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Abstract 
 

Skolan är med och reproducerar samhälleliga normer och värderingar, något som är en 

naturlig del i dess kulturöverförande uppdrag. I relation till det ligger skolan i topp över 

miljöer när det kommer till diskriminering av människor som inte är eller upplevs vara 

heterosexuella, något som ofta förklaras genom begreppet heteronormativitet. Det syftar 

till att belysa de normer och strukturer som framhåller heterosexualitet som den enda 

riktiga sexuella läggningen, varpå övriga läggningar blir avvikande. Studien syftar till 

att belysa och problematisera i heteronormativa skolmiljöer. För att öka förståelsen över 

hur det kan vara i en heteronormativ skolmiljö har livsberättelser används som metod. 

Fokus är riktat mot skolans värdegrund och uppdrag i relation till hur det kan upplevas 

att gå i en heteronormativ skolmiljö. Resultatet visar på att diskriminering eller 

kränkande behandling inte behöver bero på faktisk homosexualitet, utan även misstänkt 

homosexualitet. Resultatet visar också på något som kan kallas homohat bland 

homosexuella, där hat uppvisas gentemot andra som identifierar sig som eller misstänks 

vara homosexuella, sin egen sexuella läggning till trots. Slutsatser utifrån detta blev att 

meningsskapandet av normbrotten kan skifta över tid och nödvändigtvis inte behöver bli 

något negativt, även om de upplevdes negativt när de inträffade.  
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Förord 
 

”Det var en gång” är den mest klassiska inledningen på alla sagor, så även denna. De 

”sagor” som du snart läser kommer bjuda på berättelser om tre unga män som har delat 

med sig av ett par fragment ur deras liv. Berättelser som, precis som i de flesta sagor, 

har erbjudit både stora och små prövningar för huvudkaraktärerna och som inneburit 

stora duster och förluster men som slutligen, förhoppningsvis, resulterar i lyckliga slut.  

 I klassiska sagor brukar medhjälpare gestaltas av förtrollade grodor, listiga katter 

eller gamla troll. I det här fallet är det inte så, utan de har tagit sig i uttryck genom 

informanter, handledare och kollegor. Jag vill ge huvudkaraktärerna Marcus, Erik och 

Rikard ett stort tack för er medverkan och för att ni delat med er av era berättelser. Ett 

lika stort tack vill jag även tillägna det här arbetets kloka uggla, min handledare Erika 

Björklund, för ytterligare en excellent handledning. Det finns även en del kollegor och 

vänner som jag också vill tacka, men väljer att bara nämna den mest framstående av 

dem. Lisa Bergström, min vapendragare sedan flera års studier, tack för bollandet av 

idéer, insiktsfull hjälp med texten och ditt vakande öga över min referenshantering. 

 

            

                      Andreas Johansson 

                      Gävle, den 15/6 2015 
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Inledning 
 

Skolan som välfärdsinstitution är till för alla barn och ungdomar och har därför en 

betydande roll när det gäller undervisning, utbildning och uppfostran av våra framtida 

demokratiska medborgare (Ross, 2008; Reid, Gill & Sears, 2010). Skolan har inte bara 

ett kunskapsöverförande uppdrag i form av undervisning inom olika ämnen så som 

matematik och geografi, utan också ett kulturöverförande uppdrag som tar sig uttryck 

genom tanken att man ska lära barn och ungdomar om samhälleliga, demokratiska, 

normer och värderingar (Börjesson & Palmblad, 2003). Det grundar sig i ett av skolans 

uppdrag gällande ansvaret att tillgodose barn och ungdomar det som behövs för deras 

lärande och utveckling men också för formandet av dessa barn och ungdomar till aktiva, 

goda, medborgare (SOU 2010:95). 

Även om skolans värdegrund vilar på lagar, regler och policydokument som är tänkt 

att reglera all form av diskriminering och kränkande behandling har det vid flertalet 

tillfällen visat sig att det inom skolan ändå förekommer just sådana handlingar 

(Ungdomsstyrelsen, 2010). I Sverige förekommer fortfarande diskriminering, 

marginalisering, stereotypisering, hot, hot om våld och faktiskt våld mot människor som 

inte är heterosexuella (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2014; Ungdomsstyrelsen, 

2010). Det är vanligt förekommande att dessa typer av handlingar utförs av någon 

närstående så som familj, släkt, vänner, skolkamrater, handledare eller lärare än av 

någon totalt främmande (Tiby, 2006). Hatbrott på grund av homofobi eller 

heteronormativitet har minskat något under de senaste åren, även om sifforna 

fortfarande är höga. Skolan har legat på topplistan över miljöer för dessa typer av brott, 

diskriminering eller kränkande behandling under en lång tid, även om den under de 

senaste åren tappat någon placering (ibid.). Det som är olyckligt när det kommer till 

detta är att handlingar kan pågå under en väldigt lång period i barn och ungdomars liv, 

eftersom vi som en del av vårt välfärdssamhälle har skolplikt. Det är även olyckligt om 

man återknyter till det inledande stycket om skolans kulturöverförande uppdrag i form 

av idén om att lära barn och ungdomar samhälleliga normer och värderingar. När man 

ser till statistiken presenterad ovan handlar det alltså inte enbart om demokratiska idéer 

utan kan också innebära en överföring av en kultur som tillåter diskriminering och 

kränkande behandling gentemot bland annat icke-heterosexuella. 

Jag är utifrån detta intresserad av homosexuella mäns berättelser om hur det har 

upplevts att gå i skolan, en plats som är tänkt att främja unga människors lärande, 

utveckling och identitetsskapande men som samtidigt är en plats som på många sätt kan 

förknippas med bland annat diskriminering, marginalisering och stereotypisering av 

icke-heterosexuella. Hur kan det se ut för människor som inte lever upp till traditionella 

och konservativa normer och värderingar när det kommer till sexuell läggning eller 

könsuttryck och hur hanterar man situationer som kan komma att uppstå i relation till 

detta? Vad är det man med avstamp ur detta egentligen lär sig genom skolan? Det är 

något som jag genom denna studie vill försöka belysa, för att ge en mer nyanserad bild 

av relationen mellan skolans värdegrund och uppdrag och hur det faktiskt kan upplevas 

av de människor som befinner sig i heteronormativa skolmiljöer. 
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Bakgrund 
 

I det här avsnittet kommer jag att presentera en del av skolans värdegrund och uppdrag, 

socialisation som del av skolan, min teoretiska inramning i form av ett antal 

queerteoretiska begrepp samt vad tidigare forskning säger om valda område.  

 

Skolans värdegrund och uppdrag 

 

Skolan bygger sin värdegrund på demokratiska grunder och mänskliga rättigheter. I 

Skollagen (SFS 2010:800) framgår det tydligt att ingen människa ska diskrimineras på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning. Den här delen av Skollagen samverkar direkt med 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Diskriminering beskrivs beroende på dess natur 

och på vilken grund man diskrimineras och delas in i tre olika typer. Dessa tre är 

trakasserier, direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Med trakasserier menas 

ett uppträdande som kränker någons värdighet i relation till de diskrimineringsgrunder 

nämnda ovan. Direkt diskriminering innefattar de tillfällen då någon ”missgynnas 

genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha 

behandlats i en jämförbar situation” (SFS 2008:567, 4 §). Sist, men inte minst, kommer 

den indirekta diskrimineringen som innebär:    

  

. . . . att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett 

förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna 

personer med. . . . viss könsöverskidande idententitet eller uttryck. . . . viss sexuell läggning . 

. . . såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de 

medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet (SFS 2008:567, 4 §).  

 

Skolans uppdrag är att ge elever kunskap och värderingar, främja elevers utveckling och 

lärande samt föda en lust för livslångt lärande (Skollagen, 2010:800). Utbildningen ska 

också ”förmedla och förankra” en respekt för mänskliga rättigheter och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Det 

framgår även att det inte räcker att förmedla kunskap om mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar, utan man måste också aktivt arbeta med de här frågorna för 

att på bästa sätt rusta eleverna för att bli demokratiska medborgare i samhället 

(Börjesson & Palmblad, 2003). Genom detta har man som mål att tillgodose eleverna 

kunskap och färdigheter i att göra och uttrycka etiska ställningstaganden som grundas i 

demokratiska värden, ett arbete som åligger all skolpersonal. Detta mål innefattar också 

att skolan ska ge varje elev en värdegrund som innefattar respekt och omsorg för sin 

närmiljö, miljön i ett vidare perspektiv och sina medmänniskor och deras egenvärde, ta 

avstånd från att andra människor utsätts för förtryck och kränkande behandling och i det 

också medverka i att hjälpa människor i behov av hjälp (Skollagen, 2010:800).  

 Utöver att värdegrunden syns i form av lagar förhåller sig även skolans uppdrag till 

läroplaner. Det kan ses som ett uttryck för den politik skolan bygger på och handlar om 
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vad skolan ska lära ut och vilken miljö som ska eftersträvas inom skolans kontext. 

Utöver den politik som reglerar skolans verksamhet genom läroplaner finns även andra 

aspekter av skolan, nämligen de sociala och kulturella aspekterna. De spelar en minst 

lika avgörande roll i utkomsten av skolans faktiska arbete med elevers lärande, 

utveckling och identitetsskapande i form av medborgarskapande (Börjesson & 

Palmblad, 2003). Det syns bland annat i Skolverkets läroplan (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11], 2011) som reglerar hela 

den svenska skolan fastslår man att skolan har i uppdrag att:   

 

. . . .aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme 

för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet (Lgr 11, s. 8). 

  
Den här tanken har funnits med i den svenska läroplanen sedan 1970-talet (Wernersson, 

2006). Könsmönster, som kommer beskrivas ytterligare längre ned i arbetet, är något 

som man inom skolan enligt läroplanen alltså ska förhålla sig till. Som fenomen i 

läroplanen handlar könsmönster till mång och mycket om skolans kulturöverförande 

uppdrag. Skolan som välfärdsinstitution är med och legitimerar och reproducerar 

samhälleliga normer och ideal som existerar utanför skolan (Börjesson & Palmblad, 

2003).. Dessa två överföringar, kunskap och kultur, är båda lika viktiga när det kommer 

till skolans uppdrag i att fostra de barn och ungdomar som befinner sig i dess kontext 

till demokratiska medborgare (Börjesson & Palmblad, 2003; Reid, Gill & Sears, 2010). 

Socialisation inom skolan 

 

Den kulturella reproduktionen, eller det kulturöverförande uppdraget, kan ses som en 

naturlig del av välfärdsinstitutioner, vare sig det gäller kriminalvård, arbetsförmedling 

eller skola. Skolan är en av barn och ungdomars viktigaste socialisationsagenter, vilket 

menas att skolan är en naturlig del i alla barn och ungdomars socialisation (Giddens & 

Sutton, 2013). Genom att det är en arena som man genom skolplikten tvingas till och 

där man genom skolklassen även tvingas att förhålla sig till andra människor. Man blir 

tilldelad en klass, där gruppernas storlek och sammansättning ser olika ut från skola till 

skola och klass till klass. Det som de olika klasskonstellationerna ändå har gemensamt 

är att barnen och ungdomarna socialiserar med varandra och på så vis också 

socialiseras, något som bland annat handlar om grupprocessernas påverkan på gruppen 

och dess individer (ibid.). 

Socialisation handlar om hur människor lär sig gruppens eller samhällets 

gemensamma värderingar, normer, regler eller sedvänjor (Giddens & Sutton, 2013). Det 

är en ständigt pågående process, från att vi föds till att vi dör. Det är också något 

interaktivt, alltså något som alla är med och deltar i tillsammans. Ingen som deltar i 

socialisationen är passiv, utan alla är aktiva i dess processer. Socialisation delas 

vanligtvis upp i den primära socialisationen, som berör människans första levnadsår. 

Sedan kommer den sekundära och den professionella socialisationen som berör livet 
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senare delar, inklusive arbetslivet. När man pratar om socialisation som begrepp brukar 

man tala om olika sorters socialisationsagenter. De som räknas som allra viktigaste 

agenterna är familj, kamratgrupper, arbetsplats, massmedia och även skola. Genom att 

diskutera och förhandla om vad som är rätt och fel kan dessa sociala handlingar även 

ses som en kamp om vad som hålls som normalt och vad som då per definition ses som 

avvikande. Det här innebär förstås inte enbart att människan lär sig om vad som är 

moraliskt och etiskt rätt eller om att värna om samtliga av våra mänskliga rättigheter, 

utan även sådant som går på tvärs med sådana aspekter men som i samhället i stort ändå 

existerar. Det kan handla om samhällets ordning när det kommer till exempelvis 

klassklyftor eller kulturella skillnader mellan grupper, som genom socialisation 

reproduceras trots de föreskrifter i form av lagar, regler och policydokument som råder 

för den specifika gruppen eller samhället i stort (ibid.).  

Gruppen, makt och normalitet 

 

Som nämnt ovan är socialisation inte någon form av blöt filt som lägger sig över 

gruppen och är bestående tills gruppen upphör (Giddens & Sutton, 2013). Istället är de 

diskussioner som förs konstanta, prövas och ifrågasätts genom aktiva processer. De 

röster som görs hörda och får gensvar avgör gruppens förhållningssätt. I de termerna 

kan man också tala om makt, något som inte nödvändigtvis utövas av en människa över 

en annan. Många gånger när man tänker på makt, tänker man på det som något negativt. 

Foucault (2002) menade att det inte enbart är så, utan att makt som kraft kan påverka 

gruppdynamik i positiv bemärkelse. Alla sociala konstellationer, vare sig det gäller 

familjen, gruppen eller institutioner, har ett eget ”maktfält” som skapats av gruppen och 

inom detta ”fält” finns det för gruppen specifika uttryck av makt. Makt uppkommer 

genom gruppens förstärkande, omkullkastande och ifrågasättande av fältets 

styrkeförhållanden. Ett bra exempel på styrkeförhållanden kan vara kunskap, något som 

Foucault (2002) menar är tätt sammavävt med makt. På så vis är inte heller makt något 

fixerat eller bestämt utan i allra högsta grad aktivt, ostadig och föränderlig då den 

uppkommer i varje relation mellan dessa styrkeförhållanden. Makt kan på så vis ses 

som en relation, eller snarare en mångfald av relationer. Det är också i denna mån som 

man bör förstå makt, alltså inte nödvändigtvis något som staten utövar över medborgare 

eller en människa utövar över en annan, utan snarare som något som uppkommer i 

relationerna inom det fält där det fungerar och vari makt organiserar detsamma (ibid.).  

