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Du som håller i det här metodmaterialet är antagligen en person som
arbetar med unga på en fritidsgård, ett ungdomens hus eller inom
någon annan verksamhet som riktar sig till unga. Där möter du säkert många ungdomar med olika bakgrund, intressen och behov och
vet att unga lockas till din verksamhet av olika skäl. Men hittar alla
grupper som behöver din verksamhet fram till den? Känner de att det
finns plats för dem?
För unga som är homosexuella, bisexuella eller transpersoner
(hbt-personer) kan det vara så att fritidsverksamheten i området inte
känns tillräckligt tillgänglig eller välkomnande. Ofta beror det på att
omgivningen inte känns tillräckligt trygg och tillåtande för att man ska
kunna vara öppen med sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller
sitt könsuttryck. Man kan också vara rädd att utsättas för kränkning
ar. För en del blir utfrysning, mobbning, hot och våld en konsekvens
av att vara öppen med vem man är. För andra känns det omöjligt att
”komma ut” på grund av rädsla för det bemötande man kan få.
Frihet från diskriminering och att känna sig trygg, respekterad
och sedd borde vara självklarheter i alla ungas liv. Genom att jobba
mot begränsande normer kan man göra mycket för att förändra sin
fritidsverksamhet till en mer välkomnande och trygg plats.
Det här materialet handlar till stor del om sådana begränsande
normer och inbjuder genom övningar till reflektion kring dem och kring
den egna rollen i de normsystem som finns. Du hittar också praktiska tips på hur man kan arbeta för att öppna sin fritidsverksamhet.
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FRITIDSVERKSAMHETENS
ROLL
Fritidsverksamhetens främsta uppdrag är att arbeta med att främja
ungas möjligheter att hitta och utöva sina intressen på fritiden. Den
ska också vara en plats där det är möjligt för unga att upptäcka och
utveckla sina inneboende resurser. Möjligheterna att vistas inom olika
fritidsverksamheter borde vara lika för alla unga men så ser det inte
alltid ut.
Fritidsverksamhet för unga sker på många olika arenor och mötes
platser. Man brukar skilja på öppen och sluten fritidsverksamhet.
Med sluten verksamhet eller gruppverksamhet menar man den traditionella föreningsverksamheten som vänder sig till dem som delar
föreningens mål och värderingar. Den öppna verksamheten är inte
målinriktad, oplanerad och därför oförutsägbar, men har samtidigt
som mål att främja kreativitet och personlig utveckling. I en öppen
verksamhet behöver man inte tillhöra en viss förening eller ideologi.
Den är öppen för alla och trösklarna är låga. Till den öppna verksamheten kommer deltagarna när de vill och de väljer i stor utsträck
ning de aktiviteter de själva önskar. Men fritidsgårdar, såväl som andra mötesplatser för ungdomar, kan ha både öppen verksamhet och
mer eller mindre strukturerad gruppverksamhet (Ungdomsstyrelsen
2008).
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Den öppna ungdomsverksamheten kännetecknas av att den är
frivillig, öppen, processtyrd och trygg. Trygg i bemärkelsen att inga
typer av våld, rasism, sexism, homofobi eller andra uttryck för bris
tande respekt för individens integritet och grundläggande mänskliga
rättigheter accepteras (Keks 2011).

ATT SE SIN MÅLGRUPP
När kommuner och ledare får frågan om vilka som
är målgrupp för deras öppna verksamhet svarar de oftast ”alla i närområdet i en viss åldersgrupp”. Detta är bra men det kan samtidigt
skapa omedvetna eller outtalade prioriteringar.
”Alla” är inte lika varandra eller intresserade av
samma saker för att de tillhör samma ålder-

 VILKA BESÖKER VERKSAMHETEN DÄR JAG JOBBAR, ÄR DET
UNGA MED OLIKA KÖN, SEXUELL LÄGGNING, FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR OCH SÅ VIDARE?
 FINNS DET NÅGON GRUPP SOM DOMINERAR OCH HUR KAN VI
I SÅ FALL LOCKA ANDRA?
 VILKEN SORTS AKTIVITETER ERBJUDER VI OCH KAN VI ERBJUDA
FLER ALTERNATIV?
 HAR VI RIKTADE AKTIVITETER OCH OM SÅ ÄR FALLET VILKA
RIKTAR DE SIG TILL?
 FINNS DET NÅGOT SOM HINDRAR VISSA UNGA FRÅN ATT
BESÖKA VÅR VERKSAMHET, TILL EXEMPEL LOKALERNAS UTFORMNING ELLER STÄMNINGEN?

sgrupp. Det är viktigt att fråga sig vilka olika
målgrupper som ryms inom den grupp man

ATT SKAPA EN VERKSAMHET SOM LOCKAR

vill nå.
Många fritidsverksamheter gör idag mer
eller mindre omedvetna prioriteringar som gynnar vissa grupper och stänger ute eller skrämmer bort andra. Detta speglar sig i statistiken
över vilka som besöker de öppna verksamheterna. Det är ofta nödvändigt att prioritera eftersom resurserna inte räcker för att jobba
med alla, men prioriteringar måste ske
efter en medveten diskussion.
Troligen behövs olika former för
att nå fram till olika grupper. Frågor
man kan ställa sig är:
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För att skapa en verksamhet som lockar gäller det att både kunna
avläsa vad unga uttrycker ”mellan raderna”, tendenser i tiden och
att kombinera det med aktuell forskning om ungas situation och fri
tidsvanor. Att enbart fråga de som redan besöker verksamheten kan
medföra att man fastnar i gamla strukturer, verksamhetsformer och
föreställningar om vad öppen verksamhet är. Om man lyckas nå en
blandad grupp kan det bidra till en bättre stämning än om man har en
grupp där till exempel ett kön dominerar för starkt. Unga med olika
intressen kan också inspirera varandra att pröva nya områden. Det
är viktigt att ständigt vara medveten om att unga människor är olika
och har olika behov och intressen. Det som lockar en grupp kan verka
avskräckande för andra.
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ETT FRÄMJANDE BEMÖTANDE

som besöker en ungdomsverksamhet eller en fritidsgård är sällan

När man tänker på en målgrupp så utgår man ofta från olika anta-

exempel i skolan, på fester eller på träningen. Många ungdomar har

ganden och föreställningar om den. Vilka som ingår i den, hur de
beter sig och vad de har för behov. Antagandena präglar hur ledarna
bemöter deltagarna i verksamheten och är därför viktiga att reflektera över.

främlingar för varandra. Man har setts i andra sammanhang som till
relationer till varandra eller ingår i grupperingar med inbördes hierarkier och attityder till varandra. En öppen verksamhet är i själva verket inte öppen för alla om det förekommer mobbning, trakasserier,
kränkningar eller hatbrott. Om mobbning förekommer är det stor risk
att många besökare uteblir. Därför är det viktigt att ledarna har eff
ektiva strategier och fungerande verktyg för hur man ska hantera

 PÅVERKAR FÖRESTÄLLNINGAR OM OCH INSTÄLLNINGAR TILL
OLIKA MÅLGRUPPER VILKA SOM BESÖKER VERKSAMHETEN OCH
SKAPAR DET I SÅ FALL STÖRRE MÖJLIGHETER FÖR VISSA ATT
KOMMA ÄN FÖR ANDRA?

mobbning, trakasserier och andra kränkningar.

Har man ett främjande synsätt så har man en övertygelse om att alla
människor har saker att bidra med och att varje individ har möjlighet
att vara delaktig och utvecklas, bara förutsättningarna finns. I en
bra fritidsverksamhet får unga med olika bakgrund och egenskaper
chansen att utveckla social kompetens, höra till, behövas, lära sig
demokratiska spelregler samt utforma och påverka verksamheten
tillsammans. Ledarna är förebilder och någon att prata med. De kan
bidra till att stärka upplevelsen av egenvärde och känslan av trygghet
hos besökarna.

INTE EN NEUTRAL PLATS
Det är viktigt att ha i åtanke att en fritidsgård eller ett ungdomshus
ofta inte är en neutral plats och att det påverkar stämningen och
vilka som känner att de har möjlighet att komma dit. De ungdomar
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UNG OCH HBT –
EN KORT LÄGESBESKRIVNING
Ett exempel ur verkligheten:
Platsen är en föreläsningssal på ett universitet där en grupp studenter
har anordnat en mässa om sex och samlevnad. En ung kille är här för att
berätta om hur det var att växa upp med en hemlighet – att han är homosexuell. Han berättar om rädslan för att kompisar ska upptäcka det och
inte vilja vara med honom, om rädslan för att bli trakasserad eller slagen
och om sorgen över att inte våga berätta för sin familj. Han berättar att
han påverkades genom att bli tyst, inåtvänd och ledsen. När han blir äldre
flyttar han till en större stad och upplever där en ny frihet – han hittar
personer han kan identifiera sig och vara öppen med. Där växer han och
utvecklas och vågar en dag ringa sin mamma och berätta: Mamma, jag är
bög. Till hans stora lättnad svarar mamman: Ja, men det har jag ju vetat
sen du var liten.
Här är det meningen att åhörarna ska bli lättade och skratta lite, tänka: Så tokigt det kan bli. Men en fråga gnager. Om mamman har vetat
det sen han var liten, varför har det existerat en sådan tystnad kring det att
han trodde att han inte kunde berätta? Lika viktigt är att reflektera över
hur det hade blivit om mamman inte varit så positivt inställd.

Att känna sig trygg i att kunna visa upp hela sig själv, utan oro för
att bli ifrågasatt, utskälld eller utstött, är jätteviktiga förutsättningar
för att må bra och utveckla god självkänsla och gott självförtroende.
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Att växa upp i en trygg och accepterande miljö där ens integritet
är självklar och okränkbar är en stor del av det, såväl som att det
finns människor i omgivningen som man kan identifiera sig med. På
grund av osynliggörandet och stigmatiseringen som finns kring hbtpersoner är det dock många som saknar de förutsättningarna.

BEGREPPET HBT
Hbt är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Sexuell läggning handlar om vem man blir kär i och sexuellt
upphetsad av. En heterosexuell person har förmågan att bli kär i,

!

TÄNK PÅ: En risk med begreppet hbt-personer är att det
kan bli en väldigt statisk kategori som klassar personer
som hbt och inte så mycket mer. Men det finns ingen fast
mall för hur en icke heterosexuell person eller en transperson ser ut, klär sig, tycker, eller för sig. Därför är det
viktigt att inte klumpa ihop hbt-personer till en enhet,
utan att se till individen och att dela upp i h, b och t. För
heterosexuella är risken mindre att den sexuella lägg
ningen ses som en central del av personligheten, snarare
är den outtalad och ses som självklar.

attraherad av eller kåt på tjejer om man är kille eller killar om man
är tjej. En homosexuell person har förmågan att bli kär i, attraherad
av eller kåt på tjejer om man är tjej eller killar om man är kille. En
bisexuell person har förmågan att bli kär i, attraherad av eller kåt på
både killar och tjejer.
Personer som har en könsöverskridande identitet eller ett köns
överskridande uttryck brukar kallas transpersoner. Trans handlar inte
om sexuell läggning utan transpersoner kan vara hetero-, homo- eller
bisexuella. Ordet trans är latin för ”att överskrida”. Som transperson

CISPERSONER
Begreppet cisperson finns för att sätta ett ord på det normativa, som
annars kan ses som självklart och så ”normalt” att det inte behöver
definieras. Det betyder att en person är identifierad med sitt biologiska och juridiska kön, till exempel en tjej som känner sig som en
tjej. Cis kommer från latinet och betyder ”på samma sida”.
(www.umo.se)

räknas någon vars mentala kön inte överensstämmer med det biologiska eller juridiska kön som personen fick vid födseln. En transperson kan till exempel vara en kille som biologiskt och juridiskt är
en tjej. Inom begreppet transperson ryms olika sätt att vara. En del
transpersoner gör en könskorrigering för att kroppen ska stämma
överens med det mentala könet. Andra transpersoner vill inte förhålla
sig till något visst kön utan ser sig som både och eller inget alls. Det
kallas ibland intergender.

