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Abstract
In a long time homosexuality has been a taboo. During the last century the attitude to

homosexual people in Sweden has changed, e.g. today homosexual couples can be proved for

adoption. But there are still prejustices and negative attitudes left. Most of the people who

discover that they are interested in people with the same sex start as a teenager to consider if

they are homosexual or not. The teenage years are a quite sensitive period in each individual

life. During this period the individual is supposed to create an own identity, which includes

the sexual identity.

The purpose with this paper was to analyse how the coming-out process is described in books

written for teenagers. I wanted to find out when teenagers tell someone else that they may be

homosexual and which circumstances that has to be fulfilled so that teenagers venture to talk

about their homosexuality. I also wanted to know if there are differences between boys and

girls regarding how their friends and families react.

I found no considerable differences depending on the gender. The teenagers were between 15

and 16 years old when they first told someone about their feelings. In these books all

teenagers wanted to talk to someone they trusted and who did not judge them. This appeared

to be the most important circumstance for all of them. I also found that no one wanted to talk

about his or her feelings in their parent’s house. There were only a few teenagers who told

their parents.
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

Under 1900-talet skedde många betydelsefulla förändringar i vårt samhälle. Inte bara synen

på barn förändrades utan även synen på homosexualitet. Homosexuella handlingar ansågs

länge som något sjukligt och kriminellt. Ända fram till år 1944 var det straffbart att utföra

sexuella handlingar med en person av samma kön. År 1979 försvann konstaterandet att

homosexualitet är en sjukdom ur läroböckerna. (SOU 1993:98) Föreningar som

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) har genom sitt arbete bidragit till att vi

idag pratar mer öppet om vår sexualitet. Kända personer talar ut i media om sin

homosexualitet. Homosexuella par kan i dagens Sverige registrera sitt partnerskap och har

sedan år 2003 rätt till att bli prövade som adoptivföräldrar (www.regeringen.se). På ytan

verkar det alltså finnas en tolerans och acceptans för homosexuella förhållanden.

Vårt kön och de därmed förknippade könsrollerna är viktiga element i vår identitet. Särskilt

under adolescensen är vi upptagna med att bygga upp en egen identitet. Så småningom

utforskar vi även våra sexuella drifter. En del ungdomar upptäcker att de blir attraherade av

personer av samma kön, medan andra känner dragningskraften till det motsatta könet. Att bli

medveten om sin sexualitet är en av mognadsuppgifterna under puberteten.

För föräldrarna är det oftast ett känsligt ämne att prata om att barnet är sexuellt aktivt.

Föräldrarna har vanligen mer eller mindre medvetna föreställningar om barnets resp.

ungdomens framtid, vilka i de flesta fall utmynnar i att barnet lever i ett kärleksfullt

heterosexuellt förhållande och skaffar barn. När barnet plötsligt informerar föräldrarna om att

det har en homosexuell relation, kan det uppstå konflikter som dels har sin orsak i att

föräldrarna ser sina drömmar om barnet krossade, dels i att de fruktar omgivningens

reaktioner. För ungdomens framtida utveckling och psykiska mående är det viktigt att känna

sig accepterad och respekterad för den man är, oavsett utseende, musiksmak eller sexuell

läggning.

Enligt statistiken uppger 7% av killarna och 10% av tjejerna i åldersgruppen 15-18 år att de är

homosexuella (Hammarén, Johansson, 2002). Forskningsrapporter visar att homosexuella

ungdomar är en riskgrupp, att de löper större risk att bli utsatta för våld och hot om våld samt

att de drabbas i större utsträckning av psykisk ohälsa än heterosexuella ungdomar (Hanner,

2002).
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De flesta socionomer kommer någon gång under sin yrkesverksamhet i kontakt med barn

eller ungdomar som har olika bekymmer. Ett av bekymren är att ungdomen är osäker på om

hon/han ska berätta för sin omgivning att hon/han är homosexuell. Därmed förbunden är ofta

konflikter med ungdomens föräldrar eller vänner som konfronteras med nyheten och är

osäkra på hur de ska förhålla sig till denna. Dessa problem kan i sin tur leda till psykisk

ohälsa hos ungdomen ifråga. Därför är det viktigt att t.ex. i utredningssammanhang försöka ta

reda på om ungdomens sexualitet kan ha samband med dess mående.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att belysa hur öppet ungdomar som upptäckt sin homosexualitet

talar om den, hur de blir bemötta av omvärlden samt vilka problem de konfronteras med.