En del av socialisationens kärna handlar om att genom gruppens processer, skapa ett 

förhållningssätt som accepteras och som hålls som riktig för agenterna i gruppen 

(Giddens & Sutton, 2013). Även om det sällan diskuteras explicit, innebär det också en 

förhandling om och av dikotomin norm-avvikare. Diskussioner om detta återkommer i 

dem flesta miljöer och sammanhang, inklusive skolan. Beroende av dem som anses 

normen och dem som kan ses som avvikare i det särskilda fallet skiljer sig norm – och 

avvikare i innehåll (Höök, 2001). Det som är konstant i den dikotomin är att det handlar 

om en maktrelation mellan norm och avvikare, där normen alltid definierar det som är 

avvikande. Normen konstrueras bland annat genom att peka på den som är avvikare och 

påvisar därmed vad som ses som normalt och som onormalt. Det är också det som är 

själva grundförutsättningarna för normalitet, att den å ena sidan pekar på olikheter 



 

5 

 

normen och avvikare emellan och samtidigt det faktum att de behöver varandra för att 

existera på så vis att de tillsammans utgör en helhet. Avvikare synliggörs ständigt i 

relation till den kategori som de representerar, till exempel som man, vit eller 

heterosexuell (ibid.). 

 

Genus, performativitet, heteronormativitet och maskulinitet  

 

Socialisationsagenter som jag talat om ovan, så som skolan, kan spela en stor roll när 

det kommer till inlärning och upprepning av könsmönster (Giddens & Sutton, 2013). 

För att tala om socialisation i skolan som en möjlig påverkan av könsmönster eller 

genusidentitet, finner jag det nödvändigt att gå in på en djupare beskrivning av den här 

studiens teoretiska inramning 

Genusordningen 

 

Begrepp som könsmaktssystem, genussystem, könsmaktsordning eller genusordning, 

syftar till att beskriva de processer och strukturer som upprätthåller ojämställdheten 

mellan, eller under- och överordningen av könen (Connell, 2009; Hirdman, 2001). 

Genusordningen, som blir det jag fortsatt kommer referera till, belyser det faktum att det 

finns vissa relationer, eller system, som både begränsar och möjliggör maktutövning 

och inflytande utifrån det biologiska könet. Teorierna om detta försöker genom två 

principer förklara kvinnans strukturella underordning av mannen, nämligen i-

särhållandet och mannen som norm. I-särhållandet tar sig uttryck genom att män och 

kvinnor generellt sett är verksamma inom olika, skilda, områden både i hemmet och i 

arbetslivet. Det senare genom skillnader i form av yrken, sektorer och nivåer och även 

lön. Mannen som norm visar sig genom mannens överordnande över kvinnan, där allt 

som är genuskodat manligt normalt sett värderas högre. Kvinnor bedöms utifrån 

mannen som norm och behandlas utifrån det, där då genuskodade kvinnliga egenskaper 

och arbete värderas lägre än männens. Det som är viktigt att komma ihåg när man talar 

om genusordningen är att det i första hand handlar om just de generella skillnaderna 

mellan män och kvinnor som existerar och används i samhället, inte för att förklara 

skillnader mellan enskilda män och kvinnor (ibid.).  

Genus som struktur av social praktik 

 

Den binära könsuppdelningen mellan man och kvinna är inte bara laddat med 

maktdimensioner, utan innehåller också idéer och föreställningar om hur man bör vara, 

se ut och bete sig (Connell, 2009). Genus är en specifik form av socialt 

förkroppsligande som handlar om hur människan utifrån biologiskt kön förväntas bete 

sig och vara. Utifrån en klassisk binär könsuppdelning föds vi med ett biologiskt kön, 

som man eller som kvinna, men också in i ett socialt kön, vilket är vårt genus. Män 

förväntas vara och bete sig på ett speciellt sätt, precis som kvinnor förväntas agera på ett 

speciellt sätt utifrån det biologiska kön han eller hon fötts till. Det handlar alltså om 

förmodad manlighet och förmodad kvinnlighet. Utifrån den biologiska idén om 

människans varande utifrån en reproduktiv utgångspunkt tillskrivs män och kvinnor 
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olika ideal och normer för kroppen och dess uttryck genom sociala praktiker. Eftersom 

genus teoretiserar könet som en social konstruktion är det också något som existerar i 

samverkan mellan individer. I arbetet som genomförs för att upprätthålla dessa normer 

för hur vi ska agera, bete och te oss i världen utifrån våra kön, ligger kroppen och det 

kroppsliga uttrycket ofta till grund för hur och när dessa gränsdragare ska arbeta. Det är 

genom det som man kan se hur det initiala motståndet tar sitt avstamp – till exempel en 

man som är feminin, ”för” ljus röst eller är ”för” kort (ibid.). 

 Arbetet med att upprätthålla normer om manlighet och kvinnliget handlar inte enbart 

om utseende utan också i stor utsträckning om handlingar, som i många fall är så kallat 

genuskodade. Det innebär att bland annat handlingar tillskrivs det ena eller det andra 

könet. Performativitet är ett queerteoretiskt begrepp som handlar om människors aktiva 

förhållningssätt till genusordningen, om hur man både medvetet och omedvetet 

genomför vissa handlingar för att tillfredsställa de förväntningar som tillkommer 

människans kön (Butler, 2005). Man kallar de handlingar som utförs för att ”göra kön” i 

det vardagliga livet. Ett centralt begrepp inom performativitetsteori är upprepningar, att 

man genom ihärdiga upprepningar av handlingar som överensstämmer med hur man 

tros förväntas bete sig konstituerar sitt eget subjekt, identitet, kön. Genom att upprepa 

förväntade beteenden om hur en man bör bete sig kan mannen tillfredsställa 

genusordningens konstruktion av hur en man är. Connell (2003) spinner vidare på 

samma idé om upprepningar av genus och menar när hon talar om skolans kontext att 

”ungdomarna lär sig att hantera genusordningen. De lär sig att anta en viss 

genusidentitet och utföra vissa genusprestationer. De lär sig också hur man kan ha 

distans till en given genusidentitet och skoja om sina egna prestationer” (s. 109). Det är 

också genom upprepningarna, eller närmre bestämt de felaktiga upprepningarna, som 

instabiliteten i genusordningen syns.  

Heteronormativitet och homofobi  

 

Något som går hand i hand med dessa idéer om förmodade biologiska, sociala och 

psykologiska skillnaderna mellan män och kvinnor som kommer från reproduktiva 

intressen, är heterosexualiteten (Ambjörnsson, 2006). Distinktionen och i-särhållandet 

av sexuella läggningar kan ses som en av genusordningens stora förtjänster. Någon som 

upplevs vara biologiskt född man förväntas attraheras av en som upplevs vara biologiskt 

född kvinna, det är givet och det enda normala. Det begrepp som bland annat syftar till 

att belysa de sociala normer som finns när det kommer till sexuella läggningar, 

könsuttryck och könsidentitet, kallas för heteronormativitet. Den bygger alltså på 

föreställningen om heterosexualiteten som den naturliga och den självklara sexuella 

läggningen för alla människor, varpå övriga blir normbrytande. Istället för att tala om 

heterosexualitet fyller heteronormativitet funktionen att det lyfter blicken från den 

enskilda människans handlingar, till att belysa det normsystem som existerar genom 

institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 

heterosexualiteten som normerande. Normen återfinns överallt och hos alla människor i 

vår kultur, antingen som bärare av den eller som brytare av den och kan förklaras utifrån 

manlighet och kvinnlighet. Så fort någon begår atypiska genusbeteenden, exempelvis 



 

7 

 

män som bär klänning eller kvinnor som har kroppsbehåring, blir individen också ofta 

ifrågasatt eller misstänkliggjord. Att bryta mot heteronormativiteten kan leda till 

konkret bestraffning i form av fysiskt våld, men även marginalisering, osynliggörande, 

förlöjligande, stereotypisering och socialt och psykologiskt underläge (ibid.). 

 Förr talades det nästan uteslutande om homofobi när det kom till hatbrott och 

våldshandlingar gentemot icke-heterosexuella. Idag talar man även om 

heteronormativitet, vilket gör att fokus lyfts från individen och istället tala om de 

strukturer som skapar utrymme för homofobin att existera och verka (Ambjörnsson, 

2006). Syftet det tjänar är att det minimerar risken för att isolera sådana händelser till 

individen som förövare där enskilda händelse inte nödvändigtvis behöver hänga 

samman med en annan, utan istället återigen visa på de normerande strukturer som finns 

och som verkar exkluderande gentemot icke-heterosexuella. Med det sagt försöker man 

inte skylla på strukturer som möjliggör dem utan vill visa på att heteronormativitet och 

homofobi måste förstås som två skilda saker som samverkar med varandra, något Pharr 

(2000) beskriver som att:   

 

Heterosexism creates the climate for homophobia with its assumption that the world is and 

must be heterosexual and its display of power and privilege as the norm. Heterosexism is the 

systematic display of homophobia in the institutions of society. Heterosexism and 

homophobia work together to enforce compulsory heterosexuality (Pharr, 2000, refererad i 

Kjarnan & Jóhannesson, s. 352-353). 

 

Precis som att genusordningen och heteronormativiteten ligger som en grund för stora 

delar av samhället finns det också många gånger återspeglat i skolan som institution, 

vilket också gäller för andra idéer och tankar om vad som anses vara ”normalt” (Chesir-

Teran, 2003; Jackson, 2006). Det här är något som kan anas redan från tidig ålder, även 

om det blir mer tydligt ju äldre man blir. Heteronormativitet som grund för vad som 

anses vara ”normalt” eller inte inom skolans kontext har visat sig ta sig starkast i uttryck 

under högstadiet och gymnasiet (Aspenlieder, Buchanan, McDougall & Sippola 2009; 

Wyss, 2004). Då ökar risken för utsatthet på grund av normbrytande genus, sexuell 

läggning eller könsuttryck ökar i jämförelse med tidigare skolår.  

Det har genom flertalet studier visats att kamratgruppen i skolan spelar en stor och 

betydelsefull roll både när det kommer till individernas egna idéer och kollektiva idéer 

om vad som är socialt acceptabelt, samt när det kommer till inhämtning av samhälleliga 

normer och värderingar i stort (Hey, 1997; O’Donnell & Sharpe, 2000; Frosh, Pheonix 

& Pattman, 2002). Studierna har också visat på att kamratgruppen och dess socialisation 

kan spela en avgörande roll för maskulinitets- och feminitetskapande, alltså hur 

människor kan komma att påverkas av varandra gällande den egna genusidentiteten. 

Detta gäller både i form av identifiering och icke-identifiering med gruppen och dess 

kollektiva förhållning till sådant som rör exempelvis genusidentitet, klass eller etnicitet 

(ibid.).  
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Hegemonisk maskulinitet 

 

Connells (2008) teori om maskuliniteter och dess maktstrukturer sinsemellan utgår från 

den mest åtråvärda maskuliniteten, nämligen den hegemoniska. Hegemoni betyder 

ungefär ledande position som många strävar efter och som omgärdas av vissa 

värderingar, vilket gör en hegemonisk position statusfylld. Egenskaper och beteenden 

som den hegemoniska maskuliniteten innehar ses som naturliga och vanliga, vilket 

också ger den ett positivt värde. Vilka typer av egenskaper och beteenden som anses 

hegemoniska är inte statiska, utan snarare flytande i allra högsta grad. Det har förändrats 

över tid och det skiljer sig också mellan olika kulturer och mellan olika 

socioekonomiska grupper. Den hegemoniska maskuliniteten är i mångt och mycket en 

idealbild, vilket innebär att det inte finns någon som lever upp till den. Eftersom den 

också skiljer sig mellan och inom olika samhällen finns det inte heller någon som 

upprätthåller idealen hela tiden, eftersom när man skiftar kontext kan också den 

hegemoniska maskulinitetens innehåll skifta (ibid.).   

 De tre kategorier av maskuliniteter som underordnas den hegemoniska delas in i 

delaktiga män, underordnade män och marginaliserade män (Connell, 2008). De 

delaktiga männen delar den hegemoniska maskulinitetens ideal i många anseenden 

genom att de delvis lever upp till den genom att inte vara feminina. Eftersom de 

delaktiga vinner status enbart på grund av att de är män, utan feminint uttryck, stöder de 

på så vis även den hegemoniska maskulinitetens status och vinner också de fördelar som 

den tilldelas. De allra flesta män faller under denna kategori strukturen och instämmer 

då med under- och överordningen av maskulinitetskonfigurationerna och den makt som 

tilldelas vissa män i och med detta bara genom att vara och upplevas som män (ibid.).  

 Nästa kategori är de män som underordnas de andra maskuliniteterna och som tillhör 

något som räknas som manlighet, men ändå inte räknas som riktiga eller fullständiga 

män (Connell, 2008). Till den här kategorin räknas exempelvis homosexuella män. 

Genom att de underordnade, homosexuella, männen inte ses som riktiga män är de 

också med i att generera hegemonin status och innehåll som då blir heterosexuella män. 

Homosexuella män eller män med feminina drag har alltid tillskrivits feminina tillmälen 

så som kärring, fjolla eller mes. Dessa tillmälen fungerar som diskreditering av deras 

manlighet genom att tillskriva dem kvinnliga egenskaper markeras deras utanförskap 

gällande manlighet. Det är också en del av genusordningens princip om mannen som 

norm och kvinnans underordning. Trots de underordnade männens underordning har de 

många fördelar jämfört med den sista kategorin i strukturen, nämligen de 

marginaliserade. För den hegemoniska och delaktiga maskuliniteten räknar med att de 

underordnade existerar eftersom de utgör varandras motsatspar. I dikotomin överordnad 

– underordnad, precis som tidigare beskrivit för norm – avvikare, behöver de 

överordnade de underordnade för att existera. Det är först när den hegemoniska eller 

delaktiga maskuliniteten kan peka på den underordnade som skillnaderna synliggörs, 

vilket också leder till en ökad status för de överordnade. Utan de underordnade blir 

således hegemonin vilsen (ibid).  

 De marginaliserade männen inom Connells maskulinitetsteori (2008) är egentligen 

inte en del av maskulinitetskonfigurationernas struktur. Det som sker i denna kategori är 
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att man plockar in kategorier som etnicitet eller klass. De underordnas alltså på så vis 

därför att de är av annan etnisk bakgrund, istället för på grund av ett feminint uttryck 

som i de underordnade maskuliniteternas kategori. De kan alltså vara hur manliga som 

helst och i många drag återspegla de hegemoniska idealen, men ändå inte vinna de 

fördelar som till exempel de delaktiga maskuliniteternas män. Med marginalisering 

menas alltså relationerna mellan maskuliniteter i över- och underordnade etniska 

grupper eller klasser. Spelet mellan den hegemoniska och den marginaliserade 

maskuliniteten producerar och reproducerar den hegemoniska maskulinitetens 

legitimitet. Avslutningsvis poängterar Connell:  

 

”Jag vill trycka på att termer såsom ’hegemonisk maskulinitet’ och ’marginaliserad 

maskulinitet’ inte betecknar några fixerade karaktärstyper utan är konfigurationer i praktiken. 

De är skapade i särskilda situationer i en föränderlig relationsstruktur.” (Connell, 2008, s. 

105).  

