berördes inte konfidentialitetsaspekten närmare, utan belystes senare i processen. Vi bad 

vidare denna person att vidarebefordra förfrågan till de andra verksamma kuratorerna vid 

enheten. Vid senare tillfälle fick vi besked om att fyra kuratorer kunde delta, ett datum som 

passade samtliga samt lokal som kuratorerna själva föreslog. Respondenterna bad om att få 

närmare information om vad intervjun skulle beröra varpå vi beskrev bakgrunden och syfte 

med studien vilket innebar en överblick av den påvisade ohälsan bland hbt-ungdomar utifrån 

statliga rapporter samt vår önskan om en inblick i vad skolkuratorers upplevelser, tankar och 

erfarenheter kan tänkas vara i förhållande till detta. Här nämndes även de olika 

tematiseringarna följt av en kortare förklaring om dessa, som frågorna var indelade i.  

En reflektion gjordes kring antalet respondenter men då tiden är räknad såg vi mer problem 

med att skjuta upp intervjun och hoppas på fler deltagare, varför vi valde att göra 

fokusgruppsintervjun med de som anmält intresse. Deltog gjorde även en socionomstudent 

som vid detta tillfälle utförde praktik hos en av kuratorerna. Studenten tog sig utrymme att 

tala endast vid ett tillfälle, vilket kommer redovisas för med tydlighet. I övrigt var studenten 

uteslutande passiv vid diskussionerna varför intervjupersonerna kommer refereras till som 

fyra respondenter, det vill säga enbart skolkuratorerna. 

Respondenterna var mellan 40-55 år gamla och hade varit verksamma som skolkuratorer på 

gymnasieskolan i mellan fyra till sju år. De arbetade alla inom samma län, vissa av dem på 

samma skola dock inte alla. Samtliga fyra hade socionomexamen. 

 

3.1.2 Problematisering av urval 

Ett typiskt antal deltagare för fokusgrupper antas vara sex till tio stycken (Bryman, 2008). 

Dock rekommenderas mindre grupper då deltagarna antas ha mycket att säga om det 

undersökta ämnet, exempelvis när de är nämnvärt involverade eller emotionellt försjunka i 

ämnet. Vidare föreslås mindre grupper när ämnet är mer kontroversiellt eller komplext och 

när målet är att få deltagarnas personliga redogörelser. Större grupper rekommenderas då 

antagandet finns att deltagarna skulle vara mindre involverade eller engagerade i det berörda 

ämnet. Då vårt syfte med fokusgruppen ligger närmre att prata med de som besitter erfarenhet 

av ämnet samt få deras personliga reflektioner är vårt antal respondenter, enligt Bryman, 

berättigat.  

Vissa anser att urvalet av respondenter bör ske ytterst strategiskt i förhållande till olika 

kriterier, medan andra åsyftar att detta främst gäller marknadsundersökningar. 

Förhållningssättet gällande graden av homo- respektive heterogena grupper är även detta 

varierande (Casey & Krueger, 2000; Wibeck, 2010). Att välja respondenter som känner 
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varandra sedan tidigare eller är obekanta är en diskussion det också råder delade meningar 

om. I Social Research Methods (2008) skriver Bryman att en del forskare föredrar att välja 

bort människor som känner varandra på grund av eventuellt rådande mönster vad gäller dess 

interaktion eller statusskillnader. Andra förespråkar grupper där respondenterna känner 

varandra då det kan tänkas bidra till en naturlig diskussion och att kvaliteten därmed 

förbättras. Grupper som dessutom känner varandra sedan innan och på så vis är en naturlig 

grupp, kan bära med sig interna koder som kan vara svårt för intervjuarna att uppfatta och ta 

del av. Ett exempel är ett rådande samförstånd inom gruppen som innebär att de kan missa att 

utveckla och precisera vad de menar för de utomstående. Liknande resonemang förs även av 

bland andra Casey & Krueger (2000) och Wibeck (2010).   

Då denna fokusgrupp är en så kallad naturlig grupp så tog vi detta i beaktning, nämligen att 

det kan råda en viss jargong eller atmosfär, vilken kan tänkas bli exkluderande för oss 

utomstående då vi inte har del av dessa koder sedan innan eftersom vi inte är en del i gruppen. 

Dock har en utav intervjuarna, den som förde anteckningar, varit i kontakt med 

respondenterna i diverse jobb- och projektuppdrag tidigare men inget som rört det undersökta 

ämnet explicit. Huruvida detta påverkat respondenterna går emellertid enbart att spekulera 

kring, men att hävda en irrelevans är enligt vår uppfattning orimligt. 

 

3.1.3 Datainsamling  

Intervjun skedde vid ett tillfälle och pågick under knappt två timmar, närmare bestämt 105 

minuter. Transkriberingen resulterade i 27 sidor med radavstånd 1,0. Utöver vad som 

ordagrant har sagts har transkriberingen även inrymt pauser, skratt, röstväxlingar och fysiska 

gester som varit komplement till respondenternas uttalanden. Även uttryck som ”hm”, ”eh” 

o.s.v. har tagits i beaktning. Även då ingen större analys har gjorts av dessa uttryck så har vi, 

för att delvis få en helhetsbild men också för att i samförstånd vara ense om att inget har 

missuppfattats i tolkningen av materialet, tagit med detta i beaktning. Till förfogande har det 

använts diktafon för att spela in intervjun. 

Beaktning av Brymans (2008) rekommendationer av fokusgruppsintervjuers ordningsföljd2 

gjordes. Först tackade vi deltagarna för deras tid och deltagande, vilket följdes av en kort 

presentation av intervjuarna.  Vidare informerade vi om de etiska principer som gäller för 

svensk forskning i samhällsvetenskapliga undersökningar 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf), nämligen att vi kommer informera om 

                                                 
2 Tackning av respondenternas deltagande, presentation av intervjuarna, syftet med studien, motivering till 

inspelning/ljudupptagning och formen av intervjun beskrivs (2008 ; 485). 
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undersökningens syfte, att deras deltagande är och bör vara på frivillig basis varför de hade all 

rätt att avbryta sitt deltagande närhelst de önskade, att uppgifterna om respondenterna 

kommer behandlas med största möjliga konfidentialitet och självfallet enbart användas för 

denna studie Vi frågade om respondenternas godkännande att använda diktafon samt 

informerade om att de skulle få möjlighet att verifiera våra tolkningar av intervjuns 

sammanställda resultat. 

Under intervjun hade vi, intervjuarna, olika roller. En av oss ställde frågorna och utgick ifrån 

intervjuguiden, reglerade samtalen då de banade väg utanför fokusområdet medan den andra 

var uppmärksam på vad som skedde i gruppen bortom det verbala språket samt förde 

anteckningar utifrån detta. Ställde uppföljande frågor gjorde båda två men främst den som 

antecknade. 

 

3.1.4 Databearbetning 

Det insamlade materialet har tematiserats utifrån vad Widerberg (2002) kallar det teorinära 

förhållningssättet samt det empirinära förhållningssättet. Det empirinära förhållningssättet är 

att rekommendera vid de flesta kvalitativa undersökningar och innebär att teman hämtas 

utifrån det empiriska materialet. Vissa teman kan ibland komma att uttryckas efter vilka 

teoretiska perspektiv som används i studien som ett komplement till det empirinära 

förhållningssättet. Detta kallas för ett teorinära förhållningssätt och fungerar bra i 

kombination med det empirinära förhållningssättet för att även belysa tystnaden. Det 

materialet inte talar om och som respondenterna inte säger kan vara minst lika viktigt, om inte 

viktigare, att analysera som det som sägs. För att göra detta på bästa sätt används ett teorinära 

och ett empirinära förhållningssätt som komplement till varandra under tematiseringen (ibid.).  

Vidare skickades den färdiga resultatsdelen av datamaterialet, som utlovat, till respondenterna 

för verifiering. 

 

3.1.5 Etiska överväganden 

För konfidentialitetens skull har vi undvikit att namnge respondenterna och inte heller gå in 

på några detaljer vad gäller de skolor dessa var verksamma vid. Respondenterna benämns 

med könsneutrala pronomen, nämligen hen och henom. Utöver en önskan att gå ifrån 

värderingar och föreställningar förknippat med kön och dess (socialt konstruerade) roller så är 

yrkesgruppen i urvalsområdet liten och män är i en minoritet – genom att använda sig av hen 

och henom i denna studie så röjs vare sig vilka individer som deltagit eller inte deltagit.  
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Vi använder oss av intervjupersonernas egna ord i vår löpande text. Detta för att tydligare 

levandegöra intervjupersonernas attityder och inställningar, där språk och val av ord spelar en 

viktig roll i studiet av hur normer kommer till uttryck. 

 

3.2 Litteraturstudie 

Denna studies andra resultatsdel utgörs av en litteraturstudie i förhållande till ett urval av 

likabehandlingsplaner samt med utgångspunkt i diskriminerings- och skollagstiftning, 

läroplanen för de frivilliga skolformerna samt av relevanta myndigheter utgivna riktlinjer.  

 

3.2.1 Urval 

Sju likabehandlingsplaner från olika gymnasieverksamheter har valts utifrån ett strategiskt 

urval. Målet med det strategiska urvalet enligt Bryman (2008) är att urvalet skall bära relevans 

till forskningens syfte, och ett vidare mål kan vara att forskaren vill skapa utrymme för en 

variation som denna tror sig vara relevant för forskningsresultatet exempelvis genom att 

urvalet besitter olika karaktäristika. 

Det strategiska urvalet i denna studie grundar sig på att verksamheterna representerar olika 

huvudmän, såväl kommunala som fristående varav de sistnämnda även drivs av olika typer av 

fristående utbildningsanordnare. Detta inom ramen för såväl nationell utbildningsanordnare 

som erbjuder utbildning från förskoleverksamhet till vuxenutbildning, som utbildnings-

anordnare vilken bedriver gymnasieutbildning på många orter i Sverige samt utbildnings-

anordnare som endast existerar lokalt och på gymnasienivå. 

De verksamheter som ingår i studien representerar även olika typer av profilering i 

förhållande till exempelvis utbildningsvisioner och programinriktningar, samt att vissa av 

verksamheterna har bedrivits i samma regi under ett stort antal år medan andra kan ses som 

relativt nya. 

Detta strategiska urval samt antalet planer grundar sig på en strävan efter att kunna få en 

relativt god och nyanserad insyn i vad en likabehandlingsplan innehåller och hur den är 

utformad inom olika verksamheter, detta inom ramen för vad som kan anses rimligt i 

förhållande till såväl tid som utrymme.  

 

3.2.2 Datainsamling och databearbetning 

Förfrågan via e-post skickades till berörda rektorer vid de valda verksamheterna angående att 

få ta del av deras likabehandlingsplaner, där inget bortfall förekom. Parallellt söktes även efter 

de styrdokument som från nationell nivå styrde utbildningsverksamheters arbete med 
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likabehandlingsplanen, och via detta fick vi även ta del av de riktlinjer som utkommit av 

berörda myndigheter. 