UNGA HBT-PERSONERS HÄLSA
Unga som är homosexuella, bisexuella eller transpersoner mår gene
rellt sett sämre än unga heterosexuella och icke transpersoner. Unga
hbt-personer utsätts i större utsträckning för mobbning, hot och våld
och för att ha känt sig osynliggjorda, kränkta och diskriminerade än
andra unga. Siffror som tydligt visar skillnaden i psykisk ohälsa är att
25 procent av svenska unga homo- och bisexuella kvinnor i åldern 16–
29 år uppger att de har försökt begå självmord, jämfört med 8 procent
av heterosexuella kvinnor i samma ålder (Ungdomsstyrelsen 2010).
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DISKRIMINERING
I Sverige har vi bestämt att det är oacceptabelt att personer behand
las olika beroende på bland annat kön, könsidentitet eller könsuttryck, eller vilken sexuell läggning man har. Därför finns diskrimineringslagen, som bland annat anger att det är olagligt att särbehandla
eller missgynna en person på dessa grunder. Det är också olagligt
att bete sig så att det kränker någons värdighet. I praktiken kan det
ibland vara svårt att se kränkningar för vad de verkligen är, man kan
till exempel se trakasserier av en person som ”vanlig” mobbning.
Då är det bra att känna till lagen och veta vad som faktiskt kan vara
lagbrott. I konventionen om barnets rättigheter som ratificeras av
Sverige slås fast vilka rättigheter barn har. Artikel 2 i konventionen
slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får
diskrimineras.
Många unga hbt-personer upplever diskriminering och upplever
att de blir kränkta av skola, vård, arbetsförmedling och socialtjänst.
De är även missnöjda med polisens bemötande vid anmälan av övergrepp. Att unga hbt-personer har lågt förtroende för samhällets institutioner kan leda till att de undviker att ta kontakt med dem även om
de behöver hjälp (Ungdomsstyrelsen 2010).

I Sverige har en femtedel av alla anmälda hatbrott motiv som rör
sexuell läggning eller könsidentitet. De vanligaste platserna för hatbrott är i skolorna och på arbetsplatserna. Därefter kommer allmän
plats följt av hemmet (Ungdomsstyrelsen 2010). Att inte passa in i
normer för sexualitet, könstillhörighet eller könsuttryck är med andra
ord något som tyvärr provocerar vissa människor till att kränka och
vara våldsamma mot andra.
Inom en ungdomsverksamhet är det väldigt viktigt att man som
ledare är noga med att inte under några omständigheter tillåta hatmotiverad språkanvändning eller hatmotiverade handlingar. Det är
viktigt att prata om vad ett hatbrott är och hur bristen på uppfattningen om allas lika värde kränker människor på olika sätt.

VÅLD
Utsattheten för våld från någon inom familjen är också högre bland
unga hbt-personer. En av fem – 19 procent – unga hbt-personer
i åldern 16–25 år uppger att de utsatts för våld av en förälder,
partner eller annan närstående vuxen jämfört med 9 procent
bland unga heterosexuella icke transpersoner (Ungdomsstyrelsen 2010).

HATBROTT
Hatbrott kan ses som en extrem konsekvens av vissa normer. Ett
hatbrott är ett brottsligt handlande mot en grupp eller en person
motiverat av hat gentemot en grupp, till exempel hbt-personer eller
romer. Ett hatbrott kan till exempel vara att ett gäng som misshandlar en homosexuell person eller en person med en viss etnicitet. Det
är inte en egen brottskategori, utan en term som innefattar många
olika typer av brott som till exempel misshandel, olaga hot, ärekränk
ning, hets mot folkgrupp och olaga diskriminering.
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HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK
I Sverige finns det unga som lever med begränsningar som påverkar
deras möjligheter att kunna göra egna val i livet. Begränsningarna

 LÄS MER OM UNGA HBT-PESONERS VILLKOR I UNGDOMS
STYRELSENS RAPPORT »HON HEN HAN«
(UNDOMSSTYRELSEN 2010)

kan handla om att inte själv få välja vem man ska leva tillsammans
med, förväntningar om att man ska vänta med att ha sex till efter
man gift sig, att inte ha romantiska relationer, inte umgås socialt med
det motsatta könet och andra restriktioner i skolan och på fritiden.
Begränsningarna kan bottna i normer kring kön och sexualitet.
Sådana normer kan skilja sig mellan olika kulturella och etniska
grupper i Sverige.
Unga hbt-personer blir idag utsatta för våld och förtryck från

 LÄS MER OM UNGA TRANSPERSONERS VILLKOR I »ÄR DU
KILLE ELLER TJEJ?« (RFSL UNGDOM 2008) OCH I ATT GÖRA SYNLIGT (RFSL UNGDOM & ALLMÄNNA ARVSFONDEN 2009)


LÄS MER OM DISKRIMINERINGSLAGEN PÅ WWW.DO.SE



LÄS MER OM BARNKONVENTIONEN PÅ WWW.BO.SE



LÄS MER OM HEDER PÅ WWW.HEDER.NU

familjemedlemmar på grund av sin sexualitet, sitt könsuttryck eller
sitt normbrytande beteende. En del av familjevåldet mot unga hbtpersoner kan förklaras som hedersrelaterat våld där familjen inte
tolererar den unges livsval. Heder handlar om att en person ingår i
en grupp som har definierat vad som ger heder och vad som leder till
förlorad heder. Unga hbt-personer som har hedersnormer i familjen
kan vara extra pressade eftersom risken att utsättas för våld eller att
stötas bort från sina närmaste kan vara större. Det kan också öka
svårigheten att komma ut och vara öppen med vem man är.

!
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TÄNK PÅ: Att »outa« någon, det vill säga att berätta
om den personens sexuella läggning eller könsidentitet
för andra, kan i vissa fall innebära en fara för den personens säkerhet. Outa aldrig någon som homo, bi eller
trans utan deras samtycke.
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»Det är
klurigt hur man ska
förhålla sig till föräldrarna
just. De flesta unga pratar inte om
sina privata sexuella relationer, eller
kärleksrelationer med sina föräldrar, det
gör ju inte de som är straighta heller. Om man
är h, b eller t så blir den sexuella läggningen
plötsligt så hårt knuten till din identitet många
gånger, så det är en helt annan grej«
// Katja

»Min
vän blev misshandlad av sin pappa och utkastad
från hemmet. Så det var så han löste
det, blev utkastad och har ingen kontakt med sin pappas släkt, men han behöll
kontakten med sin mamma för föräldrarna

»De
visste inte vad det
var, de visste inte vem de
skulle prata med, hänvisade mig
vidare till någon annan som inte heller
visste så mycket utan hoppades på det
bästa«
// En transperson berättar om när han sökte
hjälp för sina funderingar kring sitt kön på
en ungdomsmottagning

»Då
jag gick i 2:an på
gymnasiet hade ett gäng
fått reda på att jag varit intresserad av en av deras (klass)kompisar.
Dessa gick i trean och i samband med att
de hade utspark och var beväpnade med
vattengevär jagade de mig (och mina straighta vänner). Jag o en klasskompis låste in oss
på toa varpå de skrek Elin & Agnes (Fucking
Åmål-citat) medan de sparkade på dörren
med stålhättekängor«
// Matilda

skiljde sig«
// Peter

Citaten är hämtade ur “Hon Hen Han” (Ungdomsstyrelsen 2010).
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OM NORMER OCH MAKT
I alla sociala sammanhang finns mer eller mindre uttalade normer
för hur vi ska bete oss. Till exempel vet vi att vi (i Sverige) förväntas lyssna utan att avbryta när någon talar och vi vet att det finns
kölappar på apoteket. Bryter vi mot de outtalade reglerna kan vi
uppfattas som oartiga eller fräcka och dra på oss missnöje från våra
medmänniskor. Det vill de flesta av oss undvika och därför försöker
vi så gott vi kan förhålla oss till reglerna. Normer är föränderliga
och påverkas under tidens gång av olika strömningar och opinioner i
samhället. Till exempel så är det idag både olagligt och oacceptabelt
att som vuxen slå barn, något som för inte så länge sedan sågs som
en karaktärsdanande uppfostringsmetod. Normer ser också olika ut i
olika samhällen, vilket medför att saker som ses som obegripliga på
ett håll ses som fullt normala någon annanstans. Även inom mindre
sociala grupper som en subkultur eller ett kompisgäng, kan egna
normer uppstå.

NORMER = UNDERFÖRSTÅDDA REGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR I EN
SOCIAL GEMENSKAP.

Vissa normer hjälper oss att fungera tillsammans med andra människor genom att signalera vad som gör umgänget med andra smidigt. De berättar för oss hur vi ska bete oss för att passa in och bli
accepterade. Men det finns också normer som är tätt sammankopp
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lade med makt och som leder till maktobalans mellan människor.

kvinna och att man ofta har som utgångspunkt att om en person har

Till exempel får vissa privilegier som större inflytande och tydligare

en partner, så är partnern av ”motsatt” kön. Därtill kommer förvänt-

bekräftelse, medan andra får mindre utrymme och mer sällan blir

ningar på hur man ska vara om man har ett visst kön och på hur man

synliggjorda. Maktobalans skapar inte bara orättvisa utan blir också

ska uttrycka sin sexualitet.

lätt grogrund för kränkningar och lidande.
Ett enkelt sätt att få syn på maktobalans är att titta på bilder i
medierna, till exempel i dagstidningar, på löpsedlar och i veckotid
ningar. Det säger mycket om vilka människor som kommer till tals i

Kön
Begreppet kön kan definieras på flera olika sätt:

samhället och i vilka sammanhang olika människor uttalar sig. Leta
till exempel efter:



HUR MÅNGA MÄN RESPEKTIVE KVINNOR SYNS PÅ BILDERNA?



I VILKA SAMMANHANG SYNS MÄN RESPEKTIVE KVINNOR?



VILKA HUDFÄRGER HAR PERSONERNA?



HAR PERSONERNA NÅGRA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR?

 VILKA SORTS RELATIONER LYFTS FRAM DÅ RELATIONER
BESKRIVS – HOMOSEXUELLA, HETEROSEXUELLA, BISEXUELLA OCH
SÅ VIDARE?