Arbetet ska även syfta till att ge förslag hur vi kan underlätta för ungdomarna så att de ska

våga berätta och få ett bra självförtroende.

1.3 Frågeställningar

I uppsatsen behandlar jag följande frågeställningar med hjälp av en analys av

ungdomsböcker:

• Hur öppet vågar ungdomen prata om sin homosexualitet?

• Vilka omständigheter i ungdomens närmiljö måste vara uppfyllda för att hon/han ska våga

berätta?

• Hur påverkas ungdomens identitetsutveckling av att hon/han blir medveten om sin

homosexualitet?

• Vilka skillnader finns det i bemötandet av homosexuella tjejer och killar från

människorna i ungdomens närmaste omgivning?

2. Metod

2.1 Metodval

Eftersom mitt syfte är att få en djupare förståelse för hur ungdomar upplever den egna

komma-ut-processen har jag valt att göra en kvalitativ dokumentanalys. Ursprungligen ville

jag genomföra kvalitativa intervjuer, men efter en rad misslyckade försök att få kontakt med

lämpliga intervjupersoner, bestämde jag mig istället för att studera sex ungdomsböcker kring

ämnet. Att göra en kvalitativ dokumentanalys betyder att jag i det följande analyserar

innehållet av ett antal ungdomsböcker med hjälp av en frågekatalog som jag själv har

sammanställt (se Bilaga 1). Dokumentanalys kan göras av såväl historiska dokument som
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lagar, deklarationer etc. som av människors redogörelser för händelser eller tidsperioder i

form av romaner, skådespel, ritningar, böcker m.m. De utgör bestämda tolkningar av sociala

händelser, tidens drömmar, strävanden och beskriver sociala relationer vid en viss tidpunkt.

(May, 2001)

Att göra en kvalitativ undersökning var redan  från början ett självklart val för mig, eftersom

jag ville få en djupare förståelse för komma-ut-processen. Denna förståelse är enligt min

uppfattning omöjlig att uppnå med kvantitativa metoder såsom enkäter el.dyl. De böcker jag

läste är sekundärdata, d.v.s. de är andra personers tolkningar resp. berättelser om komma-ut-

processen och speglar de sociala och samhälleliga relationerna vid tidpunkten där böckerna

skrevs. I bearbetningen av textmassan har jag koncentrerat mig på huvudpersonen, dess

upplevelser, berättelser och skildringar av komma-ut-processen. För att få inspiration hur jag

skulle gå tillväga och lägga upp denna uppsats har jag orienterat mig mot en tidigare skriven

C-uppsats där författarinnan gjorde en kvalitativ dokumentanalys (Möller, 2003).

2.2 Urval

Antalet böcker bestämdes i samråd med min handledare. Böckerna letade jag upp via olika

internetsidor. Jag började med att leta efter information om ungdomsböcker och

homosexualitet på www.google.se. Därifrån kunde jag gå vidare till exempelvis RSFU:s

hemsida och fick på så sätt fram en lista över ungdomsböcker som tematisera homosexualitet

(www.infomedica.se, www.rfsl.se, www.rfsu.se). Då jag inte förväntade mig ett stort utbud

att välja bland, ville jag inte begränsa mig till böcker som bara skrivits av kvinnor eller män,

utan jag valde böckerna efter vad som framgick av omslagstexten samt att de skulle vara

skrivna av svenska författare. Böckerna skulle inte heller rikta sig enbart till tjejer resp. killar

utan skulle tilltala båda könen.