Utifrån de nationella styrdokumenten samt ovan nämnda riktlinjer, har de mest centrala 

delarna för en likabehandlingsplan filtrerats ut. I förhållande till detta ställs sedan de lokala 

likabehandlingsplanerna (se bilaga 2 för vidare insyn i denna process) för att utmynna i en 

redogörelse kring hur dessa planer konkretiserar – eller inte – de ambitioner och lagstadgade 

krav som återfinns på den nationella nivån. Redogörs för gör även bakgrunden till varför alla 

diskrimineringsgrunder ej omfattas av lagstiftningen kring skolans aktiva och målinriktade 

arbete. 

Analys sker utifrån socialkonstruktivistisk och queerteoretisk grund inklusive kopplingar till 

tidigare forskning samt förarbeten till diskrimineringslagen. 

 

3.2.3 Avkodning av skolor 

I den löpande texten såväl som i bilaga 2 har vi valt att inte låta det framgå vilken verksamhet 

det är som står bakom vilken plan. Detta då studien inte syftar till en granskning av dessa 

specifika skolor utan att de snarare får representera exempel utan att vi för den sakens skull 

strävar efter generaliserbarhet. Avkodningen är därmed en ansats till att inte låta fokus landa 

på de specifika verksamheterna. Dock ingår likabehandlingsplanerna i källförteckningen.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

4.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism3 går ut på att studera människors förståelse och kunskap om livet och 

världen – det människan upplever som ”verkligheten”. Dess kärna utgår från att denna 

kunskap och förståelse är ett resultat av de olika processer som sker vid socialt samspel 

(Hacking, 2000; Payne, 2005). Grundläggande för socialkonstruktivistiska ansatser och 

begreppet ”social konstruktion”, har enligt Hacking (2000) varit att vidga förståelsen av hur 

samhället är uppbyggt samt att höja medvetenheten kring vad det kan tänkas finnas för 

skillnader i om vi upplever något som verkligt, faktiskt och opåverkbart, eller ser det som 

skapat av sociala processer.  

                                                 
3 I denna uppsats används begreppet ”socialkonstruktivism” för att även representera vad som av vissa anses 

vara ”socialkonstruktionism”. Det pågår en ständig debatt huruvida dessa begrepp kan ses som utbytbara eller ej 
(Thornberg, 2006), dock är eventuella skillnader ej relevanta för denna uppsats som främst behandlar ämnet 

sociala konstruktioner på ett grundläggande sätt. 
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En viktig ansats inom socialkonstruktivismen är ”upplevelsen av”, då så gott som ingen 

kunskap, fakta eller förståelse kan ses som objektiv; allting är avhängigt hur vi som 

människor upplever det vi omges av. Vad som menas med begreppet ”social konstruktion” är 

främst denna upplevelse – idéen – av ett specifikt fenomen, en händelse, en individ med mera 

– en upplevelse och idé som uppfattas som objektiv och sann (Hacking, 2000; Payne, 2005).  

 

Alla människor bär på individuella bilder utav vad verkligheten utgör. I det sociala samspelet 

med omvärlden delar vi med oss av dessa bilder – kunskap, förståelse, upplevelser och 

erfarenheter – varpå dessa sammanfogas till att utgöra en gemensam bild av vad vi upplever 

som verklighet. Denna gemensamma bild uppfattas som ”sann” och utgör vad som inom 

socialkonstruktivism benämns som social kunskap, vilket är ytterligare ett nyckelbegrepp 

inom denna ansats. Den sociala kunskapen är därmed också uppbyggd genom språket och 

påverkas av aktuella diskurser där bland annat det kulturella och historiska sammanhanget 

väger in (Hacking, 2000; Payne, 2005). 

Den sociala kunskapen ger utrymme för sociala sedvänjor och traditioner att växa fram, vilket 

i sin tur har en styrande effekt på människors beteenden – ett exempel är att vi ofta agerar 

utifrån vad vi uppfattar som ”socialt accepterat”, och ser ned på beteenden som inte ses faller 

inom denna ram. Samhälleliga normer och värderingar är en typ av sedvänja eller tradition 

som utgår från social kunskap (Gustavsson & Sigurdsson, 2009; Hacking, 2000). Genom att 

dessa sedvänjor och traditioner påverkar det mänskliga beteendet, institutionaliserar vi dessa 

sedvänjor och traditioner som därefter anses vara allmänt rådande inom olika samhälleliga 

domäner. En process tar sedan vid som tillskriver dessa sedvänjor och traditioner mening och 

innebörd, dess uppfattningar blir i ytterligare ett steg legitimerade och de tillhör numer den 

gemensamma bilden av verkligheten som ett organiserat och trovärdigt system (Hacking, 

2000; Payne, 2005).  

 

Hacking (2000) tar upp vikten av att studera ett fenomens sociala kontext för att 

överhuvudtaget kunna tala om sociala konstruktioner. I det sociala samspelets kontext skapas 

kategorier, ett begrepp som har en stark innebörd i förhållande till sociala konstruktioner. I 

alla sociala sammanhang tillskrivs olika grupperingar diverse kategorier, kategorier som talar 

om hur exempelvis en specifik grupp människor beter sig och agerar, vad de har för 

erfarenheter, vilka deras behov är med mera.  

Tillhörandet av en specifik kategori kan i vissa fall ses som positivt och förenat med 

möjligheter och potential, ibland till och med fördelar. Dock kan det även innebära ett 
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förtryck – såväl som när någon eller något tillhör en specifik kategori, som när denne inte gör 

det. Kategorier låser in människor och samhällen i föreställningar kring vad som är möjligt 

och inte, såväl som vad som förväntas respektive inte förväntas med mera (ibid.).  

 

4.2 Queerteori 

Rosenberg beskriver i sin bok Queerfeministisk agenda (2002) att ett queerteoretiskt4 

förhållningssätt har svårt att fastslå en exakt betydelse, vilket är en av de ursprungligt 

viktigaste delarna av queerteorin. Judith Butler, som är en amerikansk filosof och också en av 

queerteorins främsta företrädare, ansåg att det queeras uppgift var att bryta upp kategorier, 

inte att omvandlas till en (ibid.). Dock utmanar Berg & Wickman (2010) detta något när de 

skriver att de vill identifiera queerteorins centralaste innehåll med orden: ”Kärnan i 

queerteorin utgörs av en kritisk analys av antagandet att en viss relation mellan de tre 

faktorerna kön, genus och sexuellt begär är självklar, enhetlig och ’naturlig’.”(2010 : 10).  

Vidare menar andra att queerteorins kritiska skärpa är riktad mot det ”normala” och att queer 

tyder på ett misslyckande att passa in i existerande sexuella köns-/genuskategorier, skriver 

Rosenberg (2002). Det gemensamma för queerteoretikerna är dess angelägenhet för hållbara 

analyser av det förtryck som existerar av icke-heteronormativa individer och 

sammanslutningar (ibid.). 

 

Queerteorin har influenser från bland annat poststrukturalism, Foucaults analys av 

förhållandet mellan diskurs, kunskap och makt, lesbisk feministisk teori och gaystudier 

(Ambjörnsson, 2006; Dahl, 2005; Berg & Wickman, 2010; Rosenberg, 2002). Det centrala för 

den poststrukturalistiska tanketraditionen är kritiken av den västerländska vetenskapens tro på 

upplysning som en objektiv och observerbar universell sanning som är ständigt 

framåtskridande. Dessa kritiska tankar började under 60- och 70-talen att formuleras bland 

europeiska akademiker, influerade av strukturalismens tankar som vilar på att betydelse alltid 

skapas i relation till något annat. Exempelvis går inte adjektivet ljus att förstå utan betydelsen 

av mörk. Betydelse skapas här med hjälp av skillnad vilket gör dess karaktär relativ. Med 

detta som grund justeras den kunskapssyn som framhåller en essens, att något har en 

inneboende innebörd (Ambjörnsson, 2006). 

Enligt Foucault började människan klassificera, sortera och diagnostisera individer som 

exempelvis hysteriska, homosexuella eller perversa redan på 1700-talet. Detta ledde till att 

                                                 
4 Liksom Rosenberg (2002) använder vi ordet queer utan någon översättning till någon svensk motsvarighet. 

Queerteori används som ett sammansatt ord och inte som en särskriven anglicism; queer teori. 
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nya identiteter konstruerades. Människor som hade sex med personer av samma kön fick nu 

en identitet; nämligen att vara homosexuell. Dessa klassifikationer är ett sätt att utöva kontroll 

över människor i samhället. Genom att gruppera och tillskriva människor olika saker kommer 

ytterligare andra att betraktas som mer normala och/eller önskvärda. I denna 

normaliseringsprocess, som sorterar in människor i normala och onormala grupper, införlivas 

detta accepterade beteende så att människan följer normen. Dock inte frivilligt då det råder en 

rädsla över att inte passa in och samhällets normsystem har inkorporerats i själva individen. 

Därför blir begreppet normalitet viktig inom queerteori (ibid.). 

 

Queerteori fokuserar på förhållandet mellan det heterosexuella och homosexuella, 

ifrågasättande av sexuella definitioner i allmänhet och heteronormativa köns/genusidentiteter i 

synnerhet. Centralt för queerteorin är att betrakta sexualiteter som socialt, historiskt och 

geografiskt konstruerade varför teorin inte söker något ursprung vad gäller sexualitet, utan 

fokuserar på den heterokulturella dominansen som en förtrycksmekanism (Lundahl, 1996; 

Rosenberg, 2002). Med heterosexualitetens status som något naturligt och allmängiltigt 

används en negativ definition av homosexualitet som sin förutsättning. Dessa utgör inget 

jämbördigt par utan är en hierarkisk opposition där heterosexualitet är den överordnade av 

dessa två sexualiteter. Det som här avviker, alltså den queera/den queere, är ett sätt att 

markera och åskådliggöra heteronormativiteten som en exkluderande och avgränsande praktik 

(ibid.).  

 

5. Resultat och analys 

 

5.1 Fokusgrupp – resultat och analys 

Redovisning för respondenternas diskussioner kommer ske utifrån två tematiska områden som 

på olika sätt återkom under intervjuns gång samt är relevanta för sexualitet och könsidentitet 

som ämnesområden. Dessa tematiska områden är Heteronorm samt Förebyggande arbete. 

Analys av datamaterialet utifrån socialkonstruktivism, queerteori samt tidigare forskning sker 

i direkt anslutning till respektive tema. 

 

5.1.1 Heteronorm 

”Är vi så himla bekväma och naturliga med det? Jag i alla fall är inte så säker på att 

Jag är det.” 
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Ovanstående citat är taget utifrån en diskussion som fördes kring olika könsuttryck, 

exempelvis killar som använder smink och tjejer som beter och klär sig ”manhaftigt”. En av 

respondenterna uttrycker en oro kring henoms roll som socionom i förhållande till att arbeta 

med denna typ av frågor, utifrån att hen inte är övertygad om att hen alltid är medveten om 

vilka fördomar hen har. En diskussion tar vid om huruvida vetskapen om ens egna fördomar 

speglar sin professionalitet.  Det råder delade meningar men ett par respondenter menar att det 

i vart fall inte kan skada att ha denna självinsikt. En annan av intervjupersonerna höll dock 

inte med om att detta nödvändigtvis måste handla om fördomar, utan att det kan handla om 

ens personliga smak – alla tycker inte att samma saker är ”snyggt” och menade på att det inte 

behöver handla om kritik gentemot själva könsuttrycket. Vidare nämner en respondent en 

observans kring att det är vissa killar på specifika program som har smink på sig vilket följs 

upp av en annan respondent att den skolan skall vara ”lite speciell”. 