BIOLOGISKT: UTIFRÅN VILKEN KROMOSOMUPPSÄTTNING MAN
HAR. XX STÅR FÖR KVINNA, XY FÖR MAN, MEN DET FINNS OCKSÅ
KROMOSOMUPPSÄTTNINGAR SOM XXY. MAN KAN HA TVÅ X-
KROMOSOMER UTAN ATT VARA KVINNA OCH EN X- OCH EN YKROMOSOM UTAN ATT VARA MAN.
SOCIALT (ÄVEN KALLAT GENUS): DET MAN FOSTRAS TILL ATT
UTTRYCKA GENOM DE FÖRVÄNTNINGAR SOM FINNS I DET SAMHÄLLE MAN LEVER I.
MENTALT: DET MAN KÄNNER SIG SOM. DET KAN VARA KVINNA,
MAN, BÅDE OCH ELLER INGET ALLS.
JURIDISKT: DET KÖN SOM MAN HAR ENLIGT LAGEN.
(WWW.RFSL.SE)

NORMER FÖR KÖN OCH SEXUELL LÄGGNING
För kön och sexualitet finns det starka, uttalade och outtalade normer som påverkar de allra flesta. Normerna sitter så djupt att de ofta
tas för givna och undgår granskning. Enkla exempel på det är att det
för det mesta ses som självklart att en person antingen är man eller
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Normer berättar om hur det sociala könet ska uttryckas. Det börjar ofta
tidigt. Till exempel kan den första frågan till en nybliven förälder vara
“Vad blev det?”. Normer kan sedan få avgöra allt från färg på kläder till
utbildning och möjlighet att gråta offentligt. Fundera till exempel över:
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sätt att bryta mot normerna. Det är något som utmanar tvåköns


ÄR DET VIKTIGT ATT HA ETT KÖN?



VILKEN ROLL SPELAR DITT KÖN FÖR DIG OCH FÖR ANDRA?



SPELAR ANDRAS KÖN ROLL FÖR HUR DU SER PÅ DEM?

 HUR SKULLE ETT SAMHÄLLE UTAN NÅGRA SÄRSKILDA KÖN
KUNNA SE UT?

Normer för hur man ska bete sig inom en viss könskategori blir sär-

normen och visar att det finns möjligheter att vara något ytterligare.
Det visar också att tvåkönsnormen innebär alltför snäva ramar.

 FÖRESTÄLL DIG ATT DU MÖTER EN PERSON SOM DU INTE
DIREKT KAN SÄGA ÄR ANTINGEN KVINNA ELLER MAN.
HUR UPPLEVER DU DET?
 HAR DU VARIT I SITUATIONER DÄR DU HAR BRUTIT MOT
FÖRVÄNTNINGAR PÅ HUR DU I DIN KÖNSROLL »BORDE« BETE
DIG? VAD HÄNDE DÅ?

skilt tydliga om någon bryter mot dem. Att inte vara en ”kvinnlig”
kvinna eller en ”manlig” man kan vara provocerande och leda till att
omgivningen försöker ”rätta till” det som upplevs som fel. Det kan
ske genom tillrättavisningar, till exempel att ett barn uppmanas
att sluta gapa och ta så mycket plats. Eller som kränkande
kommentarer, till exempel att en skolungdom kallas
för ”fjolla” eller ”bög” av sina klasskamrater, för att
personen är klädd på ”fel” sätt. Det kan också gå så långt att någon blir hotad eller
misshandlad av personer som inte kan
hantera att någon bryter mot normen.

Heteronormen
Heteronormativitet är ett begrepp som betyder att i vårt samhälle
finns det normer som utgår från att personer är heterosexuella om de
inte säger något annat. Det kan till exempel innebära att en hetero
sexuell person inte behöver komma ut med att vara hetero, medan
en homo- eller bisexuell person behöver tydliggöra sin sexuella lägg
ning. Att vara heterosexuell kan också innebära att en person kan
gå hand i hand med sin partner utan att någon stirrar eller säger
kränkande kommentarer och att man slipper bli ifrågasatt om man
vill skaffa barn.

Könsöverskridande identitet
eller uttryck
Att se ut och bete sig på ett sätt

 KAN DU KOMMA PÅ SÄTT SOM MAN KAN BEHANDLAS OLIKA
PÅ GRUND AV VILKEN SEXUELL LÄGGNING MAN HAR?

som gör att omgivningen inte kan
placera en person i någon av
könskategorierna är ett annat
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Heteronormen upprätthåller föreställningen att heterosexualitet är

I den här texten är det för det första underförstått att när man pra-

”naturligt” och ”rätt”. För den här föreställningen finns det stöd i såväl

tar om ett (svenskt) par, då pratar man om ett par bestående av en

lagstiftning och olika samhällsinstitutioner som i medier och relation-

man och en kvinna. Titeln signalerar dessutom att i en familj så finns

er. Ett exempel från lagstiftningen är att fram till 2009 kunde sam-

det en man. Var finns de samkönade paren och familjerna som inte

könade par inte gifta sig på samma villkor som par där personerna

innehåller någon man? Formuleringarna säger något om vad det är

hade olika kön (lag 2009:260). I medierna blir det tydligt om man ser

som räknas som ett ”riktigt” par och en ”riktig” familj.

sig om efter vilka sorts kärleksrelationer som beskrivs och lyfts fram.
Till exempel i det här utdraget ur en tidningsartikel:

Ett sätt att skriva texten så att den inte blev så normerande hade
varit att skriva ut: »När ett heterosexuellt par flyttar …« På så sätt
hade det varit underförstått att det finns olika sorters par, men i den
här artikeln pratas det specifikt om heteropar.

MANNENS KARRIÄR STYR VART FAMILJER FLYTTAR
När ett par flyttar beror det oftare på mannens karriärmöjligheter
än kvinnans. Hennes möjligheter att få högre lön verkar spela
mindre roll när svenska par bestämmer sig för att flytta …
(Dagens Nyheter 17 februari 2011)

I vardagligt tal kan heteronormen bli tydlig, till exempel genom
att en kille får frågan om han har någon tjej och att en tjej får fråg
an om hon har någon kille. Med en sådan fråga drar man inte bara
förhastade slutsatser om en person, utan man kan också försätta en
person i en situation där den tvingas komma ut. Enkla sätt att göra
språket inkluderande är:



ATT STÄLLA FRÅGAN »ÄR DU IHOP MED NÅGON?«

 ATT SÄGA »MIN PARTNER OCH JAG« ELLER »DU OCH DIN
PARTNER«

!
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TÄNK PÅ: För personer som inte har ett specifikt könsuttryck
eller som är bisexuella kan normens strävan att kategorisera
ställa till mer problem. Normen vill gärna etablera en gång
för alla vad någon är och vilket kön en person attraheras
av. När det inte går kan det straffa sig genom att den som
inte går att kategorisera ses som omogen eller som att denne
går igenom en fas. Men önskan att kategorisera handlar om
normer och inte om vad som är »riktigt«.
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Vad har jag
för tankar om
sexuell läggning?

Att lära sig att känna igen och reflektera över normer är viktiga steg
mot att skapa en öppen miljö i sin verksamhet, som välkomnar personer oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning,
och får dem att känna sig trygga. Som ledare har du ett ansvar att
säga ifrån när kränkningar sker och vara en förebild för hur man beter
sig mot sina medmänniskor så att alla har chansen att utveckla rela-

Hur för jag vidare
begränsande normer
genom de signaler jag
skickar ut och hur
jag pratar?

tioner, uttrycka kreativitet och på olika sätt växa som människor på
lika villkor. Ett bra sätt att ge förutsättningar för lika villkor, respekt
och öppenhet är att anamma ett normkritiskt perspektiv.

ÖVNINGEN »HETEROPRIVILEGIER« ÄR EN ÖVNING SOM HJÄLPER
TILL ATT FÅ SYN PÅ MAKTOBALANSEN SOM KAN UPPSTÅ PÅ
GRUND AV NORMER. DU HITTAR DEN PÅ SIDAN 49.

Tycker jag att vissa
saker är »naturliga«
eller »normala«?
I så fall varför?

Har jag tankar
om hur tjejer och
killar »är«?

Tycker jag att
man borde vara på
ett visst sätt om man
har ett visst kön?

Finns det maktförhållanden som
jag ser som »normala«
och därför accepterar?

Vad
Vadinnebär
innebär
det
detatt
attvara
vara inkludernade
inkluderande
förmig?
mig?
för
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Hur beter jag
mig mot personer
som inte uppfyller
mina förväntningar
om hur de »borde«
bete sig?
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TA MAKTEN ÖVER
NORMEN!
Normkritiska perspektiv, eller normkritisk pedagogik, är arbetssätt
som har vunnit mark de senaste åren inom många områden där
människor möts, till exempel inom skolan och inom kommuner. Det
innebär att man vill förändra normer och strukturer som leder till
att människor kränks, diskrimineras eller osynliggörs. Arbetssättet
kräver att man först tittar på sig själv och sitt förhållande till olika
normer. Frågor man kan börja med att ställa sig är:

 VILKA NORMSYSTEM INGÅR JAG I; VAD HAR JAG TILL EXEMPEL
FÖR KÖN, VILKEN ÄR MIN SEXUELLA LÄGGNING, HAR JAG NÅGON
FUNKTIONSNEDSÄTTNING, VILKEN HUDFÄRG HAR JAG?
 VAD INNEBÄR NORMERNA FÖR MITT LIV, NÄR ÄR JAG MER
PRIVILEGIERAD OCH NÄR ÄR JAG MINDRE PRIVILEGIERAD?
 HAR NORMER PÅVERKAT MINA LIVSVAL OCH VILKA
MÖJLIGHETER JAG HAR UPPLEVT?
 I VILKA SITUATIONER BEFINNER JAG MIG INOM NORMEN OCH
NÄR BEFINNER JAG MIG UTANFÖR?
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Man bör också fundera över om de normer som finns i ens eget liv gör

är mer kriminella än svenskar och homosexuella ska få adoptera.

att man förväntar sig att människor runtomkring ska bete sig på ett

Problemet med toleranstänkandet är att man utgår från att det finns

visst sätt, till exempel att tjejer och killar ”bör” vara på vissa sätt på

en ”normal” och okomplicerad majoritet som ges makten att släppa

grund av det kön de har. Det är viktigt att vara vaksam på saker som

in eller utesluta. Och i ett sådant tänkande saknas utgångspunkten

man ser som ”naturliga” eller ”normala”, för det kan ha effekten att

att människor är lika värda och har rätt att samexistera på lika villkor.

man (omedvetet) begränsar andra personers handlingsutrymme.

Problemet med övningar av den typ som beskrivs ovan är att man
riktar fokus på den som avviker från normen, istället för att fokusera

LÄS MER OM NORMKRITIK I »NORMKRITISK PEDAGOGIK: MAKT,
LÄRANDE OCH STRATEGIER FÖR FÖRÄNDRING« (BROMSETH &
DARJ 2010) OCH I »SEX OCH SAMLEVNAD I SKOLAN« (NORDENMARK 2011)

på normen som utesluter. Dessutom är övningarna kränkande
mot personer som till exempel är homosexuella eller invandrare.