Efter att ha hittat ett antal boktitlar, tog jag reda på, vilka av dessa som skulle passa till mitt

uppsatsämne. För att besvara frågan om eventuella könsskillnader i komma-ut-processen ville

jag att tre böcker skulle handla om killars och tre om tjejers berättelser. En annan faktor som

påverkade mitt val var det år då boken publicerades. Böckerna skulle rikta sig till dagens

ungdomar och helst skulle handlingen inte utspela sig längre tillbaka än 1990. De böcker jag

analyserade gavs ut under perioden 1993 till 2004. Det visade sig dock medan jag läste

böckerna att handlingen i fyra av böckerna utspelar sig i mitten på 1980-talet, i den femte i

slutet av 1960-talet och i den sjätte boken fanns inget specifikt årtal angivet.
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Följande böcker utgör underlaget för min undersökning:

Kolterjahn, Marika (1999). I väntan på liv. Stockholm: Tiden Barn- och Ungdomsböcker.

Lindquist, Håkan (1993). Min bror och hans bror. Stockholm: Tiden Barn- och

Ungdomsböcker.

Lindquist, Håkan (1996). Dröm att leva. Stockholm: Rabén & Sjögren Bokförlag.

Persson, Annika Ruth (2003). Du och jag, Marie Curie. Ystad: Kabusa Böcker.

Sandhagen, Ingrid (2000). En av dem. Falun: Bonnier Carlsen.

Timgren, Katja (2004). Det jag inte säger. Stockholm: Rabén & Sjögren Bokförlag.

2.2.1 Presentation av böckerna

I väntan på liv

I boken I väntan på liv berättas det om Marta som alltid har känt sig annorlunda. Marta letar

efter en bästa kompis, någon hon kan lita på och berätta hemligheter för. Men  Marta känner

att hon inte hör hemma någonstans och att hon inte kan vara sig själv. Då träffar hon Rita och

blir kär i henne. Det är svårt att acceptera för Marta att hon inte attraheras av killar som alla

andra tjejer hon umgås med. Till en början förnekar hon känslorna, men så småningom tillåter

hon sig själv att leva ut känslorna och hittar kärleken när hon träffar Rebecka.

Min bror och hans bror

Min bror och hans bror handlar om Jonas som upptäcker att hans döde bror Paul hade en

hemlighet – han var kär i en kille som heter Petr. Jonas försöker att rekonstruera vilka

omständigheter som ledde till Pauls död. Eftersom hans föräldrar fortfarande inte har kommit

över Pauls död, är Jonas tvungen att prova andra vägar. Han letar rätt på Pauls stora kärlek

Petr och får sina föraningar bekräftade.

Dröm att leva

I denna bok berättar författaren om Mikael vars pappa omkom i en olycka för fyra månader

sedan. Nu är Mikael på väg till släktingar där han vill tillbringa sommaren. Han träffar på

Theo och förälskar sig i honom. Till en början är han förvirrad, men bilden klarnar mer och

mer och Mikael börjar inse att det finns en anledning till varför han aldrig varit ihop med

någon tjej.
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Du och jag, Marie Curie

Den här boken beskriver kärlekshistorien mellan Jenny och Filippa. Tjejerna träffas på

fotbollsträningen och fattar snart tycke för varandra. Båda är osäkra och förvirrade och ingen

vågar fråga den andra om de är tillsammans, även om båda känner det. Då gör Filippa slut

med Jenny, hon försöker att förtränga känslorna. Jenny blir dock alltmer medveten om att hon

attraheras av tjejer och vill leva ut sina känslor.

En av dem

En av dem är berättelsen om Mikael som försöker att en vara normal tonårskille. Han flyttar

tillsammans med familjen till ett nytt hus och byter skola. Där hoppas Mikael att han kan

övertyga både sig själv och omgivningen om att han är heterosexuell för att slippa bli utsatt

för mobbning. Men när Mikael träffar Joel kan han inte längre förtränga sina känslor.