 

Denna diskussion som fördes kring könsöverskridande identitet och uttryck är ett tydligt 

exempel på hur heteronormen ges uttryck. Osäkerhet inför själva uttrycket/identiteten, 

antagandet att det finns fördomar kring detta men även förnekelsen utav det samt upplevelsen 

av att det krävs ett särskilt arbets-/förhållningssätt. Överskridande könsuttryck, såsom smink 

på killar, förklaras här med att skolan är ”lite speciell”. Det knyts till en kontext, nämligen 

program men även typ av skola som i detta fall är, enligt respondenten, ”lite speciell”. Med 

hjälp av dessa konstigheter som följs av en förklaring, reproduceras heteronormen då 

heteronormen påvisar/har som syfte att allt som avviker från denna bör förklaras för att förstå. 

Detta i sin tur reproducerar heteronormen som det inbyggt normala (Ambjörnsson, 2006; 

Rosenberg, 2002). 

 

I en diskussion om fördomar så ställer plötsligt en av respondenterna frågan huruvida de 

andra tror en ”transa” skulle få jobb på deras enhet. De andra respondenterna uttrycker med 

en överdriven gest att det skulle vara ”häftigt” och menar ironiskt på att det ”skulle bli roliga 

enhetsmöten” vilket bemöts av de andra respondenterna med skratt. Respondenten som ställde 

frågan fortsätter jakten på ett svar varpå praktikanten svarar att hen hade anställt dem 

(transa/or) varpå en annan respondent skämtsamt svarar att denne praktikant får bli chef på 

enheten. Respondenten som menade på att det skulle bli roliga enhetsmöten drar en parallell 

till huruvida dennes son skulle komma hem med svarta naglar och svart hår och gör en 
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menande gest på en underliggande humor och ironi samtidigt som hen tillägger att ”den 

söndagsmiddagen skulle bli kul!” 

Vid ett annat tillfälle nämns transsexualitet och problematiseras utifrån sin kontext. En 

respondent delger då hen varit bosatt i ett annat land i Europa att hen där inte upplevde 

transsexuella personer som konstigt men att det minsann skulle vara betydligt svårare att vara 

transa här, i detta län. Hen menar på att hen själv kanske skulle kunna hantera det bemötandet, 

men att det definitivt inte skulle bli accepterat på exempelvis bygg- eller fordonsprogrammet. 

 

Här blir heteronormativiteten återigen synlig då den, utöver den hegemoniska heterosexuella 

normen, grundas på binär könsuppfattning (Rosenberg, 2002). Det som är avvikande gestaltas 

tydligt i respondenternas val av uttryck samt förklaring av hur deras egna respektive andras 

reaktioner skulle bli. Det avvikande tydliggörs även då det försöker förklaras, i detta fall, 

kontextbundet. Gränsen mellan homo- och heterosexualitet förutsätter i sin tur tydliga 

könsidentiter och uttryck, så som man och kvinna. Denna gränsdragning är i queerteorin minst 

lika relevant som den mellan homo- och hetero, eftersom det krävs kännedom om personernas 

kön ifråga för att veta om någon är hetero- eller homosexuell. Detta innebär att avvikande 

könsidentitet eller uttryck kan komma att krångla till den rådande ordningen (heteronormen) 

som i sin förlängning möjliggör att stämpla denna avvikande som annat än heterosexuell 

(Ambjörnsson, 2006; Rosenberg, 2002). 

 

En respondent började prata om att hen inte hade någon erfarenhet av homosexuella, inte 

kände några homosexuella personer och syftade då främst på den privata sfären i sin 

umgängeskrets. Detta var något som uppfattades, enligt respondenten, som en svaghet och 

förklarar att det tagit sig uttryck då hen bemött elever som varit ängsliga för hur de ska göra 

då de är i offentliga sammanhang och vill ta kontakt med andra hbt-personer. Respondenten 

fortsätter beskriva att hen inte vet då vad för råd som kan tänkas ges och vad som förväntas av 

henom då hen inte anser sig ha några kunskaper om detta. Detta bekräftas av en annan 

respondent då hen säger 

 

”Ju mer man jobbar med det, med den problematiken, desto mer kunskaper får man. 

Det minns jag ganska tidigt när jag började jobba här så hade jag en sån elev och 

jag kan säga, han lärde mig allt! /…/ Sen är vi ju också onödigt nyfikna. Allting, det 

är ju så kul!” 
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Enligt en rapport från ungdomsstyrelsen (2010) så uppger respondenter att de upplever sig ha 

ett ansvar i form av en informationsplikt att utbilda kolleger och/eller skolkamrater i hbt-

kunskap, vilket de upplever som jobbigt. Detta går att koppla till ovanstående respondent. Det 

må generera i mer kunskap för kuratorn men det görs här på hbt-personens/ernas bekostnad. 

Respondenten gör här en avgränsning och nämner bara homosexuella. Med avstamp i 

queerteori är detta ett kvitto på den rådande heteronorm som använder homosexualitet som sin 

bästa illustrerande motsats (Ambjörnsson, 2006; Berg & Wickman; 2010; Rosenberg, 2002). 

Utöver detta är det även ett indirekt osynliggörande av bisexualitet. Bi- och transpersoner 

tenderar att exkluderas då diskussioner begränsas till homosexualitet, något den övergripande 

queerteoretiska filosofin och traditionen ämnar lämna plats för (Ambjörnsson, 2006; Dahl, U. 

2005). Genom att diskutera sexuell identitet, speciellt med heteronormen som grund och 

homosexualitet som dess förutsättande motsats, osynliggörs sexuell(a) erfarenhet(er) och 

begär - två aspekter som kan komma att krångla till homosexualitetsidentiteten. Vidare finns 

det rapporter som vittnar ungdomars upplevelser om hur sexualitet(en/er) är föränderlig och 

hur de kan uppleva sig som homosexuella en period för att sedan uppleva en övertygelse om 

att vara bisexuell eller vice versa (Ungdomsstyrelsen, 2010; FHI, 2009). Något som inte 

motstrids av queerteorin och socialkonstruktivismen då båda förhåller sig i opposition till det 

statiska, essentiella som påstått fritt från yttre påverkansmöjligheter (Ambjörnsson, 2006; 

Berg & Wickman, 2010; Hacking, 2000; Payne, 2005; Rosenberg, 2002). 

 

Respondenten pratar vidare om att det är en spännande och fantastisk resa som görs 

tillsammans med elever som inte var positiv från början men som respondenten kunde vända 

till något positivt genom att påpeka och uppmuntra till att det var en spännande värld denna 

person var på väg att träda in i. Detta ansåg respondenten var ett sätt att skaffa kunskap om 

denna grupp, samtidigt som det i sin tur genererade i att kuratorerna blev duktigare inom 

ämnet, alltså att få träffa hbt-ungdomar och få ta del av och bemöta dess eventuella 

problematik. Detta med bakgrund av att kuratorerna är angelägna om att ge rätt hjälp.  

Respondenten bekräftar ännu en gång då hen fortsätter att prata om sina erfarenheter av 

homosexuella utanför professionsrollen 

 

”Det är skitroligt, men mycket av dem här erfarenheterna man har med sig som 

kanske ligger utanför yrket väger säkert in en hel del. Jag har vänner som är 

homosexuella och jag måste säga att ibland jag tycker dem har faan så mycket 

roligare liv än vad en annan har.” 
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En annan respondent fyller i att det nog kan vara roligt för en del, men att alla historier där 

någon inte är heterosexuell eller att vara transa inte är så roligt. Här nämns och understryks 

rädsla för våld och hatbrott och att det är ett stort bekymmer. 

 

Enligt socialkonstruktivismen (Hacking, 2000) skapas i det sociala samspelet grupperingar 

som blir bärare av olika kategorier. Dessa kategorier vittnar om olika kännetecknen för dessa 

grupper såsom behov och agerande. Detta är något queerteorin sätter fingret på då de belyser 

heterosexualitetens status som allmängiltig och erkänd som det naturliga, universella med 

homosexualiteten som sin förutsättande motsats (Ambjörnsson, 2006; Rosenberg, 2002). 

Utöver den dikotomiska gruppering spelar kategoriseringarna här in och gör 

heterosexualiteten som en hierarkisk överordning till homosexualiteten (ibid.).  

I ovanstående ges tydligt exempel på hur dikotomier skapas – ett vi och dem – mellan, i detta 

fall, hetero- och homosexuella följt av en hierarkisering. Här tydliggörs och även 

reproduceras skillnaderna mellan grupperna samtidigt som, och även på bekostnad av att, 

likheterna suddas ut (Rosenberg, 2002). Av konversationen att döma finns det inte heller 

några nyanser i dessa två dikotomier; det pratas uteslutande om heterosexuella kontra 

homosexuella. Det nämns vidare karaktäristiska drag om homosexuella men bara 

homosexuella som grupp; nämligen att de har mycket roligare än vad respondenten själv har. 

Utöver att det blir en grov generalisering så försäkrar sig även respondenten om att hen själv 

inte är en del av dem – de homosexuella – och i samma andetag förenklat uttrycker att hen 

istället är en del av det som inte behöver förklaras eller utvecklas, nämligen heteronormen. 

Detta kan vidare kopplas till respondenterna i Ungdomsstyrelsens rapport (2010) som uppger 

att ungdomar undviker att ”komma ut” då de varken orkar eller vill bli bärare av en hel kultur. 

Denna bild av en egen kultur förstärks av respondentens ord ovan. 

 

När en diskussion om mångfald tar vid så diskuteras det huruvida den bemöts av samhället 

och att den inte kan bemötas utan att resultera i ett motstånd med förklaringen:  

 

”Man vill ha kvar det här gamla enkla; är man sån så är man sån. Man vill ha dem 

här facken och det är… jag tror utbildning, debatt och diskussion… allting som 

öppnar upp frågorna är ju av godo.” 
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En av respondenterna upplever att det inte finns utrymme att jobba med sina egna fördomar 

utifrån sig själv utan att det alltid görs i samband med mötet med andra. Respondenten 

gestaltar med ett exempel där hen en gång förutsatte att en av henoms elever var 

heterosexuell, vilket inte var fallet. Detta är något respondenten uttrycker missnöje över. Hen 

pratar vidare om detta och sätter situationen i en kontext och att hen på så vis kunde förstå, att 

elevens sexualitet och problematik blev här så kallat”solklar”. Vidare pratade respondenten 

om att hen inte tror att detta var en isolerad företeelse, utan att liknande händelser 

förmodligen förekommer på regelbunden basis där de i sina professioner som skolkuratorer 

tar olika saker för givna exempelvis heterosexualitet. 