Skolan och dess heteronormativa diskurser 

 

Som jag redan så smått varit inne på återfinns många heteronormativa diskurser i 

skolmiljöer, något som kan ses som en naturlig del av skolan som sådan då de till mångt 

och mycket återspeglar samhällets normer och värderingar (Ambjörnsson, 2006; 

Börjesson & Palmblad, 2003). Idag menar man trots detta på att det är fler och fler som 

berättar om sin identifiering som HBTQ, något man inte gjorde i lika stor utsträckning 

förr (Floyd & Bakeman, 2006; Ryan & Futterman, 1998). Det har inte enbart inneburit 

positiva konsekvenser för HBTQ-personer som vågar vara ärliga gentemot sina 

klasskompisar, lärare och andra på skolan, utan också lett till att de som bryter emot 

konservativa föreställningar om sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck i större 

utsträckning blivit utsatta för mer hot, hot om våld och faktiskt våld än tidigare (Russel, 

Toomey, Ryan & Diaz, 2014).  

 Det är även så att man som HBTQ-person inte alltid behöver ”komma ut”, eller 

berätta om sin sexuella läggning, för att bli utsatt för liknande sanktioner som de som 

faktiskt berättar om det (Pascoe, 2007; Greytak, Kosciw & Diaz, 2009; O’Shaughnessy, 

Russell, Heck, Calhoun & Laub, 2004). Det har visat sig att trakasserier, diskriminering 

och kränkande behandling förekommer bland människor som av andra upplevs som 

normbrytande när det kommer till både kön, könsuttryck och sexuell läggning. Det 

behöver alltså inte ligga i den faktiska sexuella läggningen utan kan grundas i något 

som andra människor upplever som ”onormalt”.  

 Hatbrott med homofobiska motiv har som tidigare nämnt sakta men säkert minskat i 

Sverige under de senaste åren även om antalet fortfarande är relativt höga, då skolan 

ligger på en fjärde plats bland de vanligaste miljöerna för hatbrott med homofoba motiv 

(BRÅ, 2014). Det innebär dock inte att hatbrott i relation till skolan har minskat, utan 

att brottsförövarna har bytt till en cybermiljö i form av telefon, sms och internet, som nu 

istället toppar listan (ibid.). Det har tidigare visat sig svårt att hantera bekymmer i 

skolan som har direkt koppling till heteronormativitet eller homofobi. Problemet beror 

många gånger på att man ofta arbetar repressivt, alltså efter att homofoba handlingar 

skett, istället för preventivt arbete med att motverka heteronormativitet som struktur på 
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skolan (DePalma & Jennett, 2010; DePalma & Atkinson 2010). Från skolans håll läggs 

alltså fortfarande många gånger fokus på enskilda individer och handlingar, vilket lyfter 

fokus från var problemet oftast sitter, i själva strukturen eller kulturen på skolan. 

 Det finns ingen nationell mall för hur man inom skolan bör arbeta för att motverka en 

heteronormativ skolmiljö. Sexualundervisningen brukar stå som den mest naturliga 

arenan för dessa frågor, men ser väldigt olika ut beroende på var man befinner sig 

(Roething, 2008). Det finns många berättelser från människor där man gått genom hela 

grundskolan utan att någonsin ha talat om HBTQ-frågor. De skolor som däremot 

försöker föregå med gott exempel och genom biologiämnet försöka öppna för en 

bredare syn på sexuella läggningar, könsidentitet och könsuttryck blir många gånger 

kontraproduktiva i sina försök. Istället för att vidga vyerna då man i skolan ämnar 

undervisa om andra sexuella läggningar, så som homosexualitet, har man istället 

underbyggt heteronormativitet och förstärkt heterosexualiteten som det normala (ibid.). 

 En arena inom skolan som tidigare har studerats utifrån fokus på heteronormativitet 

är idrottslektionerna.  Det har i flertalet studier visat sig genusordningen och med den 

även den självklara heterosexualiteten utspelas i fulla drag under idrottslektionerna i 

skolan (se t.ex. Larsson, Quennerstedt & Öhman, 2014).  En rimlig förklaring för detta 

kan vara att dessa strukturer ses som naturliga och oproblematiska både av eleverna och 

av läraren. Det ”naturliga” i genusordningens roll under idrottslektionerna förklaras 

genom att det dels handlar om ämnets innehåll, att idrott och sport i mångt och mycket 

handlar om styrka och uthållighet. I och med det ses genusordningen som ”naturlig” på 

grund av att pojkar representerar det ”starkare könet” och på så vis representerar flickor 

det ”svagare könet”, vilket alltså synliggör både mannen som norm och i-särhållandet 

av könen. Som tidigare förklarat går det här hand i hand med heteronormativiteten, 

varpå barns och ungdomars handlingar på idrottslektionerna kan tolkas som ett försök 

till att vara ”normala” eller ”heterosexuella” (Larsson, Redelius & Fagrell, 2011).  
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Problemformulering 

 

Det åligger skolan att bidra till elevers lärande, utveckling och identitetsskapande, ett 

arbete som bland annat handlar om att skapa goda miljöer för eleven på så sätt att den 

kan gå rakryggad genom utbildningen och vidare ut i livet (SOU 2010:95).  Även om en 

god miljö eftersträvas och försöks upprätthållas ligger skolan i topp av de 

samhällsarenor där flest hatbrott emot HBQT-personer utförs (Ungdomsstyrelsen, 

2010). Ett svar på varför det ser ut så kan hämtas ur begreppet heteronormativitet, som 

bland annat belyser de normer och strukturer som upprätthåller heterosexualitet 

normerande och med det andra sexuella läggningar som avvikande (Ambjörnsson, 

2006). Utifrån ett normkritiskt perspektiv, vilket innebär att man försöker belysa och 

ifrågasätta just sådana normer och strukturer (Darj & Bromseth, 2010), blir följande 

frågor viktiga att ställa; Vilka konsekvenser kan en heteronormativ skolmiljö, med risk 

för hat, hot, marginalisering, stereotypisering och våld som statistiken talar om, leda till 

för de som blir normbrytare?  

 

Syfte 

 

Syftet är att belysa upplevelser av normbrott i en heteronormativ skolmiljö.  

 

Frågeställningar 

 

i) Hur tar sig normbrott av heteronormativitet uttryck?  

ii) Hur hanterar de som blir normbrytare dessa normbrott?  

iii) Vilka konsekvenser kan normbrotten leda till?   
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Metod 
 

Här kommer jag att presentera metoden som använts i studien. Det innefattar mitt 

tillvägagångssätt, hur informanter söktes, huruvida studiens reliabilitet och validitet kan 

värderas samt de etiska överväganden som tagits i beaktning.  

 

Den narrativa metoden 

 

Narrativ metod är ett begrepp som innefattar en rad olika metoder och teorier med 

berättandet som fokus (Johansson, 2005). En av dessa metoder är livsberättelseintervju, 

som handlar om informantens livshistoria utifrån dennes perspektiv. Livsberättelse som 

ansats kan beskrivas som ”ett underifrånperspektiv på de sociala fenomen man studerar 

då berättelser om människors erfarenheter får avgöra hur dessa fenomen framträder och 

ges innebörder” (Karlsson, 2006, s. 80). Eftersom syftet med den här studien är att 

belysa normbrott och dess konsekvenser, alltså de situationer eller miljöer i skolan där 

människor blir normbrytande på grund av antingen homofobi eller heteronormativitet, 

låg intresset både i enskilda händelser och i skolsituationen i stort. Livsberättelse som 

metod ämnar inte återge exakta händelser, eller en exakt verklighet, utan vill förmedla 

ett försök av en förståelse av världen hos informanten (Ekman, 2004). Metoden beskrivs 

också som en dokumentation av människors inre upplevelser, hur de uppfattar, tolkar 

och definierar den värld som omger dem. Eftersom heteronormativitet kan beskrivas 

som en del av den sociala miljön och då jag var intresserad av människors erfarenheter 

och upplevelser av normbrott i en heteronormativ miljö, alltså sociala fenomen, tedde 

sig denna metod och ansats lämplig. 

 Nackdelar med livsberättelse som metod kan bland annat handla om resonemang 

kring gällande vad tiden kan göra med minnet. När man berättar sin historia gör man 

hopp i tiden mellan nuet och det som varit, där ens fantasi och ens uppfinningsrikedom 

kan ”krydda” intervjun (Ricoeur, 1991). En berättelse bör förstås från idag och bakåt, 

inte tvärtom. Genom att vi går vidare, skaffar oss nya erfarenheter och får perspektiv till 

sådant som har hänt kan också berättelsernas natur ändras i relation till vad som faktiskt 

hände och vad som upplevts hända efteråt. Det är också på så vis som berättandet 

återskapar verkligheten för den som berättar. En upplevelse som aldrig berättas är en 

”biologisk” händelse, medan en upplevelse som berättas är ett försök till att förmedla en 

version av den upplevda verkligheten (ibid.).  

 

Författarens sedelära  
 

Innan jag fortsätter med att beskriva tillvägagångssättet finner jag det lämpligt att 

klargöra de två övergripande forskningsetiska kraven, den sedelära, som man inom 

samhällsvetenskapliga studier förväntas ta hänsyn till (Vetenskapsrådet [VR], 2002). 

Det första är forskningskravet, som handlar om att den forskning eller de studier som 

genomförs ska ha någon form av samhällsnytta. Den ska generera ny, fördjupad och 

önskvärd kunskap som bidrar till ett bättre samhälle. Det står i relation till 

individskyddskravet, som är till för att skydda den enskilda samhällsmedborgaren från 
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”psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning” (VR, s. 5). Den enskilda 

människans rättigheter skyddas alltså av denna och brukar delas upp i fyra etiska 

principer; informations-, samtyckes-, konfidentialitet- och nyttjandekravet. Hur dessa 

har tagit i beaktning tas upp allt eftersom i följande stycken.  

 

Letandet med ljus och lykta efter informanter 

 

Efter att ha tagit mig igenom min första tankeverksamhet gällande studiens syfte och 

hur jag skulle uppnå det, började letande efter informanter. Det första som gjordes var 

att jag funderade över vilka typer av informanter som önskades, vilket ledde till att 

urvalskriterierna snickrades ihop. Först och främst var presumtiva informanter tvungna 

att ha upplevt sig blivit normbrytande i skolan på grund av heteronormativitet eller 

homofobi. Informanternas ålder ville jag hålla inom spannet 20-30 år för att de skulle 

gått färdigt skolan men att deras skolgång samtidigt skulle vara så aktuell som möjligt. 

För att ha en kanal för kontakt med presumtiva informanter skapade jag en ny 

mailadress, detta för att inte blanda ihop dessa mailkorrespondenser med min privata 

eller arbetsrelaterade. För att få tag på informanter som kunde tänkas uppfylla 

kriterierna för deltagande och som även var intresserade av att delta, användes forum på 

internet och sociala medier. Annonsen för deltagande lades upp på diverse HBTQ-

inriktade organisationers Facebooksidor och Instagram-konton samt via en community 

riktade till HBTQ-personer. Annonsen bestod av en kort introduktion över vem jag är, 

vad deltagande skulle innebära om och var man kunde vända sig om man var 

intresserad. På de communities jag var inne på skapade jag egna profiler med personlig 

information om mig och framför allt om mitt syfte med att befinna mig på dessa 

communities.  

 Efter att ha skrivit fram och tillbaka med ett 50-tal presumtiva informanter och enbart 

fått 5 intressenter som i sista sekund avböjt deltagande insåg jag att det var dags att byta 

strategi. Från att vara något av en torftig högskolestudent med en önskan om att hitta 

informanter fick jag gå in i kontakten med informanterna med ett mer avslappnat, 

inofficiellt, förhållningssätt. Jag var tvungen att bli ”vän” med de här människorna för 

att fånga deras intresse och på så vis försöka få de intresserade av att delta, något som 

också lyckades. Det handlade om att jag började prata om och fråga om andra saker än 

om deras intresse att delta i studien, så som var de bodde, vad de jobbade med och vilka 

fritidsintressen de hade. Genom att min profil beskrev min agenda med att vara på 

denna community, ser jag det inte som något lurendrejeri från mitt håll utan mer som 

trevligt kallprat. De informanter som slutade skriva till mig efter att frågan om 

deltagande i studien kom upp, kan ha missuppfattat varför jag var där av diverse 

anledningar. De som ändå visade intresse efter förfrågan, antar jag redan förstod mitt 

syfte med att skriva till dem. Ett par dagar gick åt till att försöka hålla kontakten uppe 

med de som visade något form av intresse, vilket till slut ledde till att jag fick ihop fyra 

män i 23-24 års ålder som samtliga identifierade sig som homosexuella. Slumpen föll 

sig så att samtliga av informanterna var män som identifierar sig som homosexuella och 

som var i någorlunda samma ålder, något som blev klart för mig först vid 

sammanställningen av intervjuerna. Urvalet blev således en kombination av 
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lämplighets- och ett slumpmässigt urval, då de som ställde upp fyllde kriterierna för 

deltagande samt att det genom alla kanaler och efter alla möjliga olika kontakter med 

olika presumtiva informanter blev just de det blev (Cohen, Manion & Morrison, 2011). 

För att få tag på informanter användes som tidigare nämnt enbart sökningar genom 

sociala medier och en community på internet, alltså genom forum som vanligtvis 

förknippas med rekreation i form av gillande och delande av roliga filmklipp, bilder på 

söta katter eller fyndiga statusar. När man använder den typen av forum för att hitta 

informanter kan ett etiskt dilemma uppstå genom att det från informanternas håll inte 

känns så seriöst, eller så allvarligt, som det kan vara att delta i en studie. Det kan lätt bli 

så att man tackar ja till något, just eftersom det kan upplevas lite lättsamt. Efter att ha 

sammanvägt mellan olika alternativ ansåg jag, trots det potentiella etiska dilemmat, att 

detta tillvägagångssätt som det mest effektiva för att få tag i informanter.  

Efter att de läst igenom missivet, se bilaga 1, och fått svar på eventuella frågor som 

uppstod bestämdes tid och plats för intervjuerna. Missivet användes för att svara mot 

det forskningsetiska kravet om information, som innebär att man som informant ska 

delges all information som kan tänkas beröra deltagandet i studien så som studiens 

syfte, deras villkor och deras rättigheter i deltagandet (VR, 2002). En del av 

informationen som framgick genom missivet handlade också om nyttjandekravet, där 

jag klargjorde att materialet från de inspelade intervjuerna enbart kommer att användas i 

den här specifika studien (ibid.).  

 

Genomförandet av intervjuerna 
 

Eftersom min metod var livsberättelseintervju tänkte jag från början att själva 

intervjutillfället skulle bli en enkel match. Det var ju bara att be informanterna att 

berätta om sin skoltid i relation till att de identifierade sig som homosexuella, eller? Det 

visade sig inte vara riktigt så simpelt, utan för att se till att jag hade något att gå efter var 

jag tvungen att konstruera en intervjuguide. När det gjordes försökte jag tänka mig in i 

och utgå ifrån tänkbara situationer, personer och miljöer som kan tänkas leda till 

brytningar utav heteronormativitet.   