Det jag inte säger

I denna bok får läsaren möta Jenny. Jenny är trött på alla tjejerna i klassen som bara pratar om

killar. Då kommer en ny tjej, Kristina, in i klassen. Kristina är annorlunda, inte bara när det

gäller kläderna utan även när det gäller pratet om killar. Jenny är fascinerad av Kristina och

vill vara kompis med henne. När Kristina plötsligt flyttar, börjar Jenny inse att hon hela tiden

har varit kär i Kristina.

2.3 Studiens uppläggning och genomförande

Som tidigare nämnts har jag valt att göra en kvalitativ innehållsanalys av de ovan

presenterade ungdomsböckerna som behandlar komma-ut-processen. Dessa böckers innehåll

har analyserats med hjälp av frågeställningar (se Bilaga 1) som kommer att besvaras nedan.

Böckerna lästes i syfte att få svar på frågorna, d.v.s. samtidigt som jag läste böckerna,

försökte jag att reflektera över deras innehåll och relevansen för mitt uppsatsämne. I likhet

med kvalitativa intervjuer fick jag inte alla mina frågor besvarade på ett tillfredställande sätt.

Jag intog ett hermeneutiskt perspektiv under arbetets gång, vilket innebär att jag läste och

tolkade böckernas innehåll samtidigt som jag försökte förstå kontexten i vilken böckerna

skrevs. Att studera ett fenomen utifrån en hermeneutisk synvinkel innebär att betrakta

fenomenet från alla sidorna och att förstå dess karaktär i exempelvis kulturella, samhälleliga

och politiska sammanhang (May, 2001).
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Efter att ha studerat materialet, har jag sammanfattat och reducerat mina frågor i tre

övergripande temaområden: öppenhet, närmiljön kring ungdomen och identitet. Där det är

relevant beskriver jag även eventuella könsskillnader. Temaområdena redogör jag för och

analyserar  jag längre fram i arbetet och kommer att jämföra dem med tidigare forskning,

mina teoretiska utgångspunkter och min förförståelse.

2.4 Resultatens tillförlitlighet

Det är svårt att hävda att undersökningens resultat är tillförlitliga. Detta beror dels på att

böckerna är skrivna av vuxna som återger ungdomars upplevelser. Det framgick inte i vilken

utsträckning det rör sig om autobiografiska berättelser och det kan antas att de vuxna

författarna har en annan syn  på händelserna, inte minst p.g.a. åldersskillnaden. Det kan dock

antas att författarnas berättelser är konstruktioner och tolkningar av hur ungdomar upplever

sin tillvaro.

En annan aspekt som påverkar tillförlitligheten är att jag tolkar böckerna på mitt eget sätt

utifrån min attityd gentemot homosexuella och utifrån hur jag har blivit uppfostrad. Mitt

synsätt påverkas även av mina homosexuella vänner och bekanta samt erfarenheterna från

skolan och arbetslivet. Mina tolkningar är alltså inte fullt objektiva, även om jag försökt vara

det. Jag utgick ifrån att det inte längre är ett stort problem för dagens ungdomar att komma ut

med sin homosexualitet, eftersom jag själv och människorna i min nära omgivning har en

liberal inställning till homosexualitet. Det visade sig dock att min förförståelse var naiv och

att jag uppenbarligen negligerat negativa attityder runt omkring mig.

2.5 Etiska överväganden

Vid dokumentanalysen ser jag inga etiska konflikter, då all litteratur som jag använde mig av

är offentliggjord och finns tillgänglig för alla på både bibliotek och bokhandel.

2.6 Metodreflexion

Resultaten av min undersökning får inte ses som den ”absoluta sanningen” eller ett definitivt

svar på frågan hur det är för dagens ungdomar att komma ut med sin homosexualitet. Min

uppsats kan snarare ses som ett sätt att uppmärksamma fenomenet och problem som är

förknippade med det. Jag anser att det i det sociala arbetet med ungdomar är viktigt att vara

medveten om vad komma-ut-processen innebär och vilka påfrestningar vederbörande

ungdomarna är utsatta för. Genom att studera ungdomsböcker kan socialarbetaren få en bra
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inblick i ungdomarnas vardagsliv och bli påmind om hur det är att vara tonåring. Detta bidrar

i sin tur till att socialarbetaren kan bemöta ungdomar med större empati och erbjuda mer

adekvat hjälp.