 

I skolkuratorernas uppdrag att arbeta förebyggande med olika frågor relaterade till 

värdegrunder, berättar de att de oftast inte har möjlighet att själva bedriva detta direkt 

gentemot eleverna på grund av bristande resurser. Arbetsgången brukar därmed gå via 

lärarkåren, med syftet att detta sedan ska generera ut till eleverna.  

  

”…[men] vi har ju inte haft nåt med att vi jobbar med lärare om homosexualitet å, 

det gör vi ju ingenting, alltså ingenting.” 

 

En slutsats som görs är att de hade kunnat jobba mycket mer med de här frågorna, och då 

även gentemot lärarna. 

 

Att hbt-frågor faller mellan stolarna ges här uttryck, trots att det under har konstaterats att det 

behövs arbetas mer specifikt med dessa frågor i skolorna (FHI, 2010). Detta kan ses som ett 

resultat av den heteronormativitet som präglar samhällets alla institutioner. I ovanstående citat 

syns ytterligare ett av heteronormativitetens forum, nämligen den hierarki som existerar 

mellan homosexualitet, bisexualitet och könsöverskridande identitet och uttryck. Vid 

diskussioner kring hbt-frågor ges ofta homosexualitet mer utrymme än bisexualitet och 

könsöverskridande identitet och uttryck, som därmed många gånger osynliggörs än mer i 

förmån till homosexualitet (Ungdomsstyrelsen, 2010; Dahl, U. 2005) Intervjupersonerna 

bekräftade detta genom att lägga fokus på homosexualitet, och sedan knappt nämna 

bisexualitet och könsöverskridande identitet eller uttryck. 

 

Gällande situationen på de mer praktiskt inriktade programmen, berättar en av 

intervjupersonerna om en företeelse som hen fann anmärkningsvärd gällande homofobi. En 
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skolinformatör från RFSL hade varit och pratat om hbt på en enhet med praktisk inriktning 

där det övervägande studerade killar. Vad såväl skolkuratorn som skolinformatören hade 

förvånats över, var att det var de kvinnliga eleverna som stod för homofobin medan de 

manliga eleverna gav ett mer öppet intryck exempelvis genom att ställa ”bra” frågor. När 

detta återberättades under intervjun, kontrade en annan respondent med att den kvinnliga 

homofobin kanske berodde på att det ”ligger nära dem själva”. 

 

Här faller fokus på genus då respondenten tydligt klargör sin förvåning över att en tjej besitter 

homofobiska tankar. Detta nämns och även förstärks i paritet med att killarna ställde ”bra” 

frågor. Detta visar på den starka intersektion mellan kön, genus och sexualitet, vilket 

queerteorin belyser (Ambjörnsson, 2006; Berg &Wickman, 2010; Lundahl, 1996; Rosenberg, 

2002). Sexualitet blir här problematiskt att prata om som en sluten kategori utan en koppling 

till kön och genus. Uttalandet om att detta skulle ligga nära tjejerna själva kan vara ett försök 

till att förklara att tjejerna inte följer den rådande genusordningen vilket i sin tur kan här blir 

ett kvitto på en även avvikande sexualitet. Annorlunda uttryckt blir kopplingen, som Lundahl 

skriver anatomi – karaktär – begär (1996.). Det visar också på de ”korrekta” kopplingar som 

bör göras enligt heteronormen – att tjejer inte skall inneha homofobiska drag och att killar 

implicit skulle vara mer ursäktade för att besitta denna egenskap (Ambjörnsson, 2006; Berg & 

Wickman, 2010; Lundahl, 1996; Rosenberg, 2002). Genus (åter)skapas här.  

 

Utifrån en diskussion kring vilket ansvar skolan har för att förebygga hbt-ungdomars ohälsa, 

är gruppen överens om att en viktig roll för dem som kuratorer bland annat handlar om att 

göra det ”pratbart” och använder exemplet: 

 

”…att det finns människor som tycker jamen, jag vill vara sån och jag vill vara på det 

här viset och det är okej liksom.” 

 

Genom intervjupersonens språk kan vi se hur någon som avviker från heteronormen, 

konstrueras till att den gör detta utifrån den fria viljan. Detta bekräftas inom queerteorin 

(Ambjörnsson, 2006; Berg & Wickman, 2010; Rosenberg, 2002) där det görs tydligt att 

utifrån samhällets normer ifrågasätter vi inte heterosexualitet och dess uttryck – detta är 

ingenting vi ”väljer” – medan den som avviker från detta gör ett aktivt och medvetet val, en 

handling. I förlängningen innebär även detta att utifrån detta synsätt, behöver den som avviker 

från heteronormen acceptera de konsekvenser som detta innebär på ett helt annat sätt än den 
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som identifierar sig enligt heteronormen. Risken kan bli här att heterosexualitet är, utöver att 

vara det mest förekommande och rent av ”normala”, även autentiskt; det är vårt sanna jag 

vilket inte innefattas detta blir avvikande. I detta uttalande kan vi se hur respondenten går 

ifrån det inbyggda essentiella och närmar sig mer det konstruktivistiska i form av en fri vilja. 

Liksom Hacking (2000) beskriver nödvändigheten av studerandet av fenomen till sin sociala 

kontext får detta gehör från queerteorins filosofi att se sexualiteter såväl som 

köns/genusidentiteter som socialt, historiskt och geografiskt konstruerade främst med fokus 

på heteronormen som primär förtryckande dominans (Ambjörnsson, 2006; Berg & Wickman, 

2010; Rosenberg, 2002).  

 

5.1.2 Förebyggande arbete  

 

Inledningsvis i intervjun talar respondenterna väl om det generella förebyggande arbetet ute 

på skolorna och hur detta bedrivs, samt om deras eget medverkande i detta genom sina roller 

som skolkuratorer. Respondenterna berättar att allt deras arbete, inklusive det förebyggande, 

bedrivs på tre nivåer nämligen individ-, grupp- och organisationsnivå.  

Intervjupersonerna betonar tidigt i intervjun att det ligger i deras huvuduppdrag att som 

skolkurator arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Vidare berättar de att det från chefsnivå 

på den centrala elevhälsoenheten som de utgår från finns en ambition att femtio procent av 

skolkuratorernas arbetstid ska kunna gå till förebyggande insatser. Längre in i intervjun 

framkommer dock att detta mycket sällan är fallet. Anledningen säger de vara dels bristande 

resurser, dels att det inte är vad som efterfrågas av rektorerna i den utsträckning som de 

själva hade önskat. Rektorerna som uppdragsgivare har därmed mandat att styra över vad 

skolkuratorernas arbetstid skall utgöras av. Exempelvis uppgav en av respondenterna att hen 

till nittio procent arbetade med individärenden på en utav skolorna. Hen berättade att hen 

gärna hade sett ett större utrymme för att arbeta med förebyggande insatser, men då det var 

tydligt från rektorn att skolkuratorn endast skulle användas till arbete på individnivå 

upplevdes en avsaknad av möjlighet att förändra denna arbetssituation.  

 

På övriga skolor där respondenterna arbetade, upplevde de dock att de har goda möjligheter 

att påverka sitt uppdrag. Exempel delgavs kring om någon som skolkurator ser att det finns 

vissa behov av utveckling inom ett särskilt område, att de upplevde att hen då ofta hade 

mandat från rektorerna att arbeta med detta. Dock reflekterar de vidare kring att även om 

detta upplevs som positivt, innebär det samtidigt att prioriterade utvecklingsområden i 
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ovanstående bemärkelse är avhängiga de specifika glasögon den enskilde skolkuratorn bär. 

Vidare ser de en viss problematik i relation till att de upplever att det oftast är de som 

skolkuratorer som påpekar vad det är som behöver göras på det förebyggande området med 

värdegrundsfrågor, alternativt ifrågasätter hur det bedrivs. Detta blir problematiskt då de 

aktuella sinande resurserna har en negativ inverkan på deras möjligheter som skolkuratorer 

att arbeta förebyggande. 

 

Här uttrycks en tydlig hierarki mellan rektor/er kontra kurator/er. Huruvida hierarkin i sig 

skall råda och innehar fördelar ämnar vi inte analysera. Dock hänvisar respondenterna här 

mycket till att det förebyggande arbetet är avhängigt rektorns delegering och makt.  

Som social konstruktivismen förklarar så blir den bild av verklighet som ses som sann 

grundad på samtida sedvänjor och traditioner. Alltså innebär kuratorernas arbetssysslor och 

rutiner en pågående skapelse av en viss sanning; en sanning om vad som är värt att prioritera i 

arbetet. Detta är en reproducerande process vilket i sin förlängning innebär att denna 

”sanning” växer sig starkare med hjälp av upprepning och tid (Hacking, 2000; Payne, 2005). 

 

En upplevelse som delades av alla respondenter var att det förebyggande arbetet samt deras 

egen delaktighet i detta, såg väldigt olika ut mellan de olika verksamheterna. Detta gällde 

såväl på en mer generell nivå, men även mer specifikt kopplat till förebyggande arbete kring 

sexualitet och könsöverskridande identitet och uttryck. De åsyftade dels mellan de olika 

skolorna, dels inom samma skola mellan de olika enheterna och programmen men även 

mellan de olika klasserna. Det sistnämnda ansåg dem grundades i vilken lärare det var som 

hade rollen som mentor för de olika klasserna. 

 

”… Och ibland kan man ju, det är ju trist, kan man ju nästan i förhand veta att den 

elevgruppen den kommer inte att komma på det här.” 

 

Vad som i ovanstående citat menas med ”det här” är exempelvis olika typer av temadagar 

eller föreläsningar som på något sätt behandlar sexualitet och/eller könsöverskridande 

identitet och uttryck. Respondenterna menade på att om mentorn för en specifik klass 

personligen inte såg detta som ett viktigt ämne, fanns det en stor risk att detta skulle leda till 

att denna elevgrupp inte fick ta del av de insatser som gjordes inom dessa områden. 

Intervjupersonerna gick vidare in på att detta i negativ bemärkelse påverkade likvärdigheten 

– att inte alla elever får ta del av de förebyggande insatser som skolorna bedriver. 
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Vad som är återkommande i diskussionerna kring skillnader mellan de olika skolorna och 

enheterna gällande det förebyggande arbetet, är att mycket beror på vad som prioriteras av 

såväl rektorer som lärare och att detta många gånger av respondenterna kan upplevas som 

personligt betingat. De ger ett exempel gällande en specifik kunskapshöjande insats med 

fokus på ungdomars sexualitet vilket den aktuella kommunen erbjuder all verksam personal 

inom skolan. De berättar dock att all skolpersonal inte tar del av denna, vilket de anser bero 

på vad den enskilde läraren väljer att prioritera.  

 

Här uttrycks en medvetenhet om vad som sker, rent praktiskt, när mentorer inte är angelägna 

om att eleverna skall ta del av temadagar. Det påpekas även här att detta i sin tur påverkar 

likvärdigheten på ett negativt sätt.  