Den första av de fyra intervjuerna valde jag att använda som pilotintervju, för att jag 

som författare skulle bekanta mig i livsberättelseintervjun som metod. Svårigheter som 

kan uppkomma vid den här formen av intervju är att man som lyssnare ska vara både 

närvarande och härvarande, samtidigt som man följer med i informantens berättelse och 

ser till så att man får svar på sina frågor, utan att för den sakens skull ställa de (Ahlberg, 

2004). Genom pilotintervjun upplevde jag att jag blev varmare i kläderna inför de 

skarpa intervjuerna, då jag inte kände mig lika stressad av vad intervjuerna skulle kunna 

tänkas generera och istället kunde behålla lugnet och fokusera på att ta del av 

informantens berättelse. Jag fick inte enbart pröva livsberättelse som intervjuform, utan 

jag fick också chansen att testa miljön. Vid pilotintervjun tilläts informanten själv välja 

var intervjun skulle genomföras, varpå vi hamnade på en bar. Stämningen oss emellan 

var väldigt avslappnad och trevlig, men den stökiga miljön av buller allt annat tänkbart 

bar-relaterat oljud gjorde det svårt att fokusera på intervjun. Trots svårigheterna i miljön 
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under pilotintervjun fann jag ingen mening i att ändra den befintliga intervjuguiden, 

eftersom jag såg att den fyllde sin funktion väl i relation till studiens syfte.  

De skarpa intervjuerna ägde rum på olika ställen, vilket berodde på att jag ville 

respektera informantens önskan om tid och rum för intervjuerna. Det som jag hade i 

åtanke efter pilotintervjun var att inte överlämna hela ansvaret åt informanterna, då jag 

som jag beskrivit ovan inte fann barer vara den mest optimala miljön för intervjuande. 

Efter att ha samtalat om vilken plats som passade informanterna och mig bäst, 

genomfördes två av intervjuerna i avskilda rum på högskolan och en av de hemma hos 

mig. Samtliga intervjuer spelades enligt överenskommelse in med diktafon som hjälp 

för mig senare i arbetet. 

När man har intervjuer som kan beröra känsliga ämnen kan det vara lämpligt att 

befinna sig på enskilda platser på tu man hand (Rosenqvist & Andrén, 2006), vilket var 

något som jag eftersträvade. Vad gäller förmodad känslighet när det kom till 

informanternas deltagande i studien, försökte jag upprätthålla det forskningsetiska 

kravet om konfidentialitet, som handlar om att inte röja informanternas identitet för 

obehöriga (VR, 2002). Givetvis finns möjligheten att någon som befann sig på 

högskolan kan ha sett mig och informanten promenerandes till platsen för intervjuerna 

och senare kommer läsa detta och på så vis koppla ihop informanterna med deltagande, 

något som potentiellt sett skulle kunna röja konfidentialiteten. En av informanterna ville 

vara hemma hos sig, vilken då alltså kunde röja just den möjligheten till identifiering 

och vetskap om deltagande. Fullständig konfidentialitet är nästintill omöjlig när man 

träffar en annan människa i ett fysiskt möte, varpå det ligger utanför mig att helt kunna 

säkra konfidentialiteten (Rosenqvist & Andrén, 2006). Sammanfattningsvis var jag 

väldigt nöjd med utkomsten av intervjuerna, då materialet både blev rikt och intressant 

för studiens syfte. 

 De två intervjuerna som gjordes på högskolan flöt på bra, både gällande berättelsen 

och även gällande samspelet oss emellan. En av informanterna pratade väldigt kortfattat 

till en början och var beroende av att jag drev berättelsen framåt med hjälp av frågor 

från intervjuguiden, men han blev snart varm i kläderna och berättelsen flöt sedan på 

självmant. Ett par tre gånger tappade informanten bort sig själv i vad han talade om, 

vilket gjorde att jag fick leda in honom på var i berättelsen han befann sig. Den andra av 

intervjuerna som gjordes på högskolan gick också smärtfritt, då jag upplevde att 

informanten hade en ganska klar bild över vad han ville berätta om. Vid ett tillfälle 

frågade han mig om jag var nöjd, varpå jag ledde in på en fråga från intervjuguiden. 

Efter det talade han fritt från hjärtat återigen och delade med sig av en beskrivande 

berättelse om skoltiden.  

 Intervju som gjordes hemma hos mig var nog den som krävde mest arbete. Efter att 

ha ställt den inledande frågan om informanten ville berätta om sin skoltid i relation till 

att han identifierade sig som homosexuell tog det bara ett par meningar innan han 

började ursäkta sig, det eftersom han menade på att han inte hade något intressant att 

bidra med. Det här upprepades ett par gånger under intervjutillfället, något som ledde 

till att jag fick försöka bära samtalet framåt genom att använda samtliga frågor ur 

intervjuguiden. Det förhållningssättet gjorde att samtalet mer tog sig form av en 

semistrukturerad intervju än en livsberättelse, en företeelse som lätt kan uppstå om man 
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har informanter som är osäkra eller obekväma (Johansson, 2005). Det faktum att 

tillfället ägde rum hemma hos mig tror jag också kan ha påverkat detta, för även om han 

själv var den som ville ses hos mig kan det också ha medfört ytterligare en 

maktdimension i vår relation som intervjuare och intervjuperson. Men precis som vid 

den första intervjun så märktes det också att han blev mer avslappnad ju längre samtalet 

pågick, något som jag tyckte mig förstå genom att hans berättelse tog mer fart, han kom 

på fler ”villospår” och talet blev också mer nyanserat och engagerat.  

 När intervjuerna var genomförda började arbetet med att transkribera dem. Genom 

inspelningarna som gjordes vid intervjutillfällena kunde jag skriva ut dem i text, vilket 

gjordes för att underlätta analysarbetet. I transkriberingen skrevs allt fram, så som tal, 

suckar, tystnad, hostningar, gråt med mera, för att kunna ha med i tolkningen av 

materialet. Om sådant uteslutits kan det skrivna ordet lätt få en annan mening än hur 

man skulle tolka det tillsammans med exempelvis sucken, tystnaden eller gråten (Trost, 

2005). Inspelningarna finns fortfarande lagrade hos mig och finns till hands för 

handledare, examinator och etiskt råd om det någon gång skulle behövas, men innefattar 

bara själva inspelningen och inte några personuppgifter. 

Att tala om att homosexualitet ska man kunna göra utan några hämningar, eftersom 

det inte ligger något fel i att vara just det. För genom att antingen inte tala om det, eller 

tala om det som om det vore något skamligt, skapar och reproducerar man den 

skammen. Men eftersom det som intervjuerna handlade om var barn- och ungdomsåren 

och hur informanterna har upplevt det vara att befinna sig i en heteronormativ skolmiljö 

och identifiera sig som homosexuell, kan det tänkas väcka gamla, obehagliga, minnen. 

Det kan det också ligga ett etiskt dilemma i att jag som okänd person kommer och tar 

del av denna främlings känslosamma historia, vilket också visade sig i en av 

intervjuerna. Informanten blev tårögd, började snyfta och valde att titta ut genom 

fönstret, i vad som verkade vara ett försök till att samla ihop sig. Han påpekade också 

att ”ja, jag blir lite tårögd när jag tänker på detta” i och med risken att bli utan familj, 

barn och barnbarn eftersom han identifierade sig som homosexuell. Det blev känsligt 

och det var nog jobbigt, men vi tog oss också igenom det och efter att han fått andas ut 

kunde han släppa det och fortsätta med intervjun. Även om vi var varandra främlingar 

och att det kan ha bidragit till den känsliga situationen kan det också vara det som är 

styrkan i att vara varandra okända, att den personliga beroendeställningen oss emellan 

inte blir lika stor som om det varit någon honom närstående. Efter intervjun ägt rum 

finns det utöver studien inga kopplingar oss emellan. Det etiska dilemmat här skulle 

kunna ligga i det att skaka upp eller skaka om en annan människas värld genom att tala 

om saker som hänt som de själva upplever svåra eller hemska. Även om den risken 

fanns var det inte mitt uppsåt och en kvalificerad gissning från min sida säger mig att så 

inte heller var fallet. När jag skiljdes från informanterna var det med goda miner och till 

och med en kram med en av dem.   
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Att bygga upp, riva ner och åter bygga upp berättelserna 

 

Narrativ metod skiljer sig inte enbart gällande olika former av metoder, utan även när 

det kommer till analysarbetet (Johansson, 2005). Analyser av livsberättelse kan ske på 

olika sätt beroende på vad man som författare är intresserad av. Beroende på vad man är 

intresserad av att undersöka tar man först ställning till två möjliga vägar när det kommer 

till analysens tillvägagångssätt. Det första är helhet – delar, där väljer om man ska 

analysera livsberättelsen som helhet eller om man ska fokusera på specifika delar av 

den. Det andra valet är innehåll – form, om man ska fokusera på berättelsernas innehåll, 

vad som sägs, eller berättelsernas form, hur det sägs. Dessa två val, helhet – delar och 

innehåll – form, kombineras vanligtvis, vilket också gjordes i min analys. Jag har till 

största del använt mig utav del-innehåll, vilket brukar kallas den mest klassiska 

innehållsanalysen av narrativ metod (ibid.). Det innebär att jag har använt mig utav 

specifika delar, stycken eller yttranden i berättelserna för att på så vis försöka 

utkristallisera olika teman jag funnit meningsfulla genom tolkningar av berättelsernas 

innehåll.  

Analysen av materialet började nog långt innan jag satte mig ned och började gå 

igenom det transkriberade materialet. Jag vill nog till och med påstå att analysarbetet 

började redan i grova drag under själva intervjuernas genomförande, då jag också förde 

en del minnesanteckningar med idéer gällande vad innehållet i deras livsberättelser kan 

ha haft för mening. Det jag gjorde var att jag tog en intervju i taget för att läsa igenom 

texten och efter att ha läst en första gång började jag om läsningen, den här gången med 

papper, penna och överstrykningspennor för att börja tematisera berättelserna i grova 

drag. För att hitta det som jag upplevde som meningsskapande i berättelserna använde 

jag mig utav de queerteoretiska begrepp som finns beskrivna i bakgrunden; 

heteronormativitet, hegemonisk maskulinitet och performativitet som analysglasögon 

för att kunna orientera mig i det transkriberade materialet. Det jag tyckte mig kunna se 

som framstående teman i min analys fördes in i en mind map under olika namn och med 

olika färgkoder. De teman som framkom under denna finjustering är de som presenteras 

i diskussionsdelen, nämligen; materialiserad homosexualitet, idrott som heterosexuell 

markör, homohat bland homosexuella, en pluralistisk skolmiljö samt skolornas 

förhållande till heteronormativitet. Jag färglade olika temans huvudområde och gick åter 

in i texten för att stryka över de stycken som var relevanta för det specifika temat. En 

del text var relevant för flera teman, varpå de blev färglagda med två färger. 

 När tematiseringen av transkriberingarna var färdiga påbörjade jag det mödosamma 

arbetet med att konstruera berättelser, eller rättare sagt rekonstruera informanternas 

berättelse i textform. Det jag gjorde var att jag utifrån de mind maps som skapades 

försökte skriva fram det som jag såg som mest centralt och meningsskapande i de 

berättelser som jag tagit del av utifrån de frågor som ställdes. Berättelserna 

konstruerades utifrån min tolkning av det transkriberade materialet, tillsammans med 

citat som är direkt från informanterna själva. Till skillnad från citaten, som alltså är 

direkt från intervjuerna, är alla namn som återfinns i berättelserna fiktiva. Det har gjorts 

för att upprätthålla informanternas konfidentialitet, då jag i möjligaste mån inte vill röja 

någon av informanternas identitet för någon obehörig överhuvudtaget. 
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 När jag var färdig med rekonstruktionen av berättelserna skickades de tillbaka till 

informanterna. Det gjordes för att informanterna skulle få en möjlighet att se materialet 

innan det publicerades och för de att kunna ge mig återkoppling och kommentarer om 

berättelsernas framställning. Två av informanterna var nöjda med manuset och den 

tredje ”litade på mig” att det hade blivit bra och valde därmed att inte läsa igenom. 

Detta gjordes för att jag ville ta det forskningsetiska kravet om samtycke i beaktning, 

som innebär att deltagaren efter att ha delgivits information om studien kunde ge 

samtycke och visa förståelse för under vilka premisser som deltagandet skedde (VR, 

2002). Samtyckeskravet innebär inte enbart att informanterna har rätt att välja att delta, 

utan också att de har rätt att själva bestämma över hela sin medverkan. Hade deras 

läsning av manuset lett till en önskan om korrigering av innehållet hade det varit 

möjligt, något som alltså inte uttryckts utav någon av informanterna. 

  

Granskning av pålitlighet och giltighet 
 

Reliabilitet är ett mått av en studies resultats pålitlighet (Wolming, 1998). Pålitligheten i 

studien handlar om utifall det går att genomföra samma studie vid upprepade gånger. 

Den, vad jag upplever, utförliga beskrivningen av min studies tillvägagångssätt ökar 

reliabiliteten i densamma. Det skulle vara möjligt att genomföra en liknande studie om 

och om igen baserat på min beskrivning av densamma. Validitet hör samman med 

begreppet reliabilitet och fungerar som en utvärdering för studier för att ge de någon 

form av kvalitetsstämpel när det gäller vad som har gjorts och hur det har gjorts (ibid.). 

Reliabilitet bestämmer också värderingen av validitet, som är till för att bedöma en 

mätnings kvalitet. För att validiteten ska anses vara hög måste reliabiliteten också vara 

det, men detsamma gäller inte åt andra hållet. För att ge ett exempel på hur relationen 

mellan reliabilitet och validitet ser ut kan man föreställa sig ett bullbak. Reliabiliteten 

visar sig genom gammelmormors beprövade recept och validiteten genom bullarnas 

goda smak. Den första satsen bullar visar sig bli oätliga, ojästa, degklumpar. Bullarna 

visar varken reliabilitet eller kvalitet, då det har visat sig att vi använts oss av dåliga 

ingredienser. Efter att ha åkt till affären för att inhandla nya, testar vi en gång till. Den 

här gången ser bullarna perfekta ut, men smakar ändå inte så som de brukar göra. Här 

visar sig alltså bullbaket ha hög reliabilitet, men låg valditet. Inför tredje satsen görs allt 

med noggrann precision, vilket slutligen resulterar i de där riktigt goda bullarna som 

gammelmormor brukade göra. På så vis fungerar det också när man gör en studie, att 

reliabiliteten kan vara hög och validiteten låg, men inte tvärtom. Noggrannhet med 

bullsatsen spelar mindre roll om ingredienserna är dåliga. För att öka validiteten i min 

studies resultat valde jag att skicka tillbaka manuset till informanterna, vilket syftar till 

att försöka avgöra om det som undersökts verkligen var det som man ansåg undersöka. 