2.7 Fortsatt framställning

Efter att ha beskrivit både metod och urval redogör jag i det följande för tidigare forskning

kring ämnet. Eftersom det inte har gjorts tidigare undersökningar av hur komma-ut-processen

tematiseras i ungdomslitteraturen, kommer jag istället att redovisa forskningsresultat om

ungdomars attityd gentemot homosexualitet samt hur ungdomars psykiska mående påverkas

av att vara homosexuell. Detta anser jag, är viktigt för att kunna förstå hur jag resonerade och

hur mina frågeställningar utformades. Därefter följer några definitioner av begrepp och ord

som är återkommande i denna uppsats. Vidare redogör jag för vilka mognadsuppgifter

ungdomar måste fullborda under adolescensen samt hur identitetsbygget går till. Jag använder

mig även av utvecklingsekologisk teori för att förklara hur ungdomars självkänsla och

psykiska mående påverkas av omgivningens reaktioner och bemötande.

Efter redogörelsen för mina teoretiska utgångspunkter följer resultatredovisningen och

analysen i form av en sammanställning av svaren under de tre ovan nämnda temaområden.

Efter resultatredovisningen av varje område följer en analys med samma underteman. Arbetet

avslutas med en kort sammanfattning och slutdiskussion kring funderingar som arbetet med

ungdomsböckerna väckte hos mig.

3. Tidigare forskning

Som ovan nämnts finns det ingen tidigare forskning om hur komma-ut-processen skildras i

ungdomslitteraturen. Däremot finns det studier kring ungdomars sexualvanor, deras attityder

till sexualitet samt en kartläggning av den psykiska hälsan hos homosexuella ungdomar.

Dessa studier speglar hur samhällsklimatet påverkar ungdomars inställning till

homosexualitet och är därför relevanta för mitt uppsatsämne. Båda studier har gjorts med

hjälp av enkätundersökningar. Hammarén och Johansson (2002) vände sig till

gymnasieungdomar i Göteborg. Hanner (2002) fick kontakt med ungdomar genom att lägga

ut enkäten på RFSL:s hemsida samt att dela ut pappersversioner av enkäten till RFSL:s 29

lokalavdelningar i hela Sverige.
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Hammaréns och Johanssons (2002) studie har visat att homosexualitet bara till viss del finns

som ett naturligt inslag i ungdomars vardagsliv. De kommer ofta i kontakt med frågor kring

homosexualitet genom t.ex. ungdomstidningar, reklam, musikvideor etc. Ändå är den

homosexuelle som kompis eller klasskamrat på många sätt frånvarande. Detta beror dels på

att den homosexuelle inte sällan kommer ut förrän i sena tonåren eller tidiga vuxenåren, dels

på inställningen bland ungdomar. Den är ambivalent och pendlar mellan acceptans och kritik

resp. fördömanden. Det finns fortfarande repressiva tendenser, framför allt bland killar. Detta

är enligt författarna kopplat till det traditionella könsrollstänkandet. Bland killar och män

finns det ofta regler för hur man ska bete sig i kompisgruppen. Kroppskontakt och intimitet är

strikt reglerade och begränsade och den nedvärderande attityden gentemot homosexuella är

ett sätt att definiera sig själv som  ”normal” och ”okej”. (Hammarén, Johansson, 2002)

Enligt Hammarén och Johannson är det fler tjejer (10%) än killar (7%) som har haft sexuella

erfarenheter med en person av samma kön. Differensen är ännu högre när det gäller

uppfyllelsen av fantasier eller hemliga önskningar om att ha sex med en person av samma

kön. Studien visade att det är ungefär 15% av både killarna och tjejerna som velat ha en

sexuell relation med någon av samma kön, men mer än hälften av killarna och en tredjedel av

tjejerna vågar inte att realisera sina fantasier. Hur kommer det sig? Författarna anser att det

till stor del är samhällets kritik mot främst manliga homosexuella som hindrar killarna från att

ta steget fullt ut. En annan faktor som i hög grad präglar ungdomars inställning till

homosexualitet är de attityder de mötte i barndomen. Även om vi idag upplever

samhällsklimatet som öppet och tolerant, så var det inte lika öppet för exempelvis tio, tolv år

sedan, då dagens ungdomar var barn. En tredje aspekt är innebörden i könsrollerna. Intimitet,