Samtidigt som heteronormen får förbli rådande utan att bli ifrågasatt avväpnas det som har 

potential till att kunna ifrågasätta heteronormen. Detta genom ignorering, menar queerteorin 

(Rosenberg, 2002). Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så ges även här, som 

tidigare diskuterats, en bild av verklighet och sanning om vad som är värt att prioritera i 

arbetet som kurator (Hacking, 2000; Payne, 2005). Här finns det utrymme att se vad dessa två 

effekter kan göra av varandra; nämligen att det exkluderade blir än mer reducerat i en 

eventuell agenda då detta sker på bekostnad av att ge vika åt en annan sanning som på så vis 

fyller dess plats. 

Detta går vidare koppla till Ungdomsstyrelsens rapport Hon Hen Han (2010) där en 

respondent beskriver sin skoltid som en arena som osynliggjorde existensen av hbt-frågor, 

vilket av respondenten upplevdes uteslutande negativt. Även detta är en tacksam illustrering 

av heteronormen (Ambjörnsson, 2006; Rosenberg, 2002). 

 

Respondenterna pratar genomgående om olika slags punktinsatser som genomförs i 

förhållande till det förebyggande arbetet, exempelvis i form av temadagar som de själva är 

delaktiga i att utforma. De ger uttryck för en stolthet i förhållande till att de upplever att det 

efter sådana här typer av punktinsatser, kan märkas ett öppnare klimat på skolan. Det råder 

delade meningar om huruvida punktinsatser är rätt sätt att arbeta med frågor rörande sexualitet 

och könsöverskridande identitet och uttryck. De menar att det kan vara svårt att arbeta med 

denna typ av frågor, att de inte alltid vet hur de ska göra och att de kanske inte gör det på rätt 

sätt men upplever att dessa typer av insatser ändå fyller en funktion och att det är ett sätt att 

närma sig dessa ämnen i förhållande till det förebyggande arbetet. En av respondenterna 
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reflekterade också kring att denna typ av arbete med värdegrundsrelaterade frågor kanske 

bedrevs på fel nivå – att det förmodligen behövde arbetas med detta på en mer övergripande 

och strukturell nivå inom skolväsendet, för att ens ha möjlighet att få reell genomslagskraft 

ute i den faktiska verksamheten.  

 

Ungdomsstyrelsens rapport (2010) uppger att fler ungdomar är överens om att ett 

kontinuerligt normkritiskt tänkande inom skolans väggar är nödvändigt. Enstaka tillfällen där 

hbt-temat lyfts gör ingen skillnad, menar respondenterna, utan upplever snarare det som ett 

sätt att ”bocka av” detta.  

 

Genomgående under intervjun berättas det om det förebyggande arbete som bedrivs inom 

ramen för vad som är lagstadgat gällande likabehandlingsarbete, även i relation till intervjuns 

specifika ämnesområden nämligen sexualitet och könsöverskridande identitet och uttryck. 

Kuratorerna verkar inte själva vara medvetna om att det sistnämnda inte ingår i vad som är 

lagstadgat kring likabehandlingsarbete utan pratar mer generellt om diskrimineringsgrunderna 

som grund för detta arbete. De menar på att det är diskrimineringsgrunderna, men en av 

respondenterna upplyser övriga att det snarare handlar om vad som nämns i lagsstiftningen 

kring likabehandling, men att detta samtidigt är diskrimineringsgrunderna dock med fokus på 

mobbing och trakasserier. Igen konstateras det av ytterligare en respondent, att det fortfarande 

utgår från diskrimineringsgrunderna. 

Liksom Hacking (2000) och andra förespråkare av socialkonstruktivismen hävdar att vi lever i 

en värld som är präglad av sociala konstruktioner (jfr. Gustavsson & Sigurdsson, 2009; 

Payne, 2005; Thornberg, 2006). Diskrimineringsgrunder och lagstiftning kring likabehandling 

är inga undantag. Respondenterna hänvisar till dessa dokument vilket stärker 

socialkonstruktivismens relevans då den hänvisar till att sanningar skapas, som i detta fall är 

de nämnda styrdokumenten, och görs sedan till social kunskap (ibid.). Respondenternas 

refereringar till styrdokumenten skulle kunna antas vara ett kvitto på detta vilket kan tänkas 

förstärkas då kuratorerna inte uppvisar någon vetskap kring att könsöverskridande identitet 

och uttryck inte ingår i det som är lagstadgat kring likabehandlingsarbete. 

Detta innebär också ett tydligt osynliggörande av transpersoner vilket queerteorin ser som ett 

effektivt sätt att delvis avväpna och avidentifiera det osynliggjorda (Rosenberg, 2002).  

 

En av respondenterna upplever att det är en obalans i det förebyggande arbetet kring 

värdegrundsfrågor. Ämnen som mobbing, trakasserier och trivsel får stort utrymme medan 
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frågor kring exempelvis osynliggörande och indirekt diskriminering inte hamnar på agendan 

på samma sätt, och tar upp ett exempel kring att människor kan ha osynliga handikapp vilket 

det kanske inte ofta reflekteras kring. En annan respondent menar dock på att det 

förebyggande arbetet främst omfattar helheten, men att det samtidigt givetvis kan vara bra att 

vara tydlig med vad det egentligen pratas om. Hen går vidare in på att detta kan bli ett 

dilemma, att vara tydlig med vad exempelvis likabehandlingsarbete handlar om i detalj 

samtidigt som det ska vara övergripande och med ett helhetsfokus. 

 

5.1.3 Sammanfattande analys 

Utifrån tematiseringarna och analysen av dessa är det främst några saker som återkommer.  

Begreppet ”homosexualitet”, ”transa” och ”transsexuella” pratas det om explicit, främst om 

homosexuella. Bisexualitet nämns uteslutande ingen gång. 

Trots att vi som intervjuare hela tiden har använt begreppet ”hbt” så har respondenterna 

uteslutande använt begreppet ”homosexuella”, utöver begrepp som ”dem”, ”… som är ’det’” 

etc. Detta i sig kan vittna om brukandet av ett dikotomiskt tankesätt, precis som 

socialkonstruktivismen nämner kategoriseringar (Hacking, 2000) och queerteorins fokus på 

förhållandet mellan det heterosexuella och homosexuella (Ambjörnsson, 2006; Berg & 

Wickman, 2010; Lundahl, 1996; Rosenberg, 2002). 

Det kan anses som ett förenklat och effektivt sätt att inte främst peka ut individen som 

avvikande utan att erkänna heteronormen genom att använda dess motsats, nämligen 

homosexualitet (Rosenberg, 2002). Det går vidare titta på vad detta ger för konsekvenser för 

de övriga i hbt-begreppet; nämligen bi- och transsexuella. Bisexuella nämndes aldrig. Utöver 

att hbt-ungdomar själva har vittnat om negativa upplevelser kring osynliggörande 

(Ungdomsstyrelsen, 2010) så skulle denna exkludering enligt queerteorin ses som ett 

avväpnande av den avvikande och en bestjälning av dess egenart (Rosenberg, 2002). 

 

Transa, transsexuella, könsöverskridande identitet och uttryck benämns sällan i paritet med 

homosexualitet. De få gångerna det görs så blir det i förklarande termer, främst till kontext. 

Alltså ”förklaras” transpersoner/personer med könsöverskridande identitet och uttryck. Detta 

är implicit ett sätt att kamma heteronormen medhårs, då heteronormen presenterar icke-

överskridande genusgränser och transpersoner gör just detta; träder över genusgränserna 

(Ambjörnsson, 2006; Rosenberg, 2002). Transpersonerna betraktas här utav respondenterna 

som sedermera avvikande vilket inte minst ”förklarandet” tydliggör som i sin förlängning 

erkänner heteronormen.   
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Kuratorerna benämner vidare att ungdomarna själva är en god kunskapsgivare, vilket gör dem 

rikare på sin kännedom och kunskap om hbt-ungdomar och dess situation vilket i sin tur gör 

dem bättre på att bemöta hbt-ungdomar och dess eventuella problematik på ett adekvat sätt. 

I Tidigare forskningsavsnittet nämndes en kanadensisk studie som undersökte kuratorers 

inställningar i relation till kännedom om manliga homosexuella. Denna studie visade ett 

samband mellan inställning och kännedom, vilket författarna menar stödjer tesen och andra 

studiers resultat om att högre kännedom kan åtföljas av en mer positiv attityd till 

homosexuella (Alderson, Orzeck & McEwen, 2009). Detta samtidigt som Ungdomsstyrelsen 

(2010) beskriver att unga hbt-personer vill bemötas med respekt såväl hemma som i offentliga 

rum, skola etc. Flera av dessa ungdomar beskriver upplevelsen av att ständigt behöva ”komma 

ut”, då de får frågan om huruvida de har pojk- eller flickvän, som väldigt påfrestande. Några 

informanter känner sig som ”levande reklampelare”, att de har en form av ansvar att utbilda 

människor runt omkring dem i kunskap om hbt (ibid.). 

Med detta som bakgrund blir kuratorernas syn på ungdomarna som goda kunskapsgivare åt de 

yrkesverksamma synnerligen problematiskt. I vart fall ur (hbt-)ungdomens perspektiv.  

 

Våld och hatbrott nämns som en nämnvärd bekymring som inte helt kan uteslutas i 

sammanhanget med hbt-ungdomar. Ambjörnsson (2006) förklarar att hatbrott är ett 

synliggörande av heteronormativiteten på samma vis som det för trettio år sedan gjordes då 

homosexualitet klassificerades som en sjukdom. Tibys studie Hatbrott? Homosexuella 

kvinnor och mäns berättelse om utsatthet för brott (1999) visar att risken för att utsättas för 

homofobiska hatbrott är avhängig av hur öppen personen är med sexualitet eller olika 

transidentiteter. De vanligaste platserna att utsättas för hatbrott är skola och/eller arbetsplats 

(Ungdomsstyrelsen, 2010). En plats som ungdomen inte helt enkelt kan välja bort. 

Kuratorerna beskriver en upplevelse av att eleverna uttryckt en etablerad ängslan och rädsla 

för hatbrott. Även då denna studie inte ämnar analysera huruvida kuratorerna skulle utgöra 

risk för att begå hatbrott och inget heller explicit vittnar om det i materialet, så följer de 

mönstret av att påpeka det som är synligt. En av respondenterna uttryckte exempelvis att det 

skulle vara ”roligt” att ha en transa på enhetsmöten och pratade med en viss sarkasm om det 

hypotetiska att henoms son skulle komma med nagellack och färgat hår. Även då inget 

hatbrott i den bemärkelsen här görs så skulle detta dock kunna ses som en subtil 

diskriminering och/eller kränkning mot transpersoner samtidigt som det implicit förstärker 

rådande genusnormer och/eller könsidentiteter/-uttryck i enlighet med heteronormen. Detta 
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blir, inte helt överraskande, ett stärkande av heteronormen på bekostnad av ”de andra”. Extra 

problematiskt kan detta anses vara då just transpersoner och personer med osäker identitet 

generellt är mer utsatt för våld inom hbt och har på så vis en sämre psykosocial livssituation 

(Ungdomsstyrelsen, 2010). 