Informanternas bekräftelse av min tolkning kan ses som en värdering av 

överrensstämmelsen mellan intervjun och de berättelser som jag utformat utifrån själva 

intervjuerna. I berättelserna, i tolkningarna av dem och även i diskussionen förekommer 

också citat tagna direkt från informanterna, något som också skulle kunna ses som en 

del i arbetet att ge mina tolkningar av berättelserna en djupare förankring och högre 

kvalitet i desamma (ibid.). 
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 När det kommer till att utvärdera en studie som bygger på tolkningar kan det vid 

första reflektion över detta verka problematiskt. Det jag har gjort är att tolka min egen 

tolkning av en annan människas tolkning av sin skoltid, vilket onekligen inte låter helt 

oproblematiskt. Det man inte får glömma är att de här berättelserna inte är menade att 

vara en exakt redogörelse för vad som historiskt sett har hänt eller hur de olika 

händelserna i skolan faktiskt gått till (Johansson, 2005). Resultatet som jag presenterar i 

den här studien är kontextuellt bunden och skapad utav mina tolkningar i relation till 

den teoretiska referensram som använts och det empiriska material som samlats in 

genom livsberättelserna. Den sanningen, som alltså kommer ifrån mina tolkningar, är 

inte heller huggen i sten utan kan komma att ändra sig över tid. Den är också situerad på 

så vis att den är beroende av vem som läser den, vilken teoretiskt referensram man som 

läsare har, något som kännetecknar ett konstruktionistiskt perspektiv på kunskap. 

Beroende på vem man är kommer man att läsa resultatet på olika vis (ibid.). Det man 

inte får glömma är dock att den narrativa ansatsen och tolkande analysmetoden öppnar 

genom sitt ”underground perspektiv” upp för helt ny kunskap och insikt i hur vi kan 

förstå människors situation på en helt annan nivå. Man får inte heller glömma att skolan 

inte existerar utan att det är en oändlig variation av skolor det handlar om, vilket gör det 

intressant att ta del av livsberättelseintervjuer från människor som gått olika skolor. Det 

handlar uppenbarligen inte om generaliserbarhet, utan om att vi får ta del av unika 

berättelser som från en spännande vinkel kan öppna upp för en ökad förståelse för 

skolan som heteronormativ miljö.  

 

Risken att skriva in sig i heteronormativa diskurser 
 

Ett etiskt dilemman jag ställts inför handlade om hur jag skulle formulera mig i text utan 

att själv skriva in mig i heteronormativa diskurser. Diskurser kan vara ”maktinstrument 

och makteffekt på en och samma gång, men också hinder, brofäste, motstånds- och 

utgångspunkt för en motsatt strategi” (Foucault, 2002, s. 110). Att skriva om människan 

som exempelvis homosexuell kan både vara kontraproduktivt och farligt, genom att det 

är lätt hänt att man skriver in sig i heteronormativa och eller homofoba diskurser. 

Bekräftandet av ”homosexualitet” skulle kunna ses som en del i reproduktionen av 

dessa diskurser och att tala om ”de homosexuella” eller ”de queera” kan också ses som 

en del av heteronormativitet. Det farliga kan också ligga i att skriva om att någon är 

homosexuell, hellre än att den blir homosexuell i en viss kontext. Med det menar jag att 

även om man identifierar sig som homosexuell, innebär det inte att det är allt man är, 

det behöver inte vara hela ens identitet. Det är heller inte nödvändigtvis så att människor 

som identifierar sig som homosexuella hela tiden går runt och tänker ”jag är 

homosexuell, jag är homosexuell”. Det som normbrotten belyser, är de gångerna då 

detta synliggörs för både den som pekar ut och för den utpekade. För att minimera 

risken för detta har jag försökt att undvika att skriva fram fixerade kategorier av sexuell 

läggning. I resultatframställningen har jag använt mig av informanternas egna 

beskrivningar av eller sätt att tala om sin egen sexuella identitet. Där jag däremot har 

skrivit om informanterna har jag försökt använda mig av ett så flytande språk som 

möjligt i form av ”identifierar sig själv som homosexuell”, detta för att försöka 
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minimera risken att låsa in informanterna i dessa kategorier. Sexuell läggning är för 

komplext och för flytande för att kunna fastställas eller bestämmas en gång för alla 

(Connell, 2009). 

 

Berättelserna 
 

Narrativ kunskap har sin utgångspunkt i att människors upplevelser och erfarenheter har 

en historisk natur, det vi har varit med om tidigare skapas och återskapas i berättandets 

form för att fånga erfarenheternas väsentligaste drag (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid 

intervjutillfällena har informanterna, tillsammans med mig, återskapat deras berättelser 

och sedan har jag tolkat dessa berättelser, som nedan kommer presenteras i berättande 

form.   

 

Erik 

 

En snöboll ven precis förbi hans huvud när han strosade över skolgården, som denna 

gång flög förbi och landade i backen ett par meter framför honom. Nästa som kom 

flygande träffade ryggsäcken. Det gjorde ont, men det onda kom inte från strax under 

vänster skuldra där snöbollen träffat, utan från maggropen. ”Varför just jag?”, tänkte 

han. Grabbarna som kastade efter honom skrek också något, vad det var hörde han 

aldrig. Samtidigt som det gjorde ont gav det honom en känsla av att bli sedd av dem 

andra, som annars behandlade honom som luft. Och det var precis så han kände sig, 

som ingenting.  

 Flera år tidigare hade Erik börjat grundskolan och hamnade redan från skolstarten 

utanför och blev rätt så ensam. De andra killarna ville inte umgås särskilt mycket med 

Erik, han var ju faktiskt ganska tråkig och konstig och var inte heller särskilt bra på 

varken fotboll eller bandy som var det som sysslades med på rasterna. När det kom till 

att snacka om tjejer bidrog han inte heller med något, eftersom han fann det totalt 

ointressant att snacka om rumpor, tuttar och allt sånt. På tal om dem så var det inte 

heller några som han själv ville umgås med. Tjejerna alltså. De pratade ju bara om sina 

tjejproblem, om mens och tamponger och sånt där. Sen var det ju också dem där tjejerna 

som han faktiskt hade börjat umgås med i början av lågstadiet och som han trodde var 

snälla, men som visade sig bara spela honom ett spel. Efter att ha umgåtts med honom 

ett tag så började de retas, ja vi kan nog faktiskt säga mobbas. Vid en 

avslutningsceremoni till jul-ledigheten hamnade Erik framför de här tjejerna i 

stolsraderna. Efter ett tag började en av dem sparka lite lätt på stolen, samtidigt som de 

andra fnissade och pekade. Han bad dem att sluta, men inget hjälpte. Han sökte hjälp 

hos sina skolkamrater som satt bredvid och tittade på, som bara flinade tillbaka som 

svar. Det viskades också små, giftiga ord i öronen på honom. Till slut brast det. Han 

ställde sig upp, vände sig om och började mata slag i magen på tjejen som sparkade. 

Resten av vad som utspelade sig i den aulan minns han inte. Efter att kaoset som var 

lagt sig och jullovet passerat, drog sig tjejerna undan helt och anslöt sig till de andra 

eleverna som bara ignorerade honom. Återigen blev han osynlig.  
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 Även fast Erik nog alltid vetat om att han var homosexuell så var det först i 

högstadiet som det kom upp på tal att börja prata om det, även om det var väldigt 

sparsamt. Eftersom han inte hade så många vänner fanns det inte så många att prata med 

det om. Sen kände han inte ett så stort behov av att göra det heller. ”Vad har alla andra 

med det att göra?”, frågade han sig själv. Det fanns dock en som han kunde tala med det 

om, nämligen Fanny. Hon var en nära vän och också lesbisk, som kunde prata med Erik 

om det mesta och då särskilt om homosexualiteten. Sen var det ett fåtal andra som också 

fick reda på det under högstadietiden, bland annat en kusin som han umgicks mycket 

med.   

 

. . . .k-kusinen var helt okej med det, så länge jag inte kysste någon kille i hans, i ansiktet på 

honom. . . . Han sa att det var lite obehagligt, vilket jag kan förstå. . . . Det är hans rätt att 

tycka att det är obehagligt, ja, jag anklagar honom inte direkt men. . . .hon [Fanny]är ju såhär 

lesbisk, jag tycker inte direkt att det är behagligt, typ behagligt att se henne hångla med en 

annan tjej. Det är normalt och vackert och bla bla bla. . . . Mh, jag vet inte hur man ska säga 

det utan att låta som en idiot. . . . Alla har ju rätt att tycka att vissa saker är obehagliga, vissa 

tycker det är att hoppa fallskärm, eller ja, köra bil. . . .  

 

Vändpunkten från ensamheten och osynligheten som Erik upplevde i grundskolan hade 

han hoppats på skulle ske i och med flytten till en ny stad för att börja gymnasiet. Nu 

hade han alla möjligheter att börja om, vara öppen med vem han var och skaffa sig det 

liv och de vänner som han så väl förtjänade och behövde. Tyvärr blev det inte riktigt så. 

I den nya klassen på djurvårdsprogrammet gick det bara tjejer, vilket vi redan vet inte 

riktigt var Eriks melodi. Han ville inte umgås med tjejer och han ville inte göra det 

eftersom han var homosexuell. Han upplevde ofta tjejer som så kallade ”faghags”, såna 

som bara umgås med homosexuella killar på grund av den sexuella läggningen och inte 

egentligen för vilka de är som person. Erik ville inte bli förminskad till att enbart vara 

sin homosexualitet, så han valde återigen att vara tyst och att avstå att umgås med dem 

helt och hållet. Det är också i det här skedet av berättelsen som grabbarna som gick 

skogvårdsprogrammet kliver in, de som kastade snöbollarna. Det som skulle vara en ny 

chans i livet, skulle visa sig bli den största prövningen någonsin. Flytten som hade tagit 

honom tre timmar bort från hembyn gjorde att han blev totalt isolerad, eller snarare 

totalt ignorerad, helt utan vänner varken i eller utanför skolan. Det gick så långt så att 

Erik gick in i väggen. Hårt. Hans sätt att hantera situationen var att låsa in sig hemma, 

sittandes vid datorn med en massa skräpmat och väntades på att det riktiga livet skulle 

börja. Han blev allt mer deprimerad, gick upp i vikt och blev större samtidigt som han 

aldrig känt sig så osynlig, så obefintlig som han gjorde då. Det riktiga livet och den 

dröm han hade om vänner, en partner, barn och slutligen barnbarn, kändes nu långt 

borta.    

 

Det största problemet jag har haft med min homosexualitet var att ända sedan jag var liten 

har jag velat ha familj, eller ja, jag hade oftast en dröm om att ha barnbarn komma 

springande och en del av depressionen var också om ensamheten och att det skulle vara svårt 

att skaffa barn. . . . åh, ja, jag fick panik ja. 
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Den flytt som skulle ge Erik nya möjligheter, visade sig istället bryta ner honom totalt. 

Efter att ha kämpat igenom två och ett halvt år av rent helvete under gymnasietiden var 

det dags. Dags att byta väg. Dags att flytta tillbaka hem. Det var en i raden val han 

gjorde för att försöka komma tillbaka på fötter igen. Han slutade sitta så mycket vid 

datorn, skaffade en hund och började umgås med bekanta från förr. Han försökte också 

klä sig bättre och uttrycka sig på ett annorlunda sätt. Nu var det dags att bygga upp den 

människa som han ville vara, någon som var till freds med sig själv och som kunde och 

ville leva. Han hade ”blivit nedtryckt så länge så nu behövde han komma ut”, ”ut ur sitt 

skal” och vara lite mer gay. Vara sig själv.  

 

Marcus  

 

Marcus och Anton var på väg till skolan. De gick i samma klass, bodde på samma gata 

och de var bästa vänner. Så hade det alltid varit så länge de båda mindes. På väg till 

skolan träffade de på ett par tjejer som de gjorde sällskap med. Det fanns liksom bara en 

väg till skolan, så de hade väl egentligen inte så mycket val. Som alltid var de lite tidiga 

när de gled in på skolgården och väl där fick Anton syn på de andra grabbarna och stack 

ner till fotbollsplanen och övade hörnsparkar. Marcus och tjejerna gick in i 

kapprummet, hängde av sig ytterkläderna och väntade på att fröken skulle komma och 

öppna dörren in till klassrummet. Så här såg det ut mest hela tiden under låg- och 

mellanstadiet. Så här på ytan kändes det inte som om det var några bekymmer för någon 

av eleverna, men för Marcus var det tufft. Trots fina vänner i tjejerna och i Anton, var 

det något som inte stämde. Han var lite annorlunda, märkligt nog. Han var totalt 

ointresserad av allt som hade med idrott och sport att göra och ville därför inte umgås 

med dem andra killarna. Det var egentligen det enda. Ja, det och att han umgicks med 

tjejerna då istället men det föll sig naturligt då de inte heller ville sparka boll eller spela 

bandy.  

 Åren gick och uppdelningen blev tydligare och tydligare. Allt eftersom att han och 

skolkamraterna växte upp, blev också skillnaden mellan Marcus och de andra tydligare. 

Han var konstig och det skulle han också få veta. Det blev aldrig så illa som slagsmål 

med sparkar och slag, men han fick saker kastade på sig. Både föremål, ord, hånskratt 

och blickar. I klassrummet, i korridoren, nästan överallt. De ropade alla tänkbara 

varianter av hån på grund av att han var annorlunda. ”Där går han”. ”Han är sån”. 

”Honom ska vi inte umgås med”. Allt på grund av att han var bög. Det visste ingen 

egentligen om, eftersom Marcus aldrig berättade det för någon. Inte ens för Anton eller 

hans tjejkompisar. Det var en skön känsla att veta att de inte kunde veta det helt säkert, 

för då kunde de inte frysa ut honom på samma sätt som de gjort med alla andra som 

berättat. Men på något jävla sätt så visste de ju ändå. Värst var det efter 

idrottslektionerna, när de skulle duscha och byta om. Det började med att Marcus fick 

gå in i den ena delen av omklädningsrummen för killar. Den var liksom uppdelad i två 

delar, med duscharna emellan dem båda. I det ena fick han antingen sitta och vänta på 

att de andra skulle duscha klart, eller så väntade de ut honom innan han var färdig. Allt 

för att inte behöva vistas i duschen samtidigt som honom, för det skulle ju vara äckligt. 

Alla bögar tänder på alla killar, det visste ju de här grabbarna. Sen fanns det också en 
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annan kille på skolan som berättade att han var homosexuell öppet, vilket fick oanade 

konsekvenser. Det gick så långt att den killen till slut fick ha lärare som gick med 

honom mellan lektionerna och under rasterna, till och från skåpet, för att försäkra sig 

om hans trygghet. Han gav till slut upp och flyttade till Stockholm. Den händelsen fick 

Marcus att än mer avstå från att berätta om det för någon. Istället valde han och hans 

kompisar att befinna sig långt bort från de andra eleverna, i korridorer eller klassrum 

långt bort från alla andra där de fick vara i fred och vara sig själva. Ja, inte helt och 

hållet för Marcus del då. Han kunde inte med sig att berätta, inte ens för sina närmaste 

vänner.    