ömhet och kroppskontakt är mer tillåten och accepterad bland kvinnor än bland män. Att vara

bög är mer stigmatiserande än att vara lesbisk. Dagens ungdomar befinner sig i ett komplext

spänningsfält av många olika påverkningar. Även media, kompisar, skola, föräldrar och inte

minst globala influenser präglar bilden av hur sexualitet bör och kan se ut och inte sällan

kolliderar dessa bilder med varandra. (Hammarén, Johansson, 2002)

Hanners (2002) studie av homosexuella ungdomars psykiska hälsa har visat att dessa

ungdomar löper större risk att bli utsatta för våld och hot om våld, att de i större utsträckning

mår psykiskt dåligt och att de oftare funderar över att begå självmord än heterosexuella

ungdomar. Undersökningen visar också att ju yngre ungdomen är när hon/han kommer ut,

desto större är risken att hon/han blir utsatt för mobbning och trakasserier. (Hanner, 2002)
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Orsaken till att homosexuella ungdomar mår sämre än heterosexuella ser Hanner (2002) i att

vi lever i ett heteronormativt samhälle. Att vara heterosexuell, d.v.s. att sexuellt attraheras av

det motsatta könet samt att etablera heterosexuella relationer är normen och annan sexualitet

betraktas som avvikande. Heterosexuellt beteende uppmuntras, bl.a. genom att tiga om icke-

heterosexualitet och även genom nedvärderande kommentarer om icke-heterosexuella. Trots

den större sexuella friheten är homosexualitet fortfarande ett laddat ämne som man håller för

sig själv. Därför är det svårt för ungdomar som känner sig dragna till det egna könet att ge

uttryck för sina känslor. Det är också krångligare att skapa en homosexuell identitet och

parförhållanden i brist på förebilder. De flesta av dagens ungdomar har växt upp med

heterosexuella värderingar och har internaliserat  dessa, vilket kan leda till att ungdomen mår

psykiskt dåligt av att inte kunna uppfylla samhällets norm och föräldrarnas förväntningar.

(Hanner, 2002)

En annan orsak till att homosexuella ungdomar mår psykiskt sämre än heterosexuella

ungdomar ser Hanner (2002) i bristande kompisrelationer. I hans undersökning uppgav 3% att

de inte var säkra på om de har några nära vänner och drygt 7% att de inte hade några nära

förtroliga vänner. Enligt Hanner kan detta beror på att det varit svårt att hitta vänner, eftersom

de alltid känt sig annorlunda och inte tillhöriga någonstans. Särskilt under ungdomsåren kan

bristande kompisrelationer upplevas som problematiskt, då ungdomar under denna period

oftast umgås med varandra och kompisrelationernas betydelse växer. Kompisarna är inte bara

de som man har kul tillsammans med, utan vänkretsen är också ett forum där ungdomar kan

prata om saker som de inte vill berätta för sina föräldrar och där ungdomarna kan få

uppbackning i krissituationer. Saknar homosexuella ungdomar nära vänner, har de inte heller

möjlighet att få stöd och bekräftelse och kan uppleva sin ensamhet ännu tydligare. (ibid.)

I Hanners (2002) undersökning kom fram att det oftast är en nära vän som är den första som

den homosexuella ungdomen berättar om sin läggning för. Att inte ha en sådan vän försvårar

alltså komma-ut-processen och att inte kunna berätta för någon upplevs som outhärdligt. Det

händer mycket sällan att ungdomar berättar först för sina föräldrar om sin läggning, 6% angav

att de berättade för sin mamma och bara 1% berättade