 

5.2 Litteraturstudie  

 

5.2.1 Resultat  

Denna litteraturstudie utgår från hur ett urval av sju gymnasieverksamheters 

likabehandlingsplaner har konkretiserat diskrimineringslagen (SFS 2008:567) vilket är den 

lag som behandlar detta. Nedan presenteras en sammanfattning av denna undersökning varpå 

dess huvudsakliga resultat analyseras utifrån socialkonstruktivism, queerteori samt kopplingar 

till diskrimineringslagens förarbeten (2007/08:95) och Ungdomsstyrelsens rapport Hon Hen 

Han (2010). 

Som verktyg i denna undersökning har dels Skolverkets Allmänna Råd – Allmänna råd och 

kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling5 (2009), dels skriften En handledning för att utforma en 

likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling i skolan6 (2009) använts. Den senare är 

framtagen i ett samarbete mellan Diskrimineringsombudsmannen, Barn- och elevskydds-

ombudet samt Skolinspektionen.  

 

Diskrimineringslagen omfattar bland annat all skolverksamhet och har specifika direktiv i 

förhållande till utbildningssfären. I lagens portalparagraf står att läsa att den syftar till att 

”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (1kap 1§).  

Ovanstående kategorier är även det som benämns som diskrimineringsgrunder. Gällande 

diskrimineringsgrunderna ålder och könsöverskridande identitet och uttryck så omfattas ej 

dessa av lagens krav på aktiva åtgärder, tillika den del som reglerar likabehandlingsplanen. 

Detta kommer beskrivas mer utförligt nedan (Diskrimineringslagen, SFS 2008:567). 

 

                                                 
5 Hädanefter refererad till i löpande text som Skolverkets allmänna råd; de Allmänna råden. 

6 Hädanefter refererad till i löpande text som Handledningen från DO m.fl. 
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Upprättandet av en årlig likabehandlingsplan regleras i lagens tredje kapitel som behandlar 

aktiva åtgärder. Planens främsta syfte är att ”…dels främja lika rättigheter och möjligheter 

/…/ dels förebygga och förhindra trakasserier” (3kap 16§) och det är rektorn för den specifika 

verksamheten som ansvarar för att detta sker. Likabehandlingsplanen är ett verktyg för skolan 

i dess arbete att aktivt förebygga och motverka trakasserier och diskriminering (Skolverkets 

allmänna råd, 2009). 

 

Skolverkets allmänna råd är en skriftserie som behandlar alla författningar i förhållande till 

skolverksamhet. De Allmänna rådens primära syfte är att ge handledning i tolkningen av 

lagen, där ett mål är att det skall ske en enhetlig rättstillämpning. Medan de Allmänna råden i 

förhållande till likabehandlingsplanen är relativt kortfattad och enbart utgår från gällande 

lagrum, är Handledningen från DO m.fl. tänkt att fungera som ett något mer omfattande stöd 

och är framtagen som ett komplement till de allmänna råden.  

De båda behandlar förutom likabehandlingsplanen så som den är lagstadgad i 

diskrimineringslagen, även skollagens (SFS 1985:1100) plan mot kränkande behandling i 

skolan. Då det av bland annat de Allmänna råden föreslås att dessa två planer med fördel slås 

samman till en plan, utgår därmed såväl de Allmänna råden som Handledningen från DO m.fl 

utifrån en sådan gemensam plan. Samtliga likabehandlingsplaner som ingår i denna studie är 

av denna gemensamma sort. I denna studie refereras dock endast till diskrimineringslagen 

utifrån att det är denna och inte skollagen som behandlar ämnesområdena sexualitet och 

könsidentitet/-uttryck. 

 

Det är inte lagstadgat att skolorna måste utgå från de Allmänna råden (och heller inte 

Handledningen från DO m.fl.), dock förutsätter detta att skolorna kan bevisa att de fortfarande 

tillämpar lagen på ett korrekt sätt (Skolverkets allmänna råd, 2009). Ingen av 

urvalsverksamheterna har uppgett att de har använt sig av Handledningen från DO m.fl., och 

endast två (av sju) har uppgett att de nyttjat de Allmänna råden som stöd. Vad som oavsett 

gör dessa skrifter intressanta är att de på ett konkret sätt förmedlar vad berörda myndigheter 

anser kring hur skolor skall upprätta sina likabehandlingsplaner, samt hur dessa planer skall 

användas i verksamheten.  

 

5.2.1.1 Sammanfattning av undersökning 

Alla likabehandlingsplaner som ingår i denna studie har framtagits av grupper av personer 

verksamma inom den aktuella verksamheten. Dessa grupper har olika sammansättningar 
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men består oftast av en blandning av yrkeskategorier, däribland skolkuratorer, samt i 

vissa fall en representation av elever. Vidare ligger ansvaret för dess framtagande på 

verksamhetens rektor (SFS 2008:567), varför denne har en given roll i detta arbete. 

 

Följande är en sammanfattning av den undersökning som gjorts i förhållande till hur urvalet 

av likabehandlingsplaner förhåller sig till de centrala kriterier som återfinns i ovan nämnda 

handledningar. 

 

Av sju studerade likabehandlingsplaner är fem planer i avsaknad av tydliga visioner och 

långsiktiga mål i förhållande till skolans arbete med likabehandling. I fyra utav planerna 

framgår det ej huruvida elevers medverkan existerar eller ej. Fem planer är något bristfälliga i 

förhållande till att göra planen känd bland elever och vårdnadshavare och uppföljning av 

fjolårets likabehandlingsarbete finns inte presenterad i sex utav planerna. 

Samtliga planer visar på brister avseende åtgärder och insatser och dess ansvarsfördelning, 

främst i relation till svaga eller icke-existerande målformuleringar samt ansvarsfördelning 

men även i förhållande till vacklande konkretiseringar. 

Endast tre planer är konkreta med att åtgärderna handlar om främjandet av lika rättigheter och 

möjligheter samt motverkandet av trakasserier och diskriminering. Vidare är diskriminering 

och trakasserier begrepp som inte omnämns i fyra av de studerade planerna (observera att 

detta ej är ett kriterium från varken lagstiftning eller riktlinjer (Handledningen från DO m.fl., 

2009; SFS 2008:567; Skolverkets allmänna råd, 2009)). 

Sex planer uppvisar brister i förhållande till presentation av den kartläggning som är 

rekommenderad att göra. Samtliga planer undantaget en innehåller rutiner för när kränkningar 

inträffar varav den sjunde hänvisar till annat dokument. 

För vidare illustration av undersökningen, se bilaga 2 ”Översikt likabehandlingsplaner”. 

 

5.2.2 Könsöverskridande identitet och uttryck och dess frånvaro i 

Likabehandlingsplanen 

I dagsläget är det två av fem diskrimineringsgrunder som ej omfattas av de krav på aktiva 

åtgärder som riktas gentemot skolverksamhet, vilket är diskrimineringsgrunderna ålder7 samt 

könsöverskridande identitet och uttryck.  

                                                 
7 På grund av avgränsningsskäl kommer ålder som diskrimineringsgrund ej belysas vidare. 
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Motiveringen från regeringen till varför så är fallet står att finna i propositionen till den 

nuvarande diskrimineringslagen (2007/08:95). Innan de kan sanktionera ett sådant införande, 

behövs en utredning göras med syfte att utreda nuvarande bestämmelsers effekt och resultat. 

Utredningens bakgrund och syfte så som det presenteras i propositionen står dock främst i 

relation till arbetslivet och inte till utbildningsverksamhet, varpå motiveringen i relation till 

det sistnämnda blir något oklar.  

Vidare i motiveringen menar regeringen att diskrimineringskommittén i sitt förslag att alla 

diskrimineringsgrunder skall omfattas av kraven för aktiva åtgärder, är för generella och inte 

tillräckligt specificerande. Emellertid nämner regeringen i motiveringen att även de 

bestämmelser kring aktiva åtgärder som redan finns i lagen gällande övriga 

diskrimineringsgrunder är något oklara. Detta försvaras dock med att många 

utbildningsanordnare redan arbetar aktivt med vissa av diskrimineringsgrunderna, och att det 

för detta ändamål finns specifika handledningar med mera att använda sig av som stöd i detta 

arbete. Dessa två faktorer väger därmed till viss del upp för den något oklara lagstiftningen, 

och anses skapa bättre förutsättningar än vad arbetet med ytterligare diskrimineringsgrunder 

skulle innebära (ibid.).  

Regeringen påtalar även att ett sådant införande troligen skulle innebära en tidskrävande 

ansträngning för utbildningsanordnaren gällande att ”komma till insikt om vad som krävs i 

förhållande till de nya diskrimineringsgrunderna” (ibid. : 319). Vidare finner regeringen det 

”varken ansvarsfullt eller effektivt” att ”ålägga arbetsgivare eller utbildningsanordnare 

utvidgade uppgifter” (ibid. : 319) under den förutsättningen att en utredning först bör göras. 

Återigen blir dock detta något oklart i förhållande till utbildningsverksamhet, då – som nämnt 

ovan – syftet och bakgrunden till denna utredning främst står i förhållande till arbetslivet 

(ibid.).  

Dock rekommenderar Handledningen från DO m.fl (2009) att diskrimineringsgrunden 

könsöverskridande identitet och uttryck skall finnas med i likabehandlingsplanen, även om de 

fastslår att detta ej är ett krav. 

 

5.2.3 Analys utifrån en socialkonstruktivistisk ansats 

Som tidigare nämnt syftar exempelvis de allmänna råden till att ”främja en enhetlig 

rättstillämpning” (Skolverket, 2009 : 6). Detta kan ur en socialkonstruktivistisk ansats tolkas 

som ett steg i att medvetet skapa social kunskap – en gemensam bild av det som utgör 

verkligheten. Denna önskan om en gemensam bild av verkligheten – vilket här blir den 

enhetliga rättstillämpningen – stöter dock på hinder vilket konstateras genom de brister som 
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ett flertal av de studerade likabehandlingsplanerna uppvisar. Detta kan tolkas som att 

upphovsmännen till de specifika planerna bär på andra bilder av verkligheten än vad aktuella 

myndigheter gör, och att planernas brister även blir ett uttryck för denna diskrepans.  

De skillnader som existerar mellan de olika likabehandlingsplanerna kan även de belysas 

utifrån att dess upphovsmän bär på olika bilder på verkligheten, då de inte enbart skiljer sig i 

förhållande till att de behandlar olika verksamheter men även utifrån att de har valt att såväl 

poängtera som osynliggöra olika delar. 

Ytterligare en aspekt som kan tänkas ligga till grund för den diskrepans som existerar mellan 

lagstiftares krav och önskemål samt de studerade verksamheternas motvilja att till fullo leva 

upp till dessa, är att det kan tänkas existera en annan typ av social kunskap som går ut på att 

det inte nödvändigtvis är fel alla gånger att inte följa lagen till punkt och pricka. Om detta är 

fallet kan ett resultat bli att normer och sedvänjor skapas som i sin tur kan skapa 

handlingsutrymme för människor att exempelvis negligera och ignorera vissa delar av 

lagstiftningen, då detta därmed ses som ”socialt accepterat”. Hade det inte varit socialt 

accepterat, hade med största sannolikhet samtliga sju studerade planer uppvisat mycket färre 

brister i förhållande till lagstiftning och rekommendationer. Denna sociala acceptans ges 

uttryck genom att det i samtliga studerade fall är grupper av människor som står bakom 

planernas utformningar och formuleringar, och det är dessa gruppers gemensamma bilder av 

verkligheten – deras sociala kunskap – som ligger till grund för planernas utformningar.  