 Till slut fick han dock nog. Alla blickar som brände genom korridorerna, på 

lektionerna, utanför omklädningsrummet. ”Varför tittar de? Har jag gjort någonting? 

Har jag någonting på mig? Vad är det för fel? Varför tittar de? Varför tittar de?”, var 

frågor som åkte runt i huvudet på honom under flera års tid av blickar, pekande och 

viskande. Under högstadiet bestämde han sig för att ställa upp på deras krav, vara de till 

lags, göra allt för att försöka passa in. Han försökte tala med en mörkare röst, för att på 

så vis verka mer manlig. Med samma intention testade han också att byta gångstil, frisyr 

och klädstil och började prata om tjejer. Han försökte också intressera sig för 

idrottslektionerna och gick även med i bandylaget. Nu var allt upplagt för framgång, för 

att bli sedd som normal. Bandysatsningen gick riktigt bra och Marcus blev snabbt en 

duktig spelare, en man kunde lita på ute på planen. På träningarna, på matcherna och till 

och med i omklädningsrummet fick han äntligen känna på hur det var att vara en i 

gänget, en i grabbgänget. Tyvärr följde inte denna framgång med till skolan. Där 

försvann hans nyfunna bandyvänner tillbaka till det balla gänget och Marcus tillbaka till 

sina avlägsna korridorer tillsammans med sina vänner.  

 

. . . . det blev väldigt jobbigt till slut och, och till slut så kände jag att det är bäst att bara 

undvika stora grupper av folk överlag. För om jag undviker de, då kan de inte heller titta eller 

peka eller kasta någonting eller vad det nu än var. De kunde inte. Jag gav de inte ens 

möjligheten att göra det. . . .  

 

Det här fortsatte i gymnasiet, att Marcus och hans vänner undvek de andra eleverna 

genom att sitta i avskilda delar av skolan. För honom handlade det om att slippa möta 

blickarna, pekningarna och viskningarna. Men här hade han som sagt gett upp sina 

försök med att göra sig till. ”Varför ska jag ens försöka göra något annat?”, var frågan 

han ställde sig själv. Det var ändå lönlöst. De andra hade genomskådat hans försök till 

att försöka vara någon han inte var och de köpte det inte alls. Inte han heller för den 

delen.    

 

Då blir man intryckt där [i ”garderoben”] och fast man intalar sig själv att ”jag bryr mig inte, 

jag bryr mig inte, jag bryr mig inte” så, det tar på en ändå till slut och det var väl därför jag 

aldrig riktigt vågade säga någonting heller, för hade jag verkligen inte brytt mig då hade jag 

ju kommit ut oavsett, eh, men det var väl det att jag kunde inte, ville inte, vågade inte. . . .  

 

Det var inte för än efter gymnasiet som Marcus vågade berätta för någon att han var 

homosexuell. Det krävdes till och med en flytt från hemstaden innan han blev bekväm 

med det, vilket inte var något som han var ensam om. En av killarna från högstadiet, en 
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av de som var allra elakast mot Marcus, skickade ett brev till honom ett par år senare. 

Han ville be om ursäkt för allt han hade sagt och gjort. Han ville också berätta att han 

själv var bisexuell och att det nog var därför som han gett sig på Marcus, för att skydda 

sitt eget skinn och det totala utanförskap som det skulle ha inneburit att tala om det för 

dem andra. 

Rikard 

 

Rikard tyckte redan från början att skolan var ett roligt ställe att gå till, där alla kunde 

leka med alla. I låg- och mellanstadiet fanns det flera i klassen som var roliga att vara 

med, även om ingen av dem andra någonsin kunde mäta sig med Ogge. De var helt 

oskiljaktiga. Han, alltså Ogge, var en riktig buse och tillsammans gjorde de en hel del 

busstreck, även om det aldrig var något allvarligt. Ändå tyckte de att lärarna jävlades 

ganska mycket med dem båda. Rikards äldre bror, mer känd som en av skolans största 

bråkstakar, hade nog med sitt rykte färgat deras syn på Rikard själv. Kanske trodde de 

att han var den nya arvingen efter brorsan. Till viss del kanske det också stämde, men 

det var mest på grund av att han hängde med Ogge. Rikard trivdes bra och lärarna till 

trots flöt skolan på ganska smärtfritt.   

 Det ändrades däremot när de började högstadiet. Rejält. Klasserna bröts upp och 

elever kom från olika låg- och mellanstadieskolor och skulle in i en och samma 

högstadieskola. I en miljö proppfull med stora, högljudda, personligheter fick man slåss 

för sina rättigheter. Det tog inte heller lång tid innan Rikard började hamna i slagsmål. 

Många gånger handlade det om att andra ifrågasatte honom och hans sätt. Eftersom 

Rikard ”var väl inte den mest maskulina, uttrycksmässigt” fick han ta skit för det. 

 

Mycket skällsord blev det ju, eh, och många dumheter. Men sen var det ju också mycket 

slagsmål. . . . Det skedde oftast efter skolan, alltså det var allt ifrån att putta av folk från 

cyklar till att slå folk med knytnävar. Men i skolan så var det inte mycket mer än skällsord 

och knuffningar.  

 

Den äldre brorsan, vars arv hade plågat Rikard så smått under tidigare år i skolan, 

visade sig nu komma väl till hands. För med hans bror kom också hans kompisar, vilket 

innebar ett skyddsnät av människor som såg honom som ”cool”, trots sitt feminina 

uttryck. Han slapp undan en hel del stryk med hjälp av det, något som han också var 

väldigt tacksam för. Trots att han slapp en del, både tack vare brorsans kontakter men 

också genom sina egna kompisar, fick han som sagt också utstå väldigt mycket skit. 

Skolan hade blivit ett helvete fyllt av glåpord och knytnävar. Det gällde inte bara för 

Rikard, utan även för andra. Det fanns en kille som hade sitt skåp några rader från 

honom som fick väldigt mycket hot och hat skrivet på eller intryckt i sitt skåp. På grund 

av att han var homosexuell. Det gick till slut så långt så att lärarna till slut valde att låta 

honom byta skåp, eller rättare sagt, man ställde in ett i kopieringsrummet.  En av de som 

åkte på mest smällar när det gäller skitsnack och stryk var en annan killkompis till 

Rikard, något som han själv var delaktig i.   

 

 



 

25 

 

Han var väldigt färgglad och tog inte den skiten och jag tror att jag vart lite arg över det. . . . 

för att jag kunde inte vara lika modig som han var och det tror jag gjorde mig lite sur. För att 

jag hade gärna, jag hade gärna velat vara det. Det hade nog gjort ganska mycket, det hade 

förändrat min skoltid en hel del. Eh, så det fanns inget skäl till att jag inte tyckte om honom, 

det var inget han kunde göra någonting åt utan allt kom tillbaka till mig själv. Eh, men när vi 

kom till slutet av högstadiet och jag blev mer bekväm och blev lite mer utåt jag också, då, så 

dog det bort ganska snabbt.  

 

Någonstans här, i mitten av högstadiet, började Rikard tröttna på skolan. Dels på arbetet 

i skolan, dels på hur miljön var. Han ville inte bråka, slåss eller vara elak mot någon 

annan. Det hade bara blivit så. Det gäng som han hängde med började gå iväg på 

lunchen och på rasterna. Vid lunchen drog de hem till Emma som bodde ett par hundra 

meter från skolan och på rasterna gick de iväg och tjuvrökte. De började skolka en del 

också. Till slut gick det så långt så att Rikard stannade hemma i långa perioder, ibland 

upp till ett par veckor från skolan för att slippa all skit. Han utvecklade enorma 

skickligheter när det kom till att lura sina föräldrar. Det kunde handla om att låtsas gå 

till skolan, för att några minuter senare smyga in genom fönstret och gömma sig i 

sängen. Några gånger orkade han inte ens det, utan låtsades vara sjuk bara. När han väl 

orkade ta sig till skolan var det mest skit. På en av idrottslektionerna, som precis som 

vanligt var ganska tuffa, blev han under den här perioden påhoppad och slagsmål 

utbröts. Vad det var som utlöste bråket var oklart, men det blev värre än vanligt och 

skolan blev tvungna kontakta föräldrarna till dem inblandade. När Rikards föräldrar 

började nysta i det här uppdagades även skolkandet av hans föräldrar, som försökte söka 

hjälp av skolan. Innan hade skolan varit rätt loja i sitt samarbete och i sina försöka att 

hjälpa elever med den här typen av bekymmer, men efter att Rikards mamma hotade att 

ringa polisen fick de till ett krismöte.  

 

Och det var typ, det enda de ville var att jag skulle peka ut alla som hade sagt någonting och 

sen skulle man ta in dem och s- typ säga, ’det där får man inte göra’. Och jag kände 

någonstans att det, det kommer inte att hjälpa. 

 

Det visade sig inte alltså hjälpa så mycket. Rikard valde att inte peka ut de som hållit på. 

Som skrikit de där sakerna och hånat hans förmodade homosexualitet. De visste ju för 

fan ingenting om vem han var för något sådant hade han aldrig berättat, inte för någon. 

Det fanns liksom ingen anledning till det. Det fanns heller ingen anledning att peka ut 

de. Men trots att mötet, eller mötena, inte ledde till någonting så fann han ändå skolan 

lite mer dräglig att gå till. Han förstod att utbildningen var viktigt, vilket också blev 

drivkraften att orka med de sista månaderna av högstadiet.  

 Sommaren mellan 9:an och gymnasiet försökte Rikard samla kraft och mod till att 

satsa på skolan igen. Han fick reda på att han kommit in på estetlinjen och kände sig 

peppad inför det. När väl skolstarten i augusti kom var det med skräckblandad 

förtjusning han tog sig dit. Hur fan skulle det bli den här gången? Det tog bara ett par 

dagar innan han insåg att det här var annorlunda.  Helt annorlunda. 
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När man kom till gymnasiet så märkte man att ’här, här kan jag vara ganska öppen med vem 

jag är och här kan jag bli ganska accepterad för det’ och det, och det märktes redan första 

veckan. 

 

Man behövde inte slåss här. Inte heller skrika. Det fanns ingen som var konstig. Eller så 

var det just det, att alla egentligen var konstiga. Det fanns inga som rynkade på pannan 

mot vare sig piercade punkare eller fabulösa fjollor, eller något annat överhuvudtaget 

som i andra sammanhang kunde tänkas sticka ut från vad som ansågs normalt. ”I 

gymnasiet så var det inte samma sak och många som hade det tänket släppte det ganska 

fort, för man insåg att det inte var lönsamt. Det gav mer skit än vad det gjorde annars 

och man ansågs bara vara ganska barnslig”. Helt plötsligt var det normala att vara just 

onormal. De vänner som Rikard skaffade under den här tiden skulle på kort tid bli hans 

nya familj. Han skaffade sig även sin första pojkvän. Den här perioden av hans liv 

hjälpte honom att komma till det där stadiet som han många år tidigare hade önskat om. 

Han hade blivit färgglad.  

 

Tolkning av och diskussion om berättelserna  
 

När man talar om skolan gör man det ofta i termer av just skolan, som om den vore 

enhetlig och likadan överallt. Som berättelserna vi tagit del av visar är det många gånger 

så att det ser väldigt olika ut beroende av skola när det kommer till miljö. ”Den svenska 

skolan” kan alltså ses mer som den teoretiska grunden för hur man önskar att de ska 

bedrivas men att det sedan i praktiken skiljer sig mycket och att man istället bör tala om 

skolor. I följande stycke kommer mina tolkningar av berättelserna att diskuteras i 

relation till min teoretiska referensram, en diskussion om metoden, min slutsats samt 

mina idéer om hur man ta vid efter den här texten.  

 

Materialiserad homosexualitet 
 

Ett tema som förekommer i berättelserna om Erik, Marcus och Rikard handlar om 

huruvida de talade, eller inte talade, om att de identifierade sig som homosexuella under 

skoltiden. Erik berättade endast för ett par av sina allra närmaste vänner och sin kusin 

om sin sexuella läggning under högstadiet, vilket överensstämmer med bilden om att det 

har blivit vanligare förekommande att våga eller kunna berätta om det inom skolans 

kontext idag än vad det var förr (Floyd & Bakeman, 2006; Ryan & Futterman, 1998). 

Rikard och Marcus valde, eller kunde inte, berätta om det under sin skoltid och Erik 

berättade inte heller under gymnasietiden. Det intressanta här ligger i att de aldrig 

”erkände” sin homosexuella läggning inför andra och ändå blev utsatta för slagsmål, 

snöbollar och skällsord. Utan att säga rakt ut att ”jag är homosexuell” eller liknande, 

blev de ändå klassade som homosexuella och utsatta för hat, hot om våld och faktiskt 

våld. Man kan säga att de blev normbrytande. Det här kan ses som en naturlig del av 

heteronormativitet (Ambjörnsson, 2006) och har visat sig i ett flertal studier inom 

skolan, där misstänkt homosexualitet lett till liknande konsekvenser för människor som 

aldrig faktiskt berättat huruvida de identifierar sig som homosexuella eller inte (Pascoe, 



 

27 

 

2007; Greytak, Kosciw & Diaz, 2009; O’Shaughnessey, Russell, Heck, Calhoun & 

Laub, 2004). Tystnaden från Eric, Marcus och Rikard när det kom till deras sexuella 

läggning kan tolkas som ett försök till att undvika normbrotten, eller kanske snarare ett 

försök att bete sig ”normalt” eller ”heterosexuellt”. Om de inte berättade att de 

identifierade sig som homosexuella, kanske de andra inte skulle peka ut de som 

avvikande heller.  

 Exempel på sådant som man kan ana lett till att de inte kände att de kunde berätta om 

sin sexuella läggning kan ges från det som Marcus berättade om hur situationen såg ut 

för en annan kille som identifierade sig som homosexuell på hans skola. Den andra 

killen berättade för alla och visade stolthet i det, vilket ledde till en lång tids kränkande 

behandling och trakassering som gjorde att han slutade i skolan och till och med flyttade 

från staden. Man ”blev skrämd in i garderoben” som Marcus själv uttryckte sig. För 

Rikard, Erik och Marcus blev det aldrig så illa så att de fick flytta, även om de ändå fick 

utstå en hel del och när de vittnade om andras öden är det rimligt att tänka att de inte 

heller vågade vara öppna med deras sexuella läggning.  

En möjlig tolkning till varför det ser ut så kan återfinnas i Connells (2008) teorier om 

maskulinitetskonfigurationernas maktsystem. Där hamnar de homosexuella 

maskuliniteterna underst i ordningen, under de hegemoniska och de delaktiga 

maskuliniteterna. Att vara eller misstänkas vara homosexuell i en heteronormativ miljö 

och försöka normalisera sig, agera på ett förmodat heterosexuellt vis, blir då dömt att 

misslyckas. Den homosexuelle, eller den som misstänks vara homosexuell, kan ses som 

en byggsten för de heterosexuella att bygga upp och även sedimentera sin egen 

heterosexualitet igenom, varpå att släppa den homosexuelle fri utanför 

maskulinitetskonfigurationernas maktsystem skulle innebära ett fall för dem allihop. 