NORMKRITISK KRIS
Att börja arbeta normkritiskt och se sig själv ur nya perspektiv kan ge

NORMKRITISKT PERSPEKTIV TILL SKILLNAD FRÅN
TOLERANSPERSPEKTIV

blandade reaktioner. Saker som man inte tänkt på tidigare kan plöt-

Under lång tid har arbetet med likabehandling och mot diskrimi

maktfördelningen på jobbet kan börja kännas orättvis, man kan börja

nering tagit sig uttryck i tankar om att det är bra med kunskap om

se på sitt eget liv, sina relationer och sina intressen med nya ögon.

personer och grupper utanför normerna för att skapa förståelse

Begränsande normer kan börja framträda så tydligt och ofta att man

och medkänsla och därmed ”tolerans” för de som avviker. Det har

hamnar i en kris. Sättet man ser och tolkar omvärlden förändras och

också setts som en bra metod att få diskutera och lufta sina för-

det kan kännas jobbigt. Därför är det viktigt att man ser det norm-

domar. Ett exempel är värderingsövningar där man får ta ställning

kritiska förhållningssättet som en process som får ta tid.

sligt dyka upp överallt och man kan se normer avspegla sig på alla
möjliga sätt. Framsidan på ett modemagasin kan plötsligt provocera,

till olika påståenden som det är okej att göra abort, invandrare
GENOM ÖVNINGEN »JAG TOLERERAR DIG« FÅR DU UPPLEVA
BÅDE ATT TOLERERA OCH ATT BLI TOLERERAD. DU HITTAR DEN PÅ
SIDAN 51.

Kul att du är trans!
Bara så du vet så har
jag inga problem
med det.
Okej? Jag har
inga problem med
att du är cis heller.
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NORMKRITISKT ARBETE –

FRÅN ORD TILL HANDLING

Självreflektion är en central del av normkritiskt arbete, men för att
få genomslag i sin verksamhet måste hela arbetsgruppen vara invol
verad. Det är viktigt att vara överens om hur man ska jobba och att
ha koll på vad perspektiven innebär. Att uppmärksamma normer och
göra förändringar som påverkar invanda mönster skapar lätt motstånd och då behöver man varandras stöd. Till exempel kan det vara
lättare att se saker som andra säger och gör än att se vad man själv
säger och gör. Om det känns okej i personalgruppen kan ni hålla koll
på varandra genom att försiktigt ”rätta” varandra eller komma med
tillägg till saker som sägs. Om en kollega till exempel säger ”nu får
din mamma mycket att tvätta” till en ungdom som spillt på kläderna,
så kan en annan kollega tillägga ”ja, eller den det nu är som tvättar
hemma hos dig”. Om det känns frustrerande att hela tiden behöva
reflektera över vad man säger, tänk på att det får ta tid. Man får säga
”fel” och det går bra att komma på sig själv och säga till exempel: ”oj,
det där lät ju ganska fördomsfullt”. Efter ett tag så behöver man inte
tänka sig för längre, utan man får automatiskt ett mer inkluderande
och fördomsfritt språk.

SKAPA ETT BRA SAMTALSKLIMAT
När ni ska börja jobba med de här frågorna är det bra att ha i åtanke
att de maktstrukturer som finns i samhället också kan finnas i pers
onalgruppen. Även bland er kan det finnas normer som begränsar
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personers handlingsutrymme, till exempel möjligheten att visa och
berätta om olika aspekter av sig själv. Fundera på hur ni tilltalar
varandra och kom överens om hur diskussioner ska föras. Till exempel kan ni komma överens om att ni inte säger något kränkande
eller elakt om andra människor. Om en diskussion börjar få inslag av
homofobi, rasism, sexism eller något liknande så är det lättare att
uppmärksamma det och avstyra eller ändra tonen.
Ett annat sätt att skapa bra förutsättningar för diskussioner är
att ni utgår från att de som deltar i diskussionen har olika sexuell
läggning, olika könsidentitet eller uttryck, olika etnicitet eller religion
och så vidare. Utgångspunkten att olika bakgrund, egenskaper och

ATT SÄTTA IGÅNG EN PROCESS
Avsätt tid för att läsa det här materialet och eventuellt annat material
inom samma ämne. Använd er sedan av reflektionsfrågorna i avsnitt
en om normer och normkritisk pedagogik som underlag för grupp
diskussioner. De övningar som finns i slutet på materialet är också
bra sätt att få igång diskussioner. Komplettera gärna diskussionerna
med förslag på åtgärder som kan genomföras inom verksamheten till
följd av det ni kommer fram till. Definiera vad det är som ska göras
och vad målsättningen är. Sätt också upp tidsramar för när saker ska
genomföras och för när ni ska ha uppföljning.

livsstilar finns närvarande kan uppmärksamma er på hur normerande
språket kan vara och hjälpa er att tänka på vad ni säger.
BEHÖVS DET HJÄLP FÖR ATT KOMMA IGÅNG? GÖR ÖVNINGEN
»ALLT ÄR MÖJLIGT!«. DU HITTAR DEN PÅ SIDAN 55.
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PRAKTISKA RÅD
OCH TIPS
Det är viktigt att man som verksam på en fritidsgård eller i en ungdomsverksamhet dels har kunskap om hbt-frågor, dels reflekterar
över sina egna föreställningar kring kön och sexualitet. Arbetsgrupp
en bör också ha en aktiv diskussion om vilka värderingar som sänds
ut till ungdomarna, hur gruppen ska arbeta med hbt-frågor samt hur
det är lämpligt att agera om något homofobiskt eller transfobiskt
sker. Först i ett levande arbete med hbt-frågor kan fritidsgårdar lyckas erbjuda en meningsfull fritid för alla unga – oavsett könsidentitet
och sexuell läggning.
En del unga hbt-personer har behov av att ibland få vara i sammanhang utformade uteslutande för homo-, bi- och/eller transpersoner. Det finns alltså ett behov som inte går att fylla genom verksamheter som riktar sig till alla oavsett kön och sexuell läggning. Men
det ena behovet utesluter inte det andra. Unga hbt-personer måste
därför dels ha frizoner i form av platser eller verksamheter som enbart riktar sig till hbt-personer, dels ges ett tryggt och hbt-kompetent
bemötande i alla verksamheter som riktar sig till alla unga. Det finns
flera praktiska saker man kan genomföra för att skapa en verksamhet som är mer öppen för unga hbt-personer.

REPRESENTATION
Ledare som är medvetna om normer och vet hur man kan formulera
sig på ett inkluderande sätt är jätteviktiga för ungas upplevelse att
vara sedda och av att ”få” finnas på lika villkor. Förutom att känna
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till normer är det också viktigt att ha kunskap om unga hbt-personer.

Tänk också på att personer som inte är säkra på sin könsidentitet,

Vad kan det till exempel betyda att vara transperson eller bisexuell?

eller inte vill ingå i ett visst kön, kan känna sig osynliggjorda eller

Det är också viktigt att veta vart man kan hänvisa unga hbt-personer

kränkta om andra genom språket eller på andra sätt försöker ”köna”

vidare om det skulle behövas. Kommer ungdomsmottagningen att

dem. På personer som av någon anledning inte vill könas eller på

ge ett kompetent och bra bemötande? Finns det någon lokal RFSL-

annat sätt inte känner att de passar in i hon eller han kan man använ-

avdelning1? Finns det bra webbplatser? Finns det bra material om till

da ett könsneutralt personligt pronomen: hen. För att synliggöra att

exempel att vara hbt som ni kan ha tillgängligt i lokalen?

det finns andra alternativ än tjej eller kille kan man tilltala en grupp
som “tjejer och killar och alla andra” eller liknande. När ni skriver hon

!

och han, lägg då till ordet hen. Undvik också att säga hej tjejer till en
TÄNK PÅ: Se till att själv bli »hbt-kompetent« genom
att skaffa dig kunskap. Lägg inte ansvaret att förklara
på de hbt-personer som kommer till er. Dels kan inte
några hbt-personer ge en bild av hur det är för alla hbtpersoner, dels kan det vara så att unga har ett behov av
din kunskap för att kunna förstå sig själva.

grupp du uppfattar som just tjejer. Säg “hej” helt enkelt.
Det är viktigt att ta en persons könsidentitet på allvar. Fråga om
du är osäker på någons könsidentitet och det är relevant för sammanhanget att veta. Men fråga först dig själv varför det är viktigt att
veta hur personen definierar sig. Fråga inte “är du tjej eller kille?” Det
kan upplevas som väldigt kränkande. Fråga istället “vilket personligt

TÄNK PÅ: Förutsätt inte att en persons könsidentitet
eller sexuella läggning är problematisk! För många
unga är det ingen stor grej att vara hbt.
(RFSL Stockholm 2010)

Hallå där!
Nu är det filmvisning,
Fucking Åmål!

Representation kan också handla om vilka signaler man skickar ut
genom de tidningar, böcker och affischer som finns i lokalen samt
vilka filmer man visar. Synliggörs hbt-personer? Finns det tidningar,
böcker och annat som handlar om eller inkluderar hbt-personer? Se
er om efter tecken på heteronormativitet och fundera på hur ni i så
fall kan förändra det. Tips på bra böcker, filmer och webbplatser finns
senare i materialet.
1
RFSL = riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. RFSL
arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.
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pronomen föredrar du?” Använd sedan alltid det namn och pronomen
personen själv önskar. Rätta andra när de säger fel namn eller pronomen.
Se över om det finns kvinno- och manssymboler på toalettdörrarna.
Är det nödvändigt? Finns det symboler som visar att även personer

 PERSONER KAN HÄNGA UTANFÖR FÖR ATT KOLLA IN VILKA
I SKOLAN SOM ÄR HOMO, BI ELLER TRANS. OCH ÄVEN OM INGEN
GÖR DET SÅ KAN POTENTIELLA BESÖKARE VARA RÄDDA ATT JUST
DET SKA HÄNDA.

med andra könsidentiteter är välkomna?

RIKTAD VERKSAMHET
Representation och en känsla av tillhörighet kan också skapas genom
riktad verksamhet. Det kan vara ett bra sätt att erbjuda unga hbtpersoner en frizon där de kan vara med andra unga i liknande situa
tioner, där de kan flirta öppet, där de slipper känna sig som en min
oritet och där de i mindre utsträckning riskerar att bli utsatta för

 OM DET ÄR FÖR FÅ (ÖPPNA) UNGA HBT-PERSONER I OMRÅDET KANSKE DE HBT-PERSONER SOM KOMMER TILL EN RIKTAD
VERKSAMHET INTE TYCKER ATT DE FÅR UT VAD DE HOPPAS AV
DEN. TILL EXEMPEL ATT TRÄFFA NYA VÄNNER OCH ATT FLIRTA.
 HBT KAN FRAMSTÅ SOM MÄRKLIGT ELLER AVVIKANDE I OCH
MED ATT DET ARRANGERAS SPECIELLA AKTIVITETER FÖR MÅLGRUPPEN. HÄR SPELAR DET STOR ROLL HUR AKTIVITETEN PRESENTERAS OCH FÖRS FRAM.

kränkningar. En fritidsgård kan till exempel arrangera aktiviteter som
antingen uttalat i första hand vänder sig till hbt-personer, till exempel en pysselverkstad inför en Pride-festival, en föreläsare eller en

Exempel på riktad verksamhet

specifik film. Det är viktigt att den riktade verksamheten inte blir en
punktinsats, utan att man har som målsättning att unga hbt-personer
ska kunna komma till verksamheten regelbundet.