 

5.2.4 Analys utifrån en queerteoretisk ansats 

Det faktum att diskriminering och trakasserier som begrepp inte ens förekommer vid ett flertal 

av likabehandlingsplanerna, kan queerteoretiskt tolkas som ett effektivt sätt att avväpna och 

avidentifiera det osynliggjorda (Rosenberg, 2002), där det osynliggjorda här står för såväl hbt-

personer som andra grupper som omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Förvisso omfattas 

inte transpersoner av likabehandlingsplanen, detta i avseende att diskrimineringsgrunden 

könsöverskridande identitet och uttryck ej inkluderas i den del av diskrimineringslagen som 

reglerar likabehandlingsplanen (SFS 2008:567). I denna kontext blir därmed osynliggörandet 

av transpersoner i likabehandlingsplanerna flerfaldigt. Detta bör även belysas utifrån det att 

Ungdomsstyrelsen (2010) påtalar att offentliga verksamheter mycket väl kan ha ambitionen 

att sträva efter en främjande och inkluderande praktik men att det motsatta sker på grund av 

förekomsten av indirekt diskriminering och osynliggörande. 
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5.2.5 Övriga kopplingar 

Likabehandlingsplanerna ses som ett av de främsta verktygen skolan har i arbetet att motverka 

diskriminering och trakasserier (Handledningen från DO m.fl., 2009; SFS 2008:567; 

Skolverkets allmänna råd, 2009). Av de planer som framgår i denna studie kan det ifrågasättas 

huruvida de verksamheter som har tydliga brister i dessa, faktiskt klarar av att på ett 

kvalitetssäkert sätt arbeta förebyggande med dessa frågor. I ytterligare ett led ställs därmed 

frågan om unga homosexuellas, bisexuellas och transpersoners ohälsa kan tänkas ha ett 

samband med bristfälliga likabehandlingsplaner. Detta samband kan mycket väl tänkas 

existera, med utgångspunkten att sambandet diskriminering/trakasserier – ohälsa är ett faktum 

(Ungdomsstyrelsen, 2010; FHI, 2010, 2005 m.fl.), tillika att skolan är en arena där det 

heteronormativa förtrycket gentemot hbt-ungdomar i hög grad förekommer genom just 

diskriminering och trakasserier, såväl som negativt bemötande och osynliggörande 

(Ungdomsstyrelsen, 2010). 

Dock bör en bristfällig likabehandlingsplan ej per automatik likställas med en avsaknad av det 

arbete som åsyftas med en sådan. Arbetet med att främja lika värde och möjligheter samt 

motverkandet av diskriminering och trakasserier kan mycket väl förekomma utan att det för 

den sakens skull dokumenteras i en plan, särskilt då hela läroplanen (Lpf 94) bygger på att 

arbetet med värdegrundsfrågor skall vara integrerat och inkluderat i skolans verksamhet som 

helhet. Dock blir det fortfarande en diskrepans i förhållande till den enhetliga rättstillämpning 

som berörda myndigheter vill uppnå, vilket i sin tur leder till brister i kvalitetssäkringen för 

såväl den aktuella verksamheten som för skolväsendet i sin helhet då detta skulle innebära 

brister i likvärdigheten skolor emellan.  

I paritet till detta bör dock nämnas att det eventuella sambandet mellan bristfälliga 

likabehandlingsplaner och hbt-ungdomars ohälsa givetvis inte kan klargöras genom en 

förhållandevis ytlig studie som denna, utan att det självfallet krävs större undersökningar. 

 

De brister som likabehandlingsplanerna i denna studie påvisar, kan även ses som ett uttryck 

för Ungdomsstyrelsens (2010) slutsats gällande avsaknaden av en konkretisering på nationell 

nivå avseende bland annat skolans förebyggande arbete med värdegrundsfrågor och 

mänskliga rättigheter. Detta kan ses i relation till det som regeringen nämner i propositionen 

till diskrimineringslagen (2007/08:95), nämligen att det förekommer brister i lagstiftningen 

gällande skolans aktiva och målinriktade arbete i relation till att dessa kan ses som för 

generella och inte tillräckligt preciserande. Som tidigare nämnt försvaras dock detta med att 

det förekommer kompletteringar i förhållande till denna lagstiftning, med syfte att 
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konkretisera lagens innebörd och göra den applicerbar i verksamheten (det vill säga 

exempelvis de Allmänna råden och Handledningen från DO m.fl,), samt att många skolor 

redan aktivt arbetar med vissa diskrimineringsgrunder. Det sistnämnda går att tolka till att 

detta arbete inte nödvändigtvis står i relation till likabehandlingsplanen. Vad som här bör 

ifrågasättas är hur det går att kvalitetssäkra verksamheternas förebyggande arbete för att 

motverka diskriminering och trakasserier, när det på ett sätt – om än något tvetydigt och öppet 

för tolkning – sanktioneras av regeringen att detta arbete inte nödvändigtvis måste stå i 

relation till det verktyg som ändå har utformats av myndigheter för att till viss del uppnå en 

kvalitetssäkring, det vill säga likabehandlingsplanen. Detta i såväl lokal som nationell 

kontext. Vidare går även detta att ifrågasätta i relation till att regeringen hänvisar till de 

handledningar som har utformats för att stötta skolorna i arbetet med likabehandlingsplanen. 

Dessa handledningar har åtminstone i denna studie visat sig användas i marginell 

utsträckning, då även om två verksamheter uppgav att de hade använt sig av Skolverkets 

Allmänna Råd förekom det brister i dessa planer likväl som i de andra.  

 

6. Diskussion 

 

Vid ett flertal av de grupper som har tagit fram de likabehandlingsplaner som undersökts i 

denna studie, har skolkuratorn haft en aktiv roll. Skolkuratorn – förutsatt att denne är skolad 

som socionom - skall genom sin utbildning kunna arbeta med förebyggande socialt arbete och 

socialt förändringsarbete på såväl individ- och gruppnivå som på det mer strukturella planet 

(D-Wester, 2005). I teorin bör detta göra denne lämpad att vara en drivande del i arbetet med 

likabehandlingsplanen och dess implementering i verksamheten, men vad händer när 

skolkuratorn – skolans socialarbetare – brister i det normkritiska perspektivet? 

Handledningen från DO m.fl. är det enda dokument som ingår i vår litteraturstudie som 

nämner ett normkritiskt perspektiv. De gör detta mycket kortfattat, dock i relation till att det är 

kunskap som behövs i förhållande till att kunna arbeta för att främja lika rättigheter. De 

skolkuratorer som vi har träffat, ifrågasätter själva sin kompetens i förhållande till ett 

normkritiskt perspektiv – ett perspektiv vars avsaknad ständigt bekräftas genom den 

heteronormativitet som präglar diskussionerna. Dock skall deras självreflekterande synsätt 

premieras då detta visar på en insikt om att detta är kunskap som de själva anser vara en 

bristvara och att detta är något som är i behov av en åtgärd.  
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Osynliggörandet av transpersoner i den bemärkelse som blir relevant i förhållande till 

lagstiftningen om bland annat likabehandlingsplanen, det vill säga diskrimineringsgrunden 

könsöverskridande identitet och uttryck, blir särskilt intressant i ljuset av regeringens 

motivering till detta. Dels att de i motiveringen inte specifikt pratar om utbildning, men även 

då de påstår att en anledning till varför denna diskrimineringsgrund inte omfattas i det 

närmsta handlar om att de tycker det skulle kräva för mycket tid av utbildningsanordnaren att 

sätta sig in i vad diskrimineringsgrunden innebär, samt att detta ställs i relation till att det ej 

finns utarbetat handledningsmaterial kring denna diskrimineringsgrund. Detta tolkar vi som 

att regeringen anser att skolans ansvar för att förebygga diskriminering och trakasserier 

begränsas av den tid detta skulle ta i anspråk, tid som regeringen uppenbarligen måste anse 

behöver läggas på annat. Genom att rättfärdiga detta sänder även regeringen ut signaler om att 

det förebyggande arbetet med diskriminering inom skolan kan prioriteras bort i förhållande 

till andra, viktigare saker. Att detta sker bekräftas i vår fokusgrupp som vittnar om att bland 

de första nedskärningar som görs när budgeten stramas åt, är det förebyggande arbetet. Detta i 

sin tur kan leda till förödande konsekvenser då det är i det förebyggande arbetet som utrymme 

finns att förändra och påverka normer och attityder innan de gör skada.   

 

Likabehandlingsplanerna skall som tidigare nämnts i studien fungera som ett verktyg i 

skolans arbete för att bland annat motverka och förebygga diskriminering och trakasserier 

(Handledningen från DO m.fl., 2009; SFS 2008:567; Skolverkets allmänna råd, 2009), vilket 

också står i förhållande till det som Läroplanen (Lpf 94) uttrycker som sin värdegrund, vilken 

bland ett flertal värden vilar på exempelvis människolivets okränkbarhet och människors lika 

värde. Dessa värden bland andra skall representera vad ”samhället vilar på” (Lpf 94, kap 1.1), 

vilket är ännu ett exempel på hur normer genereras utifrån social kunskap – dessa värden som 

samhället sägs vila på antas vara allmängiltiga, sanna och de ifrågasätts heller inte. Samtidigt 

bär varje individ på sin personliga bild av verkligheten, vilket i olika grad kan skilja sig från 

den sociala kunskapen.  

Vad respondenterna i fokusgruppen var inne på var att förebyggande insatser och åtgärder 

som de själva såg behov av bestämdes utifrån vilka perspektiv de som enskilda personer bär 

med sig, det vill säga, vad deras bilder av verkligheten utgjorde.  

Detta går att koppla till skolans förebyggande arbete med värdegrundsfrågor i stort och de 

frågor vi måste ställa oss handlar bland annat om vem det är som ser vad som behöver göras, 

vem som har mandat att förändra samt vilka perspektiv dessa personer präglas av. Detta leder 
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även till frågeställningen kring vilka perspektiv vi kan kräva att människor i sin profession 

skall ha, samt vem som i sin tur skall utkräva detta. 

Kopplat till arbetet med likabehandlingsplanerna blir problematiken än tydligare. Detta 

verktyg för att bland annat arbeta med motverkandet och förebyggandet av diskriminering och 

trakasserier, blir ett ansvar som åläggs en specifik grupp som någonstans antas besitta rätt 

kunskaper. Men när dessa kunskaper – dessa perspektiv – ej finns tydligt formulerade från 

nationell nivå, hur skall någonsin det förebyggande arbetet kunna utföras på enhetlig och 

likvärdig grund?  

 

6.1 Slutsatser 

Heteronormativa föreställningar och attityder präglar skolkuratorers uppfattning om vad det 

innebär att arbeta med hbt-ungdomar.  