Normen, den hegemoniska maskuliniteten, definierar dem som är avvikande (Höök, 

2001), som i det här fallet var män som misstänktes vara homosexuella. Marcus, Erik 

och Rikard behövdes på så sätt i de andras miljö för att kunna upprätthålla sin egen 

normalitet, sin förmodade heterosexualitet. 

En annan del av berättelserna ur en av informanternas liv när det kommer till 

skapande av vi-och-de, med det tänkta motsatsparet heterosexuell – homosexuell, var 

det som i Marcus berättelse skedde i anslutning till omklädningsrummet efter 

gymnastiklektionerna. Han fick antingen vänta till de andra grabbarna var färdiga i 

duschen, eller så väntade de ut honom tills han var färdig, eftersom det var omöjligt för 

de andra eleverna att duscha tillsammans med någon som misstänktes vara 

homosexuell. Jag tyder också det här som det mest konkreta exemplet ur berättelserna 

på hur normbrott kan ta sig uttryck, där gränsdragningarna representeras utav 

omklädningsrummets väggar. Genom att låta honom stå utanför skapades en tydlig 

gräns mellan de heterosexuella och de som var eller misstänktes vara homosexuella, 

vilket i sin tur konstituerade dikotomin norm och avvikelse.  

 

Idrott som heterosexuell markör 
 

Det var inte enbart i anslutning till omklädningsrummet som sexualitet eller misstänkt 

sexualitet fick konsekvenser för informanterna, utan även under själva idrotten. 
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Idrottslektionerna och idrottsliga aktiviteter tycks ha haft en mer eller mindre betydande 

roll under Marcus och Eriks skoltid, både när det kommer till att vara delaktig och när 

kommer till att inte vara det. Att delta i idrotten eller andra idrottsliga aktiviteter kan 

tolkas som en heterosexuell markör, där man genom mätning av styrka och uthållighet 

också mäter sin heterosexualitet eller förmodade heterosexualitet. Mätningen innebär 

inte enbart att man mäter sin egen förmåga utan den sätts även i relation till andra 

elever. Den här mätningen, eller maktkampen, kan ses sprungen direkt ur 

genusordningen där pojkar förväntas vara pojkar och deras manlighet mäts i form av 

just styrka och uthållighet. Med det tillkommer även mannen som norm och i-

särhållandet (Connell, 2008; Connell, 2009; Larsson, Quennerstedt & Öhman, 2014). 

Idrottens natur präglas av denna ordning, som leder till att eleverna i mångt och mycket 

socialiseras in i traditionella könsmönster (Giddens & Sutton, 2013; Larsson, Redelius 

& Fagrell, 2011). Likt tjuren Ferdinands ovilja till att stångas med de andra tjurarna, 

visar det sig i Eriks berättelse att det präglade hans relation till de andra killarna i 

klassen genom att han avstod från deltagande i dessa aktiviteter. Eftersom han inte var 

med och spände musklerna eller visade vem som kunde springa snabbast blev han 

avvikande i jämförelse med de andra killarna, som upplevde Erik som tråkig och 

konstig. En rimlig tolkning av detta kan vara att kombinationen av utebliven idrottslig 

prestation och ett feminint uttryck tillsammans ledde till misstankar om huruvida han 

var homosexuell eller inte. Det i sin tur kan då ha varit en bidragande orsak till hans 

utanförskap och sin ensamhet.  

En som däremot deltog på idrotten var Marcus, som under högstadiet försökte ”bli 

som de andra och göra som de andra” trots obefintligt intresse för sådant de gjorde. Det 

innebar bland annat att försöka gå mer ”manligt”, prata med en mörkare röst, prata om 

tjejer och framförallt prata mer om sport och även börja spela bandy. Samtliga av 

exemplen kan ses som performativa handlingar eller försök till att ”imitera kön”, för att 

på så vis uppfattas mer som en ”riktig” man (Butler, 2005). Han började i samma lag 

som många av sina klass- och skolkamrater som var elaka mot honom i skolan, men 

som visade sig vara trevliga i bandysammanhang. Efter ett tag blev han riktigt duktig 

och uppskattad som idrottsperson, trots att de andra misstänkte att han var homosexuell. 

Det som han däremot märkte ganska snart var att blickarna, skällsorden och 

utfrysningen i skolan kvarstod, även av de som han blivit lite bundis med på bandyn. 

Eftersom bandyn och skolan är två skilda miljöer är det rimligt att tänka sig att 

grupperna har olika förhållningssätt till hur man beter sig mot varandra. Även om ett par 

av aktörerna är desamma i bandylaget och i skolan, så har de olika grupperna sin 

specifika jargong, sina egna regler och förhållningssätt. Han slutade efter ett tag då han 

varken fann något intresse i att spela bandy eller då det uppenbarligen inte hjälpte 

situationen i skolan. ”Vad fan håller jag på med?”, frågade han sig själv när han 

funderade över hur mycket tid han investerade i att försöka passa in i deras mall. En 

tolkning av varför Marcus misslyckades i sina försök att agera på ett förmodat 

heterosexuellt vid diskuterades även i förra temat om maskulinitetskonfigurationernas 

maktsystem (Connell, 2008). De homosexuella maskuliniteterna är i det systemet alltid 

underordnade, vilket alltså skulle innebära att han var dömd att misslyckas oavsett om 

han fortsatt med bandy eller inte. I skolans kontext var han alltid ”den homosexuelle”.  
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  Homohat bland homosexuella  
 

Ett annat tema som uppkommit i berättelserna handlar om erfarenheter av att känna 

något som kan liknas vid obehag, illvilja eller rentav hat gentemot människor som 

identifierar sig som homosexuella eller som på annat vis inte upprätthåller normer och 

ideal gällande maskulinitet. Jag tycker mig också genom det kunna tyda internaliserat 

självhat bland informanterna, alltså att hatet är riktat mot den egna identiteten. I Rikards 

fall syntes det genom killen i klassen med det feminina uttrycket som vågade vara 

”färgglad och öppen” som ledde till en form av hat. Även fast de var vänner så uttryckte 

Rikard en surhet inför sin väns uttryck, något som han senare i livet tolkar som 

avundsjuka inför vännens mod. I Marcus berättelse återfinns ett exempel av homohat, 

fast från en kille som identifierade sig som bisexuell. Ett tag efter gymnasiet fick 

Marcus ett brev från en av killarna från den tiden som trakasserat honom och som nu i 

efterhand ville be om ursäkt för att han gjort. I samma brev förklarade den killen att han 

själv var bisexuell och att han varit drivande i mobben mot Marcus för att inte riskera 

att själv misstänkas avvika från en heterosexuell identitet. Det här homohatet av, emot 

och bland homosexuella kan ses som en del av maktstrukturerna bland 

maskuliniteternas konsekvenser (Connell, 2008). Man sparkar hellre nedåt eller åt sidan 

istället för att sparka uppåt. Kan man som Rikard eller killen från Marcus gymnasietid 

gjorde peka på någon som är mer feminin än sig själv kan det förstås som att man lyfter 

fokus från sig själv till den andra, som då upplevs mer ”onormal” än en själv. Det här 

skulle också kunna tolkas som att även de som identifierade sig som homo- eller 

bisexuella också lärt sig hata eller känna obehag och illvilja gentemot andra 

homosexuell genom socialisering inom en heteronormativ skolmiljö. Genom att befinna 

sig i en heteronormativ skolmiljö där homofoba handlingar möjliggörs och accepteras 

och blir således förlåtet, anmärks inte eller kanske till och med ses som naturligt (Pharr, 

2000; Larsson, Quennerstedt & Öhman, 2014). Man drar till sig gruppens gemensamma 

värderingar finns det naturliga risker i och med att dessa kan gå emot individens egna 

värderingar (Giddens & Sutton, 2013). Det skulle innebära att gruppens förhållningssätt 

möjliggör och godkänner hat mot homosexuella, finns också möjligheten att även de 

som identifierar sig som homosexuella kan färgas av dessa värderingar. Det skulle 

kunna ses som internaliserat självhat, även om det inte går att säga huruvida det faktiskt 

var så eller inte. Gruppens idéer om vad som är socialt acceptabelt när det kommer till 

kön och sexualitet har visat sig ha en betydande roll av påverkan på individerna i 

gruppen, gällande bland annat maskulinitetkonfigurationernas utkomst genom 

internalisering av könsmönster (Hey, 1997; O’Donnell & Sharpe, 2000; Frosh, Pheonix 

& Pattman, 2002). Connell (2003) menar att ”ungdomarna lär sig att hantera 

genusordningen. De lär sig att anta en viss genusidentitet och utföra vissa 

genusprestationer. De lär sig också hur man kan ha distans till en given genusidentitet 

och skoja om sina egna prestationer” (s. 109). 

Det homohat som enligt mina tolkningar återfinns i Eriks berättelser är riktat mot 

honom själv. ”Det största problemet jag har haft med min homosexualitet”, uttrycker 

han sig när han berättar om sina känslor gentemot sin sexuella läggning. Utifrån idén 
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om att sexuell läggning skulle vara en del av identiteten, av genusidentiteten (Connell, 

2009), låter det problematiskt i mina öron att tala om ”min homosexualitet”. Det 

indikerar att det skulle vara något frånskilt från jaget, inte något man är utan istället 

något man har, precis som en förkylning eller en tumör. Homosexualitet ansågs vara en 

sjukdom eller ett sjukdomstillstånd i Sverige ända in på 1970-talet (Ambjörnsson, 2006) 

och även fast jag inte vet huruvida Erik tänker så om faktum att han identifierar sig som 

homosexuell, så är det med ett språkbruk som liknar det om bilden av homosexualitet 

som sjukdom han uttrycker sig med. 

 

En pluralistisk skolmiljö 
 

Även om hat, hot och våld återfinns i alla tre berättelser så finns det även ljusglimtar i 

dem. Rikard valde att berätta om sin sexuella läggning under skoltiden men blev under 

gymnasiet tillsammans med sin första pojkvän, vilket kan ses som en ganska konkret 

brytning emot heteronormativiteten. Han talar om en öppenhet både från skolkamrater 

och lärare, där ”allt som i andra sammanhang kunde ses som konstigt” istället sågs som 

fullständigt normalt. I den här typen av icke-heteronormativ, eller pluralistisk, skolmiljö 

skulle man kunna se Rikard som normbärande istället för normbrytande. Enligt honom 

själv var det något som hjälpte honom att bli mer tillfreds med sig själv. Att han blev 

normbärande visar sig bland annat genom att han pratar om att det som i hans 

gymnasieskola ansågs normalt inte hade gjort det i ”andra sammanhang”. Han berättar 

också om att de människor som uttryckte sig nedlåtande mot exempelvis homosexuella 

ganska fort blev tillrättavisade under gymnasietiden eftersom ”det gav mer skit än vad 

det gjorde annars och man ansågs bara vara ganska barnslig”. Det här tyder jag som 

exempel på en av socialisationens funktioner, att när människor kommer samman och 

tillsammans skapar en miljö som är accepterad av majoriteten. Genom att man i klass- 

och skolkamrater stöter och blöter åsikter, värderingar och meningsskiljaktigheter så 

diskuterar och förhandlar man också fram det typ av förhållningssätt som gruppen 

gemensamt godkänner (Giddens & Sutton, 2013). Då förhållningssättet alltså är 

beroende av människorna som går i klassen eller skolan betyder det också att miljön kan 

skilja sig beroende på vilka röster som görs hörda, vilka röster som ges legitimitet. I 

Rikards fall innebar det en pluralistisk skolmiljö som öppnade upp för honom att inleda 

sin första homoerotiska relation, något som jag menar kan förstås möjliggjordes bland 

annat genom den framförhandlade miljö som människorna i skolan gemensamt skapat. 

Rikards berättelse visar på att även om normbrotten upplevdes negativa när de ägde rum 

under högstadiet kan tid och rum ändå ha gjort upplevelserna till något positivt och 

stärkande för individen. På så vis kan man också se det som om meningsskapandet av 

normbrotten förändras. Man skulle kunna förstå det som att makten förflyttas från de 

objektsskapande till den subjektsskapande, från ”mobbaren” till ”offret” som då inte 

längre blir ett offer. Det gäller däremot inte för alla informanterna. Rikard kan blicka 

tillbaka på det förflutna som något positivt, medan Erik uttrycker sig mer negativt om 

det som hänt och håller fast mer vid det förgångna. Han beskriver det fortfarande som 

något negativt, vilket skulle kunna tydas som om makten befinner sig hos någon annan. 

Det här skulle i så fall också visa på svårigheten i att tala om socialisation som påverkan 
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av genusidentiteten, som bara går till viss del. Könsmönster konstrueras i relation till 

andra, men är bara en del av många olika faktorer som spelar in i påverkan av 

genusidentiteten (Connell, 2009). Huruvida man internaliserar dessa förväntningar eller 

försöker förhålla sig till de på ett kritiskt sätt, skiljer sig från individ till individ.   

 

 

 

 

Skolornas förhållande till heteronormativitet 
 

När det kommer till skolan som heteronormativ miljö har det visat sig att skolor ofta 

arbetar repressivt när det kommer till homofoba handlingar, hellre än att arbeta 

förebyggande för att minimera riskerna det kan tänkas medföra (se t.ex. DePalma & 

Jennett, 2010; DePalma & Atkinson 2010). De skolor som försöker upplysa elever om 

HBTQ-frågor i hopp om att förebygga en heteronormativ miljö, hamnar alltför ofta i att 

reproducera heteronormativiteten hellre än att motverka den (Roething, 2008). 

Problemet ligger ofta i att man anammar en så kallad toleranspedagogik, något som går 

ut på att försöka visa på att det finns andra sexuella läggningar än heterosexualitet och 

att det är helt okej att vara olika. Man vill med detta belysa hur det kan vara att 

identifiera sig som homosexuell för att eleverna ska få ökad förståelse och empati för 

nämnda avvikare.  Hur man från skolornas håll hanterar heteronormativitet ges 

exempel på ur Rikards berättelse, där vi bland annat fick ta del av flytt av elevers skåp 

på grund av hot och hat, där man alltså från skolans håll väljer att fysiskt flytta på den 

utsatta eleven, för att minimera risken för att det ska fortsätta. Eller då Marcus talar om 

killen på skolan som fick eskort av lärare mellan klassrummen för att undvika utsatthet i 

form av fysiskt och psykiskt våld, enbart för att han var öppen med sin identifiering som 

homosexuell. Utifrån dessa exempel skulle man kunna säga att de i informanternas 

skolor såg på problemen som homofoba handlingar, hellre än att se de som 

heteronormativa. Istället för att arbeta förebyggande och fokusera på strukturer, normer 

och värderingar som möjliggör att slagsmål, snöbollar och skällsord får existera, 

försöker man istället att ”släcka bränder” hellre än att minimera riskerna för att de ska 

uppkomma.  