Utmaningar med riktad verksamhet
Att arrangera särskilda kvällar eller aktiviteter för unga hbt-personer kan ha både för- och nackdelar. Om man specifikt uttrycker att
verksamheten enbart är för hbt-personer riskerar man att stänga ute
viktigt stöd (till exempel en bästa vän eller ett syskon som den unge
gärna vill ha med sig) eller personer som är osäkra på sin sexuella
läggning eller sin könsidentitet. Många unga funderar kring sig själva
men ser sig kanske inte som hbt-person. Inför att arrangera en riktad
aktivitet är det bra att ha följande i åtanke:
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EGALIA – EN MÖTESPLATS I IDEELLT REGI AV RFSL I STOCKHOLM
Egalia är en mötesplats och en fritidsverksamhet för unga hbt-personer
i åldern 13–20 år. Mötesplatsen är en frizon från vuxna, vilket betyder
att besökarna inte ska behöva vara rädda för att stöta på vuxna de inte
vill ska veta att de besöker Egalia. Hit kan unga komma utan att få sin
sexuella identitet och könsidentitet ifrågasatt. De vill erbjuda en trygg,
kostnadsfri, ledarledd och drogfri mötesplats för att stödja unga hbtpersoners komma ut-process. Den egna arbetsmetoden, den så kallade
Egaliamodellen, syftar till att vara identitetsstärkande och bryta socialt
utanförskap. De arbetar för att motverka psykisk ohälsa hos målgrupp
en som i stor utsträckning är utlämnad till krogmiljöer (där de flesta
ändå inte har åldern inne för att delta) eller internet när de vill träffa
likasinnade. (Ungdomsstyrelsen 2010)
Läs mer om Egalia på www.egaliaung.se
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BFREE – EN KOMMUNAL FRITIDSVERKSAMHET I KARLSTAD
Café BFree i Karlstad är en verksamhet som hör ihop med en större utbildningssatsning där kommunens anställda utbildats i frågor som kan
relateras till homosexuellas, bisexuellas och transpersoners villkor och
hur diskriminering kan undvikas. Café BFree är en kommunalt driven
mötesplats för unga personer som har funderingar kring könsidentitet,
homosexualitet, bisexualitet och transsexualism eller som redan definierar sig som tillhörande en hbt-grupp. Under en kväll i veckan kan unga
hbt-personer känna att Tolvmansgatans fritidsgård är deras, dit kan
de komma och träffa andra i samma situation. Syftet med BFree är att
ungdomarna som är där ska kunna stärka varandra och utbyta tankar
och idéer. Det ska vara en trygg plats i en fördomsfri miljö, oavsett om
man är hbt eller inte. (Ungdomsstyrelsen 2010)
Läs mer om Café BFree på www.karlstad.se
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ÖVNINGAR FÖR REFLEKTION
OCH FÖRÄNDRING
Här presenteras några av de metoder som kan användas för att sätta
igång reflektioner och diskussioner och på så sätt inspirera till föränd
ringsarbete. Använd övningarna som stöd i er arbetsprocess.

HETEROPRIVILEGIER
Heteroprivilegier innebär till exempel att kunna visa sin kärlek offent
ligt utan att riskera att bli utsatt för trakasserier motiverade av hat
mot ens sexuella läggning. Vilka fler heterofördelar finns det? Syftet
med den här övningen är att synliggöra sådana privilegier och diskutera hur snäva och begränsande normerna egentligen är.

Hur börjar man?
Deltagarna sätter sig i grupper och försöker komma på minst tio
privilegier som heterosexuella har. Det kan vara både på en strukturell och på en mer vardaglig nivå. Hjälp grupperna att komma igång
genom att ge några exempel som att heterosexuella inte behöver
komma ut eller att heterosexuella par har större chans att få adop
tera barn. Samla ihop alla deltagare efter några minuter och låt varje
grupp redovisa vad de har pratat om.
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Diskutera sedan:

vara att det är jobbigt att inse att man kanske har fördelar och makt
enbart på grund av att man har en viss hudfärg, ett visst kön eller en
viss funktionalitet.

 VAD KRÄVS MER ÄN ATT VARA HETEROSEXUELL FÖR ATT HA
DE HÄR PRIVILEGIERNA?

Fundera kring vilka andra faktorer som spelar in, och hur. Vilken betydelse har sådant som religion eller trosuppfattning, hudfärg, funktionalitet, könsuttryck och ålder? Om två heterosexuella personer i
en relation till exempel har olika hudfärg eller ålder eller om kvinnan
är mycket längre än mannen kan de få negativa reaktioner av omgivningen. På samma sätt kan det få konsekvenser om den ena är
transperson eller om någon i relationen har en funktionsnedsättning.
I den här övningen brukar även tvåsamhetsnormen bli väldigt tydlig.
Gå vidare genom att inom gruppen prata om hur det är möjligt att
ta sitt ansvar för att förändra normerna. Är man på något sätt med
och stärker normerna genom sitt sätt att vara och bemöta andra? Hur
kan man undvika att göra det, och hur kan ni gemensamt agera för
mindre snäva och begränsande normer?

Vänd på konceptet!
Den här övningen kan göras om och istället handla om vilka fördelar
som till exempel en cisperson eller en vit person har. Kom bara ihåg
att det är lätt att diskussionen om privilegier börjar handla om hbtpersoners och andra gruppers utsatthet istället. Påminn då om att ni
ska fokusera på normen, inte det som bryter mot den. Led över diskussionen till att handla om just privilegier och fördelar, inte diskrimi
nering och utsatthet. Det är vanligt att man har spärrar och dolda
motstånd mot att granska sig själv. Anledningen kan till exempel
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JAG TOLERERAR DIG
Det talas ofta om hur viktigt det är att tolerera människor som är annorlunda. Men vem bestämmer egentligen vad som är annorlunda?
Vad är skillnaden mellan att bli tolererad och att tolerera? Upplevs det
alltid som en förmån att bli tolererad? Syftet med den här övning
en är att undersöka den makt som personer som befinner sig inom
normen har. En makt som betyder att kunna välja att tolerera någon
annans utseende och livsval. Alla deltagare får pröva på att tolerera
och att bli tolererade.
Syftet med övningen är också att använda dessa erfarenheter som
utgångspunkt för ett samtal om tolerans och makt. Övningen består
av flera steg som kan göras var för sig eller efter varandra.

Jag tolererar ditt utseende
Be deltagarna att se sig omkring i rummet och tyst för sig själva
registrera hur de övriga deltagarna ser ut: vad har de valt att ha på
sig för kläder och smycken, vilka hårfärger och frisyrer har de, hur
är deras ansiktsuttryck och kroppshållningar? Om rummet har en fri
yta så be deltagarna att röra sig runt och stanna upp en stund när de
träffar på en person för att sedan gå vidare till nästa. Om rummet är
fullt möblerat, be dem istället att sätta sig och ”mötas” två och två.
När två personer möts ska person A kommentera sådant som
är synligt hos person B, utan några värderingar. A ska alltså inte
kommentera någons fina skjorta, snygga skor eller fantastiska hårfärg, utan bara konstatera yttre detaljer. B svarar med att göra mot
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svarande om A. När deltagarna har gjort detta en kort stund, och
vant sig vid att kommentera utan att värdera, be då A att lägga till

Tack.

en mening som försäkrar B om att det som kommenteras är helt okej
för A. Till exempel du har glasögon, det kan jag acceptera; för mig
är det helt okej att du har på dig bruna skor i dag; jag tolererar att
ditt hår har den där färgen. Be person A att ge flera kommentarer i
rad och person B att endast säga tack (varken mer eller mindre) efter
varje gång denne blir tolererad. Be deltagarna att de provar detta en
stund, innan de byter roller i paret.
Efter att paren har bytt roller några gånger, så att båda fått pröva
att tolerera och bli tolererade, ska A välja ett av sina påståenden och

Jag ser att du är
kille. Det är helt
okej för mig.

utveckla detta. A betonar nu att B är bra trots detta, att det inte gör
någonting. A är så välvillig som det bara går. A ska även hänvisa till
en större gemenskap som tycker likadant. Till exempel att ha bruna
skor är helt okej tycker jag och jag är övertygad om att alla i det
här rummet/på den här arbetsplatsen/i det här landet också tycker
det, så du kan vara lugn. B fortsätter att säga tack. Byt sedan roller
igen.
Som ett sista steg i övningen kan du be deltagarna att bilda lite
större grupper, med fyra till sex personer, där någon frivillig är B som
får prova att bli tolererad av alla de andra samtidigt. När flera personer har rollen som A, kan de prata med varandra om att det som
de kommenterar hos B är okej. Till exempel: Har ni andra lagt märke
till att B har håret i tofs?; ja jag såg det, det är ju ett helt acceptabelt
val, eller vad säger ni?; ja absolut, det vet jag många andra som
också har. B säger fortfarande bara tack.

Jag tolererar dina val
Om gruppens deltagare redan känner varandra, eller i alla fall har
kunnat presentera sig lite närmare för varandra, så kan du lägga till
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en variant av övningen. Deltagarna får där under en stund betrakta de andra i rummet och fundera på vad de känner till om deras
yrkesliv och/eller privatliv. (Även här jobbar man först i par och sedan
eventuellt i lite större grupper.) Du ber sedan A att kommentera och
tolerera saker hos B som har med dennes livsval eller situation att
göra. Det kan vara både stora och små saker. Till exempel: jag vet
att du spelar ishockey på din fritid, det har jag inga problem med;
jag har hört att du är gift, det är helt okej för mig, det förändrar inte
hur jag ser på dig; du jobbar i receptionen här, det är ett acceptabelt
jobb tycker jag.

Diskussion
Låt alla deltagare få möjlighet att säga något om hur de upplevde
övningen. För att få igång samtalet kan du ställa frågor om hur det
kändes att vara i de två positionerna, att tolerera respektive att
bli tolererad. Hur förändrades upplevelsen när A hänvisade till en
större gemenskap? Hur förändrades upplevelsen när flera personer
tillsammans tolererade en enskild person?

Det kan även vara deltagare som berättar om upplevelser av att
som B känna sig sedda och bekräftade, och att som A känna sig
generösa och tillåtande. Sådana upplevelser kan ni använda för att
undersöka hur erkännande fungerar, det vill säga när människor möts
och bekräftar varandra utifrån jämlika positioner. Att ge och få andras
erkännande, både i vardagliga och i mer formella sammanhang, är
ofta ett viktigt behov hos både individer och grupper.
Erkännande och tolerans är olika saker och det är värdefullt att und
ersöka vad som skiljer dem åt. Om deltagarna har upplevt övningen
på olika sätt ger det er fler möjligheter i ett undersökande samtal.
Om gruppen har fått tolerera varandras livsval och livssituation
kanske det dyker upp frågor om normer och strukturer som råder i
samhället, på arbetsplatsen, i skolan eller i er egen organisation. Det
kanske handlar om vems arbete som värderas högst, var man bor
eller vilken bakgrund man har. Stanna gärna till i diskussionen och
titta på vilka normer det handlar om. Samtidigt är det viktigt att hitta
en bra balans i samtalet och att visa kopplingar mellan normer som
råder i gruppen och normer som råder i samhället.