Ytterligare en teoretisk slutsats som vi har kommit fram till är att när det förebyggande arbetet 

ställs i relation till andra tids- och resurskrävande områden, får det förebyggande arbetet ge 

vika enligt skolkuratorerna – en uppfattning som åtminstone i förhållande till förebyggande 

arbete kring diskriminering och trakasserier av transpersoner, även delas av regeringen. 

Ungdomsstyrelsen (2010) pratar om en avsaknad av konkretisering av skolans förebyggande 

arbete med värdegrundsfrågor och mänskliga rättigheter. Vi vill utöka denna slutsats till att 

även innefatta en avsaknad av konkretisering i förhållande till vad som krävs 

kompetensmässigt för att en skola skall kunna göra detta på ett enhetligt och likvärdigt sätt. 

 

I sin helhet är detta ännu en studie som bekräftar dels avsaknaden av ett normkritiskt 

perspektiv i det förebyggande arbetet i skolan, dels behovet av det. De satsningar som görs 

inom detta område är därmed ännu ej tillräckliga och behöver såväl intensifieras samt 

utvecklas till att omfatta samtlig skolpersonal som arbetar med förebyggande 

värdegrundsfrågor i relation till sexualitet och könsidentitet/-uttryck. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Då denna studie har haft en smal inriktning har det under processens gång väckts många 

tankar kring att det vore intressant att se på fler intersektioner där etnicitet, ålder, 

funktionalitet och klass också hade lyfts fram i skolans arbete med hbt-ungdomar. Vidare har 

även tankar fötts kring hur andra aspekter än hbt som står i motsats till heteronormativiteten är 

i behov av belysning. Utöver ett krav på biologiskt kön med följande korrekt könsidentitet/-

uttyck, genus och begär – allt vars motsats ”krånglar till” det för heteronormen – betonar 



40 
 

också heteronormativiteten bland annat en monogam tvåsamhet. Detta leder oss till att bli 

nyfikna på exempelvis dess motsats, nämligen polyamori. Med bakgrund av en avsaknad av 

normkritiskt perspektiv vad gäller sexualitet och könsidentitet/-uttryck vilket har genererat i 

ohälsa på många sätt, finns det anledning att tro att liknande tendenser kan ske av en avsaknad 

av normkritiskt perspektiv gentemot bland annat tvåsamheten då även denna tjänstgör för 

heteronormen. 
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Intervjuguide     Bilaga 1 
 
Välkomna och tack för att ni vill medverka i denna fokusgrupp. Jag namn kommer vara den 
av oss som främst leder samtalet, medan namn främst kommer anteckna men även flika in 
med eventuella följdfrågor. 
 
Innan vi går vidare in på själva ämnet, så tänkte vi ta upp lite praktiska detaljer. Vi utgår från 
de etiska principer som gäller för svensk forskning i samhällsvetenskapliga undersökningar 
som för er del handlar om: vi kommer informera er om undersökningens syfte, och ert 
deltagande är givetvis helt frivilligt och vill ni avbryta så har ni rätt till detta. Vidare kommer 
vi behandla uppgifter om er med största möjliga konfidentialitet, och självklart kommer  dessa 
enbart användas för just den här uppsatsen . Vi kommer också att göra ett utskick till er när vi 
har arbetat klart med resultatet av denna intervju, där ni får verifiera att de tolkningar vi har 
gjort överensstämmer med vad ni faktiskt sa så att det inte har blivit något missförstånd. Har 
ni några frågor på detta? 

 
Både Ungdomsstyrelsen och Folkhälsoinstitutet bl.a. har kommit fram till att många hbt-
ungdomar upplever osynliggörande, öppen diskriminering och kränkningar. En väsentligt 
större andel bland unga hbt-personer uppger att de mår psykiskt dåligt än bland 
heterosexuella. Det är också betydligt vanligare att de har utsatts för hot och våld. De är bland 
annat mer utsatta för våld i nära relationer och har i större utsträckning försökt att ta sitt liv. 
Vidare har Socialstyrelsen identifierat vilka unga som är mer utsatta för risker än andra. Det 
är bland annat unga som inte känner igen sig i majoritetssamhällets sociala konstruktion av 
sexualitet som då exempelvis är unga hbt-personer. 
 
Ungdomsstyrelsen har även kommit fram till att det saknas en konkretisering inom det 
folkhälsopolitiska arbetet och i den nationella strategin, i förhållande till vad det innebär att 
arbeta förebyggande med unga inom bl.a. skolans arbete med värdegrundsfrågor. 
  
Det övergripande syftet med vår C-uppsats, är att undersöka hur detta påverkar den lokala 
nivån - dvs ute på skolorna, där vi också har gjort en avgränsning att enbart titta på 
gymnasieskolor. Vi vill undersöka hur vissa gymnasieskolor konkretiserar nationella 
styrdokument i relation till arbetet med värdegrundsfrågor ur ett förebyggande perspektiv , 
och då med fokus på sexualitet och könsidentitet. Vi har även valt att belysa detta särskilt 
utifrån rollen som skolkurator. 
  
Det övergripande syftet med fokusgruppen kommer därmed vara att få en inblick i vilka 
tankar, upplevelser, kunskaper och erfarenheter ni som skolkuratorer kan tänkas ha i 
förhållande till detta. 
 
Några frågor på detta? 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Först – vilka utbildningar har ni i grunden? Är alla socionomer? 
 
Som ni kunde läsa i mailet kommer denna intervju utgå ifrån tre teman, där det första temat – 
Skolkuratorns roll i gymnasieskolan – kommer vara uppdelad i två sektioner då intervjuns 
sista fråga (om vi hinner dit!) faller inom detta tema, men behandlar framtiden i ett annat 
avseende än de övriga. Vi tänker att då vi bara kommer hålla på fram till kl 12 så behöver vi 
ingen paus, är detta ok med er? Om det är någon som känner mitti att den behöver en paus, så 
är det dock bara att säga till så gör vi utrymme för detta. Då kör vi igång! 
 
Tema: Skolkuratorns roll i gymnasieskolan 
 

• Kan ni beskriva er/a yrkesroll/er? 
• Vad upplever ni vara centralt för skolkuratorns uppdrag? 
• Hur upplever ni er yrkesroll? 

 
 
Tema: Skolans arbete med värdegrundsfrågor kopplat till sexualitet och könsidentitet 
 
Arbete med värdegrundsfrågor – Hur skolan arbetar för att gestalta, förmedla och förankra de 
värden som vårt samhällsliv vilar på; demokrati, människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna 
 

• Utifrån skolans uppdrag att gestalta, förmedla och förankra dessa värden - tänker ni att 
denna typ av arbete med värdegrundsfrågor blir aktuell i er yrkesroll? 

o Om ja – på vilket sätt blir det aktuellt för er yrkesroll? 
o Om nej – hur tänker ni att detta kommer sig? 
 

• Utifrån den påvisade ohälsan bland hbt-ungdomar, vilken roll kan skolans 
värdegrundsarbete tänkas ha? 

o Har ni som skolkuratorer någon roll gällande detta?  
� Vilken? 
� Om inte – hur tänker ni att detta kommer sig? 

 
 
Tema: Hbt-ungdomars ohälsa: Ungdomen i skolan 
 

• Utifrån den påvisade ohälsan bland hbt-ungdomar - hur kan en som skulkurator tänkas 
se detta? 

 
• Arbetas det i skolorna med frågor kring sexualitet och könsidentitet?  

o Hur? 
� Har ni som skolkuratorer någon roll i detta? Vilken?  

o Om inte – hur tänker ni att detta kommer sig? 
 



 

• Arbetas det i skolorna med förebyggande insatser i relation till hbt-ungdomar?  
o På vilket sätt?  

� Har skolkuratorn någon roll i detta? Vilken? 
o Om inte – hur tänker ni att detta kommer sig? 
 

• Tänker ni att skolan har ansvar när det kommer till att förebygga hbt-ungdomars 
ohälsa?  

o Vilket ansvar?  
o Om inte - hur tänker ni att detta kommer sig? 

 
• Hur upplever ni att socionomens kompetens/kuratorns roll används i relation till 

skolans arbete med förebyggande insatser? 
o Vilket utrymme upplever ni att denne har till att arbeta med förebyggande 

insatser? 
 
Tema: Skolkuratorns roll i gymnasieskolan del 2 
 
I och med den nya skollagen som träder i kraft nästa år, kommer kuratorn i skolan bli 
lagstadgad för första gången.  

• Vilken betydelse tänker ni att detta har? 
• Tänker ni att detta kommer kunna ha någon betydelse för arbetet med 

värdegrundsfrågor i förebyggande syfte? Vilket? Och om inte, hur kommer detta sig? 
• Tänker ni att det kommer kunna ha någon specifik betydelse för just hbt-ungdomars 

hälsa och/eller ohälsa? Vilken? Och om inte, hur kommer detta sig? 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Översikt likabehandlingsplaner         Bilaga 2 
 

Övergripande komponenter 
Verksamhet Vision Långsiktiga 

övergr. mål 
Elevers delaktighet Uppföljning 

från i fjol 
Göra känd i 

verksamheten 
A - - - framgår ej - X föräldrar 
B X  X  X - X 
C X endast 

citat 
X  - framgår ej - X 

D - - - framgår ej - X personal +  elev 
E - - X  - X åk 1 endast 
F - - X  - X personal +  elev 
G - - -utvecklingsområde X  X åK 1 endast 

 
Rutiner och kartläggning 

Verksamhet Tydliga rutiner vid 
kränkningar 

Kartläggning Slutsatser från 
kartläggning som grund för 

åtgärder 

Diskr./trak. 

omnämns 

A X vaga X omnämns endast - - 
B X  X  X  - 
C - hänvisning -  - X 
D X  X omnämns endast - omnämns som bakgrund - 
E X  X omnämns endast X  X 
F X X omnämns endast - - 
G X  X omnämns endast - X 

 
Åtgärder och insatser 

Verksamhet Åtgärder + 
insatser 

Mål med 
dessa 

Åtg./insats lika 
rättig-/möjligheter 

Åtg./insats 
diskr/trak 

Ansvars-
fördelning 

A X X bristfälliga - - X bristfälliga 
B X  X  X X X bristfälliga 
C X  X bristfälliga - - X vaga 
D X X X X  X bristfälliga 
E X bristfälliga X bristfälliga - - X bristfälliga 
F X bristfälliga - - - X vaga 
G X bristfälliga - X X X vaga 

 
Förklaringar 
X = Planen innehåller vad som efterfrågas av lagstiftning och riktlinjer 
-  = Planen innehåller inte vad som efterfrågas av lagstiftning och riktlinjer 
 
Begreppet ”bristfälliga” representerar här att planen är i avsaknad av något i förhållande till lagstiftning och 
riktlinjer. ”Vaga” står för att planen kan tolkas uppfylla kraven, men upplevs som vagt beskrivet. 
Denna översiktliga tabell har under processens gång kompletterats med mer specifika anteckninga 
Observera att kolumnen ”Diskriminering/Trakasserier omnämns” ej står i relation till de centrala delarna 
gällande vad en plan skall innehålla utifrån lagstiftning och riktlinjer.  