 

Sammanfattande diskussion 
 

Jag har försökt tala om genusordningen och framför allt heteronormativitet som en del 

av de samhälleliga normer och ideal som genom skolans kulturöverförande uppdrag 

förmedlas till eleverna (Börjesson & Palmblad, 2003; Reid, Gill & Sears, 2010). Om 

man ser till det som studien har belyst ovan om hur det kan upplevas för icke-

heterosexuella människor runt om i Sverige, som för Erik, Marcus och Rikard, att 

befinna sig i en heteronormativ skolmiljö märker vi också att det inte alltid är enkelt för 

de eleverna. Även om inte skolorna själva är de som propagerar för en heteronormativ 

miljö, menar jag ändå att de har ett ansvar i vilken miljö som faktiskt accepteras inom 

skolan. De skolor som har bekymmer med heteronormativitet ger sig oftare på 
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problemet med tanken att det handlar om homofobi, vilket alltså innebär att man 

hanterar problemet från ”fel” håll, istället för att fokusera på strukturer fokuserar man på 

enskilda händelser (DePalma & Atkinson, 2010; DePalma & Jennet, 2010). Alla skolor 

har däremot inte en heteronormativ miljö, utan resultatet visar på att det finns de som är 

av mer pluralistisk natur. Ett möjligt svar till hur det kommer sig kan ges genom att det 

skiljer sig beroende av vilka förutsättningar som skapas av och för individerna i skolan 

genom deras socialisation, där elevernas ständiga processer av förhandlade om rätt och 

fel kan leda till gemensamma normer och värderingar (Giddens & Sutton, 2013). Har 

man turen att hamna i en mer pluralistisk miljö kan det som i Rikards fall frigöra en rad 

möjligheter för individen att våga vara sig själv och vara mer ”öppen” med vem man är. 

När det kommer till normbrotten av heteronormativitet spelade det mindre roll om de 

faktiskt var homosexuella eller inte. Erik, Marcus och Rikard utsattes för 

heteronormativa och homofoba sanktioner i form av slagsmål, snöbollar och skällsord, 

trots att de aldrig ”erkände” att det identifierade sig som homosexuella. En tolkning av 

detta är att deras avvikande, något feminina, beteende fyllde en viktig funktion i övriga 

elevers subjektsskapande i form av normalitet och med det även deras heterosexualitet. 

Huruvida denna möjliga maktrelation existerade medvetet hos eleverna låter jag vara 

osagt, även om jag anar att det mer handlar om ett omedvetet förhållningssätt dem 

emellan. En av de konsekvenser som normbrott kan leda till tycks vara det jag valt att 

kalla för homohat bland homosexuella och internaliserat självhat. Homohatet bland 

homosexuella kan ses ta sitt språng ur gruppens gemensamma värderingar, där genom 

att gruppen godkänner heteronormativitet och homofoba handlingar kan dessa frodas 

oavsett hur individen identifierar sig. Genom att befinna sig i en heteronormativ 

skolmiljö möjliggörs och accepteras homofoba handlingar som blir förlåtet och kanske 

till och med ses som en naturlig del av socialisationen inom skolan (Pharr, 2000; 

Larsson, Quennerstedt & Öhman, 2014).  

 Vissa av de handlingar som berättelserna har innehållit skulle enligt min uppfattning 

utifrån Diskrimineringslagen (SFS 2008:567, 4 §) kunna klassificeras som trakasserier 

eller direkt diskriminering. Om man ser till lagens tredje del om vad som går under 

begreppet diskriminering, nämligen det som kallas för indirekt diskriminering handlar 

det om: 

 

. . . . att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett 

förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna 

personer med. . . . viss könsöverskidande idententitet eller uttryck. . . . viss sexuell läggning . 

. . . såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de 

medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet (SFS 2008:567, 4 §).  

 

Det som jag finner mest intressant i den här delen av lagen är det om neutrala 

förfaringssätt. Man kan fråga sig vad ett neutralt förfaringssätt egentligen är? Hur kan 

man förstå och tolka det? Och den viktigaste frågan jag ställer mig i anslutning till 

studiens syfte blir om huruvida det går att tolka heteronormativitet som ett neutralt 

förfaringssätt? Ett sätt som framstår som neutralt men som kan missgynna personer med 

viss sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. För det är så 

heteronormativiteten många gånger fungerar, den anses vara naturlig och normal men 
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samtidigt fortfarande möjliggör hat, hot och våld gentemot dem som bryter den 

(Ambjörnsson, 2006). Om man godtar den tolkningen av lagen, skulle det då innebära 

att skolan som heteronormativ miljö innebär ett lagbrott? Eller rättfärdigas 

heteronormativiteten genom att det har ett ”berättigat syfte och de medel som används 

är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet”? Ett syfte som i så fall skulle gå ut på 

att framhålla heterosexualiteten som ett fundament för och en naturlig del av den 

dygdiga människan (Ambjörnsson, 2006; Pharr, 2000). I mina ögon finns det bara ett 

berättigat skäl till att predika om tvångsmässig heterosexualitet och det är när det 

kommer till reproduktion. Om är det enda rättfärdigande skälet skulle vara det, vet jag 

inte heller hur stark det skälets legitimitet skulle vara. I dagens samhälle finns det 

många andra sätt att reproducera sig genom och behovet att människan måste 

reproducera sig för artens överlevnad inte heller är aktuell. Det går inte att sticka under 

stol med att vi överlever utan någon tvångsmässig heterosexualitet.      

 En annan tanke som slår mig när jag läser Diskrimineringslagen (SFS 2008:567, 4 §) 

är att det är det avvikande som skrivs fram. Diskrimineringen är ”på grund av” kön, 

sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck och så vidare. Borde det 

inte egentligen stå ”på grund av homofobi eller heteronormativitet” eftersom det inte är 

människorna som blir brytande av heteronormativiteten som det är på grund av? 

Diskriminering är väl på grund av de människor som utför de heteronormativa eller 

homofoba handlingarna, eller? Genom hur lagen pekar ut det avvikande, går det att 

tänka på detta som en del av en reproduktion av heteronormativitet? Att lagen genom 

detta även skänker legitimitet till utpekandet av det avvikande och på så vis också 

konstaterar det normala?  

 Oavsett hur svaren på de många frågor som jag just väckt kan komma att besvaras, 

menar jag ändå att de har en viss relevans i relation till bland annat det som den här 

studien försöker belysa. En heteronormativ skolmiljö behöver nödvändigtvis inte vara 

ett regelrätt lagbrott genom att vara indirekt diskriminering för att man ska förstå att den 

typen av miljö fortfarande kan innebära diskriminering, marginalisering, 

stereotypisering, hot, hot om våld och faktiskt våld mot människor som Erik, Marcus 

och Rikard. Även om de exkluderande grupprocesserna kan vara stärkande för de som 

faller under mallen för normalitet i föreliggande miljö finns det alltså alltid en baksida 

av dem processerna, en baksida som vi har fått sett skymtar av genom berättelserna 

ovan.  

 

Metoddiskussion 

 

Metoden som användes var livsberättelseintervjuer, en variant av narrativ metod som 

kan beskrivas som ”ett underifrånperspektiv på de sociala fenomen man studerar då 

berättelser om människors erfarenheter får avgöra hur dessa fenomen framträder och 

ges innebörder” (Karlsson, 2006, s. 80). Metoden beskrivs också som en dokumentation 

av människors inre upplevelser, hur de uppfattar, tolkar och definierar den värld som 

omger dem. Eftersom heteronormativitet kan beskrivas som en del av miljön, eller den 

faktiska miljön, och då jag var intresserad av människors erfarenheter och upplevelser 

av normbrott alltså sociala fenomen, tedde sig denna metod och ansats lämplig. Genom 
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berättelserna om Erik, Marcus och Rikard kunde jag få en beskrivande bild av deras 

upplevelse av skoltiden som har tolkats med hjälp av de queerteoretiska begrepp som 

använts. Jag anser att metoden varit lämplig för studiens syfte, att belysa normbrott i en 

heteronormativ skolmiljö, och att den har möjliggjort en mängd tolkningar av 

materialet. 

 Något som man önskar i en livsberättelseintervju är att ha informanter som kan prata 

fritt om sitt liv eller specifika episoder av det, utan vidare påverkan av en intervjuguide 

som styr samtalet (Johansson, 2005). Då kan en svårighet med metoden uppstå i att ha 

informanter som inte kan eller vågar tala fritt. I mitt fall hände detta vid en av 

intervjuerna, där informanten tystnade ofta och även ursäktade sig då han inte kände att 

han hade något intressant att tala om. Istället fick jag ställa frågor som guidade honom 

genom intervjun, något som mest troligt påverkade livberättelsens innehåll. Även om 

det kom att påverka innehållet i form av vad som sades, är däremot min kvalificerade 

gissning att det inte påverkade riktigheten i det som sades. Det var fortfarande 

informantens upplevelser av sin skolgång som framkom.  

 Den normkritiska pedagogikens kärna handlar om att belysa, problematisera och 

ifrågasätta normer och deras maktstrukturer samt deras sociala konsekvenser (Darj & 

Bromseth, 2010). I den här studien har jag enbart haft fokus på heteronormativitet som 

maktstruktur, medan man inom den normkritiska pedagogiken lyfter vikten av att belysa 

strukturella frågor genom ett intersektionellt perspektiv (Lykke, 2003). Det handlar om 

samverkan och sammanvävning mellan olika normers maktstrukturer och svårigheten i 

att skilja de åt. I mitt fall skulle exempelvis Rikards berättelse kunna utläsas genom ett 

intersektionellt perspektiv då hans föräldrar kommer från Chile. Genom att studera hans 

berättelse med fokus på sexualitet och nationalitet finns det anledning att tro att 

tolkningarna kunnat få ett annat djup. 

 Något som jag varit inne på i min diskussion är den kritik som riktats mot att 

använda socialisation som begrepp för att förstå påverkan av genusidentiteten. Förr såg 

man det som givet att de så kallade ”könsrollerna” förvärvades genom social inlärning 

nästan enbart genom socialisation, att män och kvinnor genom att se till hur andra 

gjorde lärde sig vilka karaktärsdrag som de förväntades ha (Connell, 2009). Kritiken 

som riktats mot socialisationens påverkan av genusidentiteten utgår bland annat från det 

faktum att varje skild kultur innebär en stor variation normer för maskuliniteter och 

feminiteter. Dessa olika skikt eller lager av normer komplicerar bilden av en enhetlig 

påverkan till att lära sig att bli på ettdera sättet, antingen maskulin/manlig eller 

feminin/kvinnlig, vilket gör det svårt att tala om ett lärande genom internalisering av 

”könsroller” (ibid.). Trots komplexiteten i det hela används fortfarande 

socialisationsmodellen som ursprung till en sorts påverkan av genusidentiteten, något 

som alltså även jag anslutit mig till. Med det sagt är det viktigt att förstå att det som jag 

kommit fram till handlar om just en påverkansfaktor utav flera och den diskussion som 

förs och de slutsatser som dras hamnar på ett mer generellt plan hellre än att försöka 

generera en fullodad förståelse för informanternas genusidentitet.  
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Slutsats 

 

Utifrån studiens syfte har jag försökt besvara tre frågor, nämligen: (1) hur tar sig 

normbrott av heteronormativiteten i skolan sig uttryck? (2) Hur hanterar de som blir 

normbrytare dessa normbrott?  Och slutligen (3) Vilka konsekvenser kan normbrotten 

leda till? Det jag har kommit fram till är att normbrott kommer till uttryck genom bland 

annat slagsmål, snöbollar och skällsord men också genom blickar, pekningar och 

viskningar. Konsekvenserna av detta tycks ha lett till något som kommit att kallas för 

homohat bland homosexuella, där man känner hat dels inför sig själv och dels inför 

andra som identifierar sig som homosexuella eller som åtminstone misstänks göra det. 

Informanterna hanterade detta på olika sätt, men när det kommer till meningsskapande 

av normbrotten visar resultatet på att det kan skifta över tid och nödvändigtvis inte vara 

något negativt, även om det upplevdes negativt vid de inträffande händelserna. 

 

Till vidare forskning 

 

Den här studien har öppnat upp för en del spår att vilja vandra, åtminstone för min del. 

Det första jag tänker mig är att det skulle vara intressant att få en större spridning av 

informanter inom paraplybegreppet HBTQ, för att på så vis kunna göra mer av en 

komparativ studie de emellan. Det skulle också vara spännande att göra samma studie 

inom svenska skolor ur ett intersektionellt perspektiv för att synliggöra och 

problematisera fler normsturkturer utifrån diskrimineringsgrunderna. Ytterligare en väg 

att vandra gällande vidare forskning skulle vara att försöka bena ut de frågor som jag 

ställt i den sammanfattande diskussionen. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Missiv 
 

 

 

Hej! 

 

Jag håller just nu på med en magister i pedagogik på Högskolan i Gävle och ska nu 

genomföra mitt examensarbete. 

 Syftet med examensarbetet är att belysa och problematisera normbrytningar i skolan 

utifrån heteronormativitet och homo- eller transfobi. Jag vill genomföra en 

livsberättelseintervju med dig som berättare, där fokus på livsberättelsen ligger på 

händelser eller situationer som du upplevt under din skolgång som haft med 

normbrytningar att göra.  Tillfället beräknas ta runt 60 minuter och kommer att spelas in 

med diktafon.  

 Deltagandet är helt frivilligt och du som deltagare har rätt att innan och under 

intervjuns genomförande välja att avbryta deltagandet, vilket innebär att din intervju 

inte kommer att tas med i studien. Det material som kommer samlas in via intervjuerna 

kommer enbart att användas i detta arbete. Din personliga information kommer ej 

skrivas fram i arbetet, på något sätt delges obehöriga eller skrivas med i den slutgiltiga 

uppsatsen. Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras i DIVA, som är en 

publikationsportal för uppsatser och examensarbeten fritt för alla att läsa.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Andreas Johansson  Handledare: Erika Björklund 

hhp11ajo@student.hig.se   ebu@hig.se  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
Utifrån din identifiering som HBTQ-person, skulle jag vilja att du berättar för mig om 

din skoltid, från lågstadium till gymnasium.   

 

- Har du upplevt situationer eller händelser där din sexuella läggning eller ditt 

uttryck varit till grund för själva situationen eller händelsen? 

 

- Om ja, hur såg det ut under skoltidens gång? Finns det flera situationer eller 

händelser?  

 

- Vad hände? Hur hanterade du detta?   

Möjliga ingångar  

 

- Berätta om särskilt starka och minnesvärda händelser, personer, perioder, osv 

 

- Vilken var favoritläraren/sämsta läraren och varför? 

 

- Favoritämnet/sämsta ämnet och varför? 

 

- Bästa klasskamraten/skolkamraten och varför?  

 

- Sämsta klasskamraten/skolkamraten och varför?  

 

- Kompisgäng och sociala livet i och utanför skolan med skolkamrater? 

 

- Hur var det sociala livet på rasterna/matsalen/på väg till och från skolan?   

 

 

 