Ofta är det några deltagare som berättar att det kändes obehag
ligt att befinna sig i ett överläge som A och i ett underläge som B. Sådana upplevelser kan ni använda som utgångspunkt för att i samtalet
undersöka hur tolerans och maktutövning hänger samman. Föreslå
gärna för deltagarna att ni skulle kunna se övningen som metafor för
vad som sker, i såväl möten mellan enskilda individer i vardagliga soc
iala sammanhang som i politiska processer, när till exempel en grupp
människor ska få eller fråntas majoritetens tolerans. Ett exempel kan

ALLT ÄR MÖJLIGT!
Att synliggöra normer är ett viktigt första steg, men det är också
viktigt att arbetet inte stannar där. Att prata om hur man kan arbeta
mot normer kan vara nästa steg. Syftet med den här övningen är att
deltagarna ska komma på konkreta exempel för hur de i sin vardag
kan motverka diskriminerande normer.

vara när ett land debatterar och röstar om ifall homosexuella ska få
möjlighet att bli föräldrar på samma villkor som heterosexuella.
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NI BEHÖVER:
 WHITEBOARD/BLÄDDERBLOCK
 WHITEBOARDPENNA/SPRITPENNA
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För att komma på lösningar måste man veta vad det är man vill
motverka. Börja därför med att definiera problemet tillsammans med
deltagarna. Exempel på en problemformulering kan vara hetero
normer i samhället, våra lokaler är otillgängliga, bara män får cred

HÄRSKARTEKNIKER OCH FRÄMJARTEKNIKER
Den norska socialpsykologen Berit Ås har identifierat fem typiska
strategier som en man använder när han vill markera sitt övertag

för sitt arbete eller rasism.

mot en kvinna. Hon kallar dem för härskartekniker. Härskartekniker

Brainstorming

medvetet eller omedvetet och kan förekomma inom alla sociala re-

Be sedan deltagarna brainstorma kring alla möjliga tänkbara saker
som kan vara lösningen på problemet. Understryk att det kan vara
allt från vad man själv som individ kan göra när någon är taskig på
bussen eller i skolan till vilka beslut våra politiker kan ta för att und
erlätta arbete mot diskriminering. Lösningarna får vara hur omöjliga
eller möjliga som helst. Exempel kan vara: bygga en luftballong med
”Stoppa rasismen” skrivet över hela, skriva en motion till årsmötet
eller en konkret handlingsplan för att förebygga diskriminering. Allt
är tillåtet. Fråga vidare:



VAD KAN DELTAGARNA BÖRJA GÖRA REDAN IMORGON?



VILKA IDÉER ÄR MÖJLIGA ATT GENOMFÖRA NÄSTA VECKA?



VAD VORE TOPPEN OM DET VAR GJORT INOM ETT ÅR?

kan sägas vara normernas faktiska utförande. Teknikerna kan ske
lationer, alltså inte bara av män mot kvinnor. I en öppen fritidsverksamhet kan de finnas inom både ungdomsgruppen och personalgruppen. Det är viktigt att känna till dem för att man inte själv ska utsätta
andra för dem, vilket kan göras både medvetet och omedvetet. Det
kan kännas svårt att försvara sig mot härskartekniker, men det har
också tagits fram olika strategier för att försvara sig. Här använder vi
Stiftelsen Friends definitioner av de fem härskarteknikerna (Friends
2008). Exemplen på främjartekniker som skapats utifrån de fem ursprungliga härskarteknikerna kommer från webbplatsen allt om jämställdhet (www.alltomjamstalldhet.se).


Härskarteknik: Osynliggörande

Att få en person att inte känna sig sedd eller tagen på allvar och
därför inte heller värd att lyssnas på. Det kan göras genom att till
exempel titta bort, läsa sms eller avbryta och prata med någon annan
mitt i någons berättelse.


Främjandeteknik: Synliggörande

De här tre övningarna är hämtade ur RFSL Ungdoms metodmaterial

Synliggör alla medlemmar i gruppen, särskilt de som andra verkar

Bryt! (2010).

ha svårt för att se och lyssna till. Märker man att någon blir avbruten
kan man bolla tillbaka frågan till dem med ett enkelt ”Emma, du ville
säga ...?”.
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Härskarteknik: Förlöjligande

Att skratta ut någon, skämta eller göra sig rolig på någons bekost
nad. I en grupp kan det ofta uppstå situationer när en grupp, till
exempel ”innegänget” skrattar ut någon som ska prata inför klassen
eller gruppen.


Främjandeteknik: Respektera

Skratta aldrig med när du själv eller andra förlöjligas. Även om du
väljer att inte kritisera skämtet, kan det räcka med att helt enkelt
inte skratta med för att förmedla att du inte ser några tecken på en
framtida stå upp-karriär för den som drar skämten. En annan teknik
är att be personen förklara skämtet. Genom att inte förstå visar du
på andra normer och perspektiv.


Härskarteknik: Undanhållande av information

Att alla inte får information fast den rör dem. Detta kan göras mer
eller mindre medvetet och händer ofta när det inte finns fasta rutiner
för hur information ska spridas inom en grupp eller en gemenskap.


Främjandeteknik: Framhållande av information

Arbeta aktivt för att sprida information. Sträva alltid efter att alla
i gruppen ska veta så mycket som möjligt. Berätta bakgrunden till
frågor om du tror att någon i gruppen inte har samma bakgrundsin-

personen till slut berättar om sin partner blir personen anklagad för
att ”trycka upp sin läggning i ansiktet på folk”.


Främjandeteknik: Dubbelbelöning

Börja med att påminna dig själv om att alla alltid gör så gott de kan,
utifrån sina förutsättningar. Om du är bejakande och belönande mot
andra är det lättare att också vara det mot sig själv. Ibland dömer vi
ändå oss själva hårdast – då kan det vara bra att öva genom att vara
stöttande mot andra först.


Härskarteknik: Påförande av skuld och skam

Att ge någon en känsla av skuld eller skam handlar om att få en person att känna det som att den gör ”fel”.


Främjandeteknik: Avlastning och bekräftelse

Ge bekräftelse, uppbackning och stöd. Istället för att kommentera
att någon gör för lite, uppmärksammar du det positiva som personen
bidrar med.

MER INFORMATION OM HÄRSKARTEKNIKER OCH FRÄMJARTEKNIKER HITTAR DU I UNGDOMSSTYRELSENS »GENVÄGAR TILL JÄMSTÄLLDHET« (UNGDOMSSTYRELSEN 2003), »I NORMENS ÖGA«
(FRIENDS 2008) OCH PÅ WWW.ALLTOMJAMSTALLDHET.SE.

formation


Härskarteknik: Dubbelbestraffning

Att försätta en person i ett läge där alla valmöjligheter i en viss situation blir ”fel”. Till exempel att gång på gång uppmana en person
att berätta mer om sig själv eftersom personen är så tystlåten. När
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FLER TIPS!
Mer inspiration och information hittar du på olika webbplatser, i filmer
och i litteratur. Vi har listat några här. En del riktar sig främst till personalgruppen medan andra främst riktar sig till unga. Stora delar av
materialet kan både personal och unga ha nytta av. De flesta böcker
och filmer är sådana som ni kan ha i bokhyllan på fritidsgården.

Webbsidor
www.alltomjamstalldhet.se
www.do.se
www.egaliaung.se
www.heder.nu
www.karlstad
www.killfrågor.se

www.rfsl.se
www.rfslungdom.se
www.tjejzonen.se
www.transformering.se
www.umo.se

Film

Allt om min mamma (1999)
Gripande och roligt om Manuela som förlorar sin son i en bilolycka, och därför måste söka upp hans okände far, Lola, som är transvestit och döende i
aids. Filmen berör ämnen som hiv, moderskap och tro.
Beautiful Thing (1996)
Tonårskillarna Jamie och Steven bor i London. En kväll söker Steven skydd
från sin våldsamma familj och får sova över hos Jamie. Det blir början på en
spirande romans mellan killarna.
Billy Elliot (2000)
Vad händer när en pojke hellre vill dansa balett än boxas? En film om en
kille som är elva år, bor i norra England och inte passar in i normen.
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Boys don’t cry (1999)
En våldsam film som visar transsexuelle Brandons liv i ett lantbrukarsamhälle i USA. Filmen, som bygger på en verklig historia, visar vilka fruktansvärda former transfobi kan ta sig.
But I’m a cheerleader (1999)
En dramakomedi om 17-åriga cheerleadern Megan. Hennes präktiga familj
får för sig att hon är lesbisk, och skickar henne därför till ett läger där homosexuella ungdomar ska lära sig vara heterosexuella. Men allt går inte enligt
planerna …
Ciao Bella (2007)
Varför blir tjejerna på Gothia Cup mer intresserade av en kille när de tror att
han är italienare än när de tror att han är en iransk kille från Lerum? Om hur
föreställningar kring etnicitet påverkar vår uppfattning om andra.

Transamerica (2005)
Bree är en transsexuell kvinna som snart ska genomgå könskorrigering,
då hon blir kontaktad av sin okände son. Han är en halvkriminell ligist, och
tillsammans hamnar de på en omtumlande resa genom USA. En film om
olikhet, transformering, familj och erkännande.
Unveiled (2005)
Fariba riskerar dödsstraff i sitt hemland Iran på grund av sin kärlek till
Shirin. Hon flyr därför till Tyskland, men nekas uppehållstillstånd och får
istället klä ut sig till man för att kunna stanna i landet. Filmen berör frågor
om etnicitet, migration, könsuttryck och sexualitet.

Det nya landet (2000)
Följ med flyktingarna Ali och Massoud på en resa genom Sverige, en resa
som är ett möte med ett tvärsnitt av det svenska samhället.

Venus Boyz (2002)
”Kvinnor blir män - vissa för en natt, vissa för resten av livet”. Filmen följer
ett antal transpersoner i London och New York. Vi får höra deras berättelser
och tankar kring normer och könsidentitet.

Du ska nog se att det går över (2003)
My, Joppe och Natalie har spelat in en videodagbok där de berättar om sina
liv. En humoristisk och allvarlig dokumentärfilm om hur det kan kännas att
vara tonåring och komma på att man inte är hetero.

Väninnor (1996)
En dokumentär om sex lesbiska kvinnor i åldern 60-85 år, som alla har levt
med rädslan att stämplas som annorlunda och med risken att förskjutas av
omgivningen.

Foxfire (1996)
En film om fem tjejer som finner vänskap till varandra när de ger igen mot
en lärare som har utsatt dem alla för sexuella trakasserier.
Fucking Åmål (1998)
Sextonåriga Agnes känner sig ensammast i hela världen. Hon är djupt
förälskad i Elin, skolans populäraste tjej som enligt ryktet har hånglat med
alla skolans killar. En historia om tonåren och kärleken mellan två tjejer.
Maggie vaknar på balkongen (2008)
Maggie är född i Kenya och har bott i Sverige sedan cirka tio år. Under tre
års tid har hon fört en videodagbok om sin vardag i Malmö. En poetisk och
kritisk skildring av det svenska samhället på 2000-talet, som väcker frågor
om vad som egentligen är ”normalt”.
Mitt liv i rosa (1997)
En skildring av utanförskap och en hyllning till modet att stå för den man är.
En berättelse om en pojke som hellre vill vara flicka.
Paris is burning (1990)
En dokumentär om dragkulturen i New York under 1980-talet. Intressant och
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spännande ur ett historiskt perspektiv, men också tankeväckande om betydelsen av etnicitet, klass och kön.

Böcker/serier
“Det jag inte säger” av Katja Timgren
”Det ska komma en ny tjej till klassen, någon från Umeå. Undrar om hon
är som dom andra ...” Nej, Kristina är inte som de flesta, hon verkar inte
bry sig om utseende eller vad andra tycker om henne. Jenny, klassens plugghäst, är trött på sina tjejkompisar och blir intresserad av Kristina för att
hon verkar så fri och självständig.
“Drömfakulteten” av Sara Stridberg
En poetisk, fri fantasi kring feministen Valerie Solanas som skrev SCUMmanifestet. SCUM står för Society For Cutting Up Men.
“Egalias döttrar” av Gerd Brantenberg
I Egalias döttrar berättas historien om pojken Petronius som växer upp i
staden Egalsund i landet Egalia. Ett land där kvinnorna på morgonen läser
tidningen, pussar mannen på kinden och går till jobbet, medan männen
oroar sig över barn, hem och ifall de kommer att ha råd med en ny särk till
sin frus nästa firmafest.
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“Einsteins fru”, serie av Liv Strömkvist
I ”Einsteins fru” hänger Strömkvist ut kända män som behandlat sina fruar
som skit: Albert Einstein, Jackson Pollock, Elvis och Stalin. Strömkvist lyfter
också fram den bortglömda anarkofeministen Voltairine som kämpade mot
äktenskapet i slutet av artonhundratalet.

“Zip” av Elvira Birgitta Holm
Om tonårstjejen Bim. I denna bok görs ingen skillnad på kärlek och kärlek,
det älskas, kramas och pussas kors och tvärs inom kompisgänget.

“Handboken”, serie av Karolina Bång
Inspirerande skildringar där heterosexualitet och manlighet är avvikelser
som pedagogiskt markeras i text och bild. Fullt av tecknade instruktioner
med fokus på handling snarare än på identitet.

Alla Olika Alla Lika metodmaterial, LSU (2008)
Ett normkritiskt material med fokus på tillgänglighet. Materialet presenterar
interaktiva övningar om alla diskrimineringsgrunder.

“Jag är din flickvän nu”, serie av Nina Hemmingsson
Humoristisk serie om relationer, hjärnspöken, döden och ångest.
“Kalla det vad fan du vill” av Marjaneh Bakhtiari
I romanen Kalla det vad fan du vill står familjen Irandoust i centrum. De har
lämnat Iran för Sverige och mötet med det nya landet och dess invånare är
inte alltid smärtfritt, men med envishet och en positiv inställning går allt.
Åtminstone är det vad familjen hoppas.
“Pojkflickan” av Nina Bouraoui
”Jag blir Brio. Vara bäst på allt. Vara pojke med en ﬂickas behag. Brio för
hela Algeriet. Brio mot hela Frankrike. Brio mot min kropp som smärtar mig.
Brio mot kvinnan som säger: Vilken söt liten flicka.” Nina Bouraouis roman
Pojkflickan är en självbiografisk upptäcktsfärd i tre världar: den algeriska,
den franska och Nina Bouraouis egen, inre värld.

Metodmaterial

Allt är möjligt: handbok i mediekritik, Nätverket Allt är möjligt (2004)
En praktisk och feministisk handbok i mediekritik.
BRYT! – ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen
i synnerhet, Forum för levande historia & RFSL Ungdom (2010)
Ett interaktivt metodmaterial för att arbeta med anti-diskriminering och likabehandling inom organisationer och skolor samt på arbetsplatser.
Egaliamodellen – metoder för inkludering av hbtq-ungdomar i skola
och fritidsverksamheter, RFSL Stockholm (2010)
Ett metodmaterial för att arbeta stödjande och identitetsstärkande gentemot
gruppen unga hbtq-personer.
Genvägar till jämställdhet – metoder och strategier inom ungas fritid
och föreningsliv, Ungdomsstyrelsen (2003)
Redovisar metoder för jämställdhetsutvecklande arbete.

“Stjärnor utan svindel” av Louise Boije af Gennäs
Allt tycks gå på räls för Sophie; hon är framgångsrik författare, tjänar pengar och är en självklar gäst på allsköns partyn. Tills hon möter Kaja ...
Livet ställs på huvudet och ingenting blir någonsin som förut.

I normens öga, Friends (2008)
En metodbok för dig som vill arbeta med att ifrågasätta och granska normer.
Här hittar du inspiration till att påbörja ett normkritiskt jämlikhetsarbete
eller till att ta likabehandlingsarbetet ett steg längre.

“The Invisibles”, serie av Grant Morrisson
I centrum för historien står The Invisibles, en lokalavdelning av en världsomspännande organisation som har vigt sin tillvaro åt att bekämpa allt förtryck
i världen. The Invisibles har insett att världen som vi ser den bara är en illusion. Men hur bryter man sig loss från den?

Makthandboken – för unga feminister som (be)möter rasism och
sexism i föreningslivet, Interfem (2009)
Ett material om rasism och sexism. Boken ger konkreta tips och verktyg för
att bemöta diskriminering i föreningslivet.

“Vi är Misfits!” av Christoph Emanuelle Fielder och Elin Emil Sandström Lundh
En inspirationsbok som visar hur du gör praktik av queerfeminismen. Intervjuer blandas med illustrationer och betraktelser kring olika former av aktivism. Boken är en dokumentation av vad människor gör och kan göra för att
synliggöra, bryta ner och kritisera normer.

Man föds inte till homofob, man blir det – ett studiematerial om homofobiska hatbrott, RFSL Ungdom (2010)
Boken riktar sig till dig som arbetar med ungdomar och som vill ta upp
frågor som rör heteronormativitet, homofobi och hatbrott men också till dig
som vill veta mer om dessa frågor.
Under huden – sexualundervisning och normkritisk pedagogik, RFSL
Ungdom (2010)
Idéer och konkreta exempel på hur normkritisk och inkluderande sexualundervisning kan bedrivas.
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Fakta
Att göra synligt – Om unga transpersoner och bra bemötande, RFSL
Ungdom & Allmänna arvsfonden (2009)
Den här broschyren riktar sig till dig som jobbar inom vård eller skola. Den
lär dig mer om vad det innebär att leva som transperson.
“Hetero”, Dahlén, S. (2006)
Hur har heterosar sex? Vem kan egentligen räkna sig som hetero? Och hur
hetero är djuren? En enkel och tydlig bok som vänder på perspektiven och
sätter normer kring heterosexualitet under lupp.
Hon Hen Han - en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner, Ungdomsstyrelsen (2010)
Utredning av unga hbt-personers hälsa och livsvillkor med förslag på kon
kreta åtgärder som skulle förbättra unga hbt-personers situation.
“Kukbruk - en bok om kärlek, känslor och kön för unga killar och
andra undrande”, Forssberg, M. (2004)
En bok om sex, relationer och kärlek som främst riktar sig till unga killar.
Boken besvarar lättförståeligt sådant som många ungdomar funderar över,
men som kan vara svårt att fråga om.
“Man kan ju inte läsa om bögar i någon historiebok”, Friends (2007)
En bok om fyra skolors arbete med genusfrågor. Boken tar upp hur skolorna
resonerar kring begrepp som jämställdhet, genus och sexualitet samt hur
det påverkar undervisningen. Boken tar också upp framgångsfaktorer och
hinder i arbetet.
Med uppenbar känsla för stil – ett reportage om manlighet, MendelEnk, S. (2005)
Ett reportage om män, manlighet, våld och fotboll. Om hur pojkar formas till
män och när fotbollssupporterkulturen går över till huliganism.

“Ta betalt”, Karlén, M. och Palmström, J. (2003)
Ta betalt! Tar upp villkoren både i skolan och på arbetsmarknaden. På ett
lättfattligt vis introduceras även bakgrunden till sakernas tillstånd.
“The Transgender Child”, Brill, S. (2008)
En bok om hur man som förälder kan stötta ett barn som är transperson och
de utmaningar detta för med sig.
“Vad är queer?” Ambjörnsson, F. (2006)
En introduktion till queerbegreppet. Grundläggande om queer som teori,
aktiviströrelse, underhållning och inställning till livet.
“White like me”, Polite, O. (2007)
En bok om rasism. Inte om högerextremister och andra som är lätta att
avfärda, utan om vad som gör alla till rasister.
”Är du kille eller tjej?” – en intervjustudie om unga transpersoners
livsvillkor, RFSL Ungdom (2008)
Sex unga transpersoner berättar om sina erfarenheter av att leva i ett
heteronormativt samhälle.

Alltså, jag är inte homofob,
men...
jag jag
måste
säga att...
Alltså,
är inte
homfob men...
Jag måste måste
säga...

Vaddå
men?!

“Normkritisk pedagogik - makt, lärande och strategier för förändring”, Bromseth, J. & Darj, F. (Red.) (2010)
Antologin undersöker vad normkritiska perspektiv kan innebära och hur de
kan användas i olika verksamheter.
“Sex med mera”, Dahlén, S. (2002)
En bok om sex, pubertet och relationer som främst riktar sig till tjejer.
“Sex och samlevnad i skolan”, Nordenmark, L. (2011)
En bok om olika sätt att ha sex- och samlevnadsundervisning som anknyter
till UMO.se, en nationell ungdomsmottagning på nätet där unga kan få svar
på frågor om sex, hälsa och relationer.
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ORDLISTA
Här förklaras ord som kan komma upp när man jobbar med normer
och hbt-frågor.
Asexuell
Person som inte har någon sexlust eller som inte önskar inkludera andra i sin
sexualitet.
Bisexuell
En person som har förmågan att bli kär i, kåt på eller attraherad av människor oavsett kön.
Bög
Beteckning för homosexuell man. Kan användas som ett skällsord och för att
trycka ner andra, men är också ett positivt ord som tagits tillbaka av hbtrörelsen.
Cisperson
Förenklat uttryckt är en cisperson en person som inte är en transperson.
Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och inte den sexuella lägg
ningen. Cis är latin för ”på samma sida”. Begreppet avser en person vars
juridiska kön, biologiska kön och könsidentitet hänger ihop och alltid har
hängt ihop i enlighet med den rådande samhällsnormen. Exempelvis en person som föds med snopp, identifierar sig som kille och har könet ”man” registrerat som kön i folkbokföringen.
Drag
Att uppträda i drag innebär att klä sig i ett annat genusuttryck är det man
annars brukar ha. Oftast handlar det om en man som klär sig och uppträder
som en kvinna (dragqueen) eller en kvinna som klär sig och uppträder som
en man (dragking). Syftet kan vara att underhålla och tänja på sina egna
eller andras gränser och föreställningar om genus och sexualitet. En person kan syssla med olika typer av drag oavsett könsidentitet; en ”tjej” kan
vara dragqueen och en ”kille” kan vara dragking. Många blandar samtidigt
accessoarer kopplade till båda könen, exempelvis kjol och mustasch.
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Diskriminering
Diskriminering uppstår när en person eller en grupp indirekt eller direkt blir
orättvist behandlad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskrid
ande identitet eller uttryck. Diskriminering kan vara individuell, som när en
individ behandlas illa i en specifik situation. Den kan också vara strukturell,
det vill säga, när hela grupper särbehandlas negativt genom det sätt på
vilket samhället är uppbyggt. Oavsett form av diskriminering hämtar den sin
kraft från stereotyper och snäva kategoriseringar.
Diskrimineringsgrunder
Diskrimineringslagstiftningen säger att man kan diskrimineras utifrån
sju olika grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning och ålder.
Etnisk tillhörighet
Tillhörighet till en grupp människor som har samma kultur, talar samma
språk eller kommer från samma geografiska område som man själv kommer
från.
Etnocentrism
Att man sätter den egna kulturen i centrum och förväntar sig att dessa kulturella synsätt och värderingar är mer värda och de enda riktiga och att alla
andra borde dela dessa och rätta sig efter dem.
Feminism
En politisk analys och rörelse som anser att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp på samhällets alla områden. Feminister vill ändra på
detta. Eftersom det finns flera olika feministiska inriktningar väljer man ofta
att tala om feminismer i plural.
Flata
Beteckning för homosexuell kvinna. Kan användas som ett skällsord och för
att trycka ner andra, men är också ett positivt ord som tagits tillbaka av hbtrörelsen.
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Genus
Begreppet kan förstås som det sociala könet, eller sättet som vi gör kön på i
samhället. Genus är beroende av historiska, sociala och kulturella sammanhang.
Hatbrott
Brott som motiveras av hat mot vissa grupper av människor på grund av
deras hudfärg, nationalitet, etniska ursprung, trosbekännelse, sexuella lägg
ning, könsuttryck eller annan liknande omständighet. Det är motivet hos
gärningspersonen/personerna som avgör om ett brott rubriceras som hatbrott.
Hbtq
En samlingsbeteckning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och
queers. I många sammanhang talar man om hbt-personer, ibland inkluderas
queers i samlingsbeteckningen. I engelskspråkiga länder kan bokstaven q
också stå för ”questioning” (sökande). I denna text avser dock q:et queer.
Hen
Hen kan användas istället för hon eller han. Exempelvis om man inte vet
vilket kön en person har eller om personer som definierar sig som något
annat än tjej eller kille.
Heteronormativitet
Enligt normen förväntas människor vara antingen tjej eller kille, och man
talar om dessa två som motsatta kön. Alla förväntas vara heterosexuella och
eftersträva monogama parförhållanden. Att följa eller passera inom norm
erna ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar.
Heterosexuell
En person som har förmågan att bli kär i, kåt på eller attraherad av människor av annat kön.
Homofobi
En ideologi, uppfattning eller värdering som ger uttryck för en negativ syn
på homosexualitet eller på homo- och bisexuella.

Funktionsnorm
En norm som innebär att människor inte förväntas ha någon funktionsnedsättning utan att de till exempel ska kunna se, gå, läsa och höra.

Homosexuell
En person som har förmågan att bli kär i, attraherad av eller kåt på någon
av samma kön.

Funktionshinder
De problem som uppkommer när en person vistas i en miljö som inte är
tillgänglig. Ett exempel kan vara när en person som använder rullstol inte
kommer in i ett hus för att det bara finns trappor. Funktionshinder är något
som finns i omgivningen: en person är inte funktionshindrad. När det gäller
personer pratar man istället om funktionsnedsättning.

Härskarteknik
Härskartekniker är olika medvetna eller omedvetna sätt som människor
trycker ner varandra på och som ofta har funktionen att stärka eller bevara
normer och maktskillnader.
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Identitet
En människas uppfattning om vem denne är, något som ibland påverkas av
andras uppfattning.
Intergender
Är en person som inte vill inordna sig i den traditionella uppdelningen i man
eller kvinna, och som identifierar sig som mellan eller bortom könen. Det har
ingenting att göra med hur personens kropp ser ut utan handlar om vilket
kön man känner sig som (könsidentitet).
Intersektionalitet
En analysmetod som används för att studera hur olika maktordningar är
sammanflätade med varandra och hur olika identiteter skapas som resultat
av till exempel religiositet, kön, sexualitet, klassbakgrund och ålder. Skär
ningspunkterna ser olika ut beroende på person och sammanhang.
Intersexualism
En medicinsk diagnos som ges till personer som rent biologiskt inte går att
könsbestämma som antingen tjej eller kille enligt det system vi har satt upp.
Alla former av intersexualism innebär någon form av medfött tillstånd där
könsorganens utseende, kromosomuppsättning eller utveckling av testiklar
eller äggstockar inte följer det ordinarie mönstret.
Kränkning
Ett uppträdande som kränker en persons värdighet. Kränkningar kan vara
fysiska, verbala, psykosociala eller i texter och bilder.
Kön
Socialt konstruerad kategori som delar in människor i grupperna kvinnor och
män. Kön kan beaktas utifrån flera olika aspekter:
- Könsidentitet, det vill säga det kön en person känner sig som.
- Juridiskt kön är det kön som står registrerat i folkbokföringen.
- Könsuttryck är hur en person uttrycker sitt kön, till exempel genom
kläder, kroppsspråk, frisyr, socialt beteende, röst samt om och hur personen
sminkar sig.
- Biologiskt kön definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer
och hormonnivåer.
Könskorrigering
Med könskorrigering avses det som ibland benämns som ett könsbyte. För
att få rätt till könskorrigerande vård i Sverige idag krävs diagnosen transsexualism som ställs av en psykiater vid någon av landets mottagningar för
transsexuella. Efter diagnos ges tillgång till hormonbehandling och kirur
gi samt i förlängningen möjlighet till ett nytt personnummer och ett nytt
juridiskt kön.
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Lesbisk
En homosexuell kvinna.
Likabehandling
I lag om likabehandling 20.1.2004/21, 6 § står:
”Ingen får diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung,
nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktions
hinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller
hennes person. Bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av
kön finns i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986).”
Maktstruktur
En struktur på samhällsnivå som ger olika möjligheter och förutsättningar
att påverka samhället och sitt eget liv. Vilka möjligheter och förutsättningar
man har hänger ihop med till exempel ekonomi, kön, hudfärg, funktionalitet
och etnisk tillhörighet.
Monogami
Att ha sex- och/eller kärleksrelationer med bara en person i taget. En person som väljer att ha monogama sex- och/eller kärleksrelationer är monoamorös.
Normalisering
Normalisering betecknar processen när en människa lär sig att det är ”normalt” att befinna sig i ett visst tillstånd eller bete sig på ett visst sätt.
Normat
Uttrycket normat är en benämning på föreställningen om den ”perfekta”
kroppen och det ”perfekta” psyket.
Normer
Oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara
positivt, önskvärt och fördelaktigt och vad som inte är det. Normer är situa
tionsberoende, föränderliga över tid och formas utifrån maktförhållanden.
Polygami
Att ha sex- och/eller kärleksrelationer med fler än en person i taget. En
person som väljer att ha polygama sex- och/eller kärleksrelationer är
polyamorös.
Privilegier
Privilegier är särskilda förmåner som en person eller grupp får utifrån
sociala, kulturella, ekonomiska, legala eller andra grunder.
Queer
Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett
ifrågasättande av heteronormativitet. Många ser sin könsidentitet och/eller
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sin sexualitet som queer. I den meningen brukar queer stå för en önskan att
inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera sig. 
(I engelskspråkiga länder representerar bokstaven q ibland även questioning, frågande).
Rasism
Är en ideologi, uppfattning, värdering eller struktur som bygger på en indelning av människor i ett hierarkiskt system av raser, där vissa raser ibland
tillskrivs moralisk rätt att härska över andra.
Religiositet
Är när en person säger sig ha någon form av religiös uppfattning. I diskrimi
neringslagstiftningen står det att en person inte får diskrimineras på grund
av sin religion eller på grund av annan trosuppfattning.
Sexism
En värdering som menar att kvinnor ska vara underordnade män, vilket
leder till diskriminering av kvinnor.
Sexualitet
Ett begrepp som ofta används för att gruppera människor utifrån vem de har
förmågan att bli kära i, attraherade av eller kåta på. I svensk lagstiftning används begreppet sexuell läggning. Då avses hetero-, homo- och bisexualitet.
Sexualitet kan delas in i tre delar:
Lust: Handlar om vem eller vilka en person känner sexuell och/eller känslomäss
ig lust till.
Praktik: Handlar om vem eller vilka en person har en relation och/eller sex med.
Identitet: Handlar om hur en person själv upplever sin sexualitet. Många
väljer att beskriva sin sexualitet med ett eller flera ord, till exempel queer
och/eller homo-, bi- eller heterosexuell.
Dessa tre delar måste inte alltid överensstämma hos en och samma individ.
Det finns exempelvis många som identifierar sig som heterosexuella och
som ibland utövar en bisexuell praktik.

Transfobi
En ideologi, uppfattning eller värdering som ger uttryck för en negativ syn
på transpersoner eller personer vars könsuttryck avviker från normerna.
Transperson
En person vars könsidentitet inte stämmer överens med det biologiska och/
eller juridiska kön denne blev tilldelad vid födseln. En transperson kan till
exempel vara en person som biologiskt och juridiskt är ”kille” men som
definierar sig som någonting annat än det. Transpersoner är ett paraply
begrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på
många olika sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har inte
med sexuell läggning att göra. Trans är latin för att överskrida.
Transsexuell
En person som upplever sig vara av ett annat kön än det juridiska kön man
tilldelades vid födseln och som har en vilja att förändra kroppen helt eller
delvis med exempelvis kirurgi eller hormonbehandling. Transsexualism är en
medicinsk diagnos som för en del innebär ett övergångsstadium tills man har
korrigerat sin kropp. Andra fortsätter att definiera sig som transsexuella eller
före detta transsexuella även efter korrigeringen.
Transvestit
En person som ibland eller alltid – helt eller delvis, klär sig i och använder
attribut, som enligt normen anses vara typiska kläder för personer av ett
annat kön.
Tvåsamhetsnorm
En norm som medför att det ses på som positivt, eftersträvansvärt och normalt att ha eller vilja ha enbart en partner. Monogami är centralt i tvåsamhetsnormen.

Stereotyp
En bild av eller en föreställning om en grupp och dess medlemmar, ofta i
form av förenklade bilder av gruppmedlemmarnas egenskaper.
Tillgänglighet
I ett tillgängligt samhälle är information, lokaler och verksamheter utform
ade för att inte exkludera någon. Det är en förutsättning för att alla ska ha
samma möjlighet att delta jämlikt oavsett funktionsförmåga, språkkunskap,
hudfärg, könsidentitet, sexualitet, etnicitet och religiös åskådning.
Trakasserier
Att utsätta någon/några för handlingar som till exempel mobbning, utfrys
ning eller förtal som kränker den personens/de personernas värdighet.
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ÖPPNA VERKSAMHETEN!
Hittar unga som är homosexuella, bisexuella eller transpersoner
(hbt-personer) till den fritidsverksamhet som finns i ert område? Är den tillgänglig och välkomnande för alla?
Det här materialet riktar sig till dig som arbetar med unga i
fritidsverksamheter. Det handlar om normer som begränsar
både ungas och vuxnas agerande. I materialet finns övningar
kring normer och praktiska tips på hur man kan arbeta för att
öppna sin verksamhet.
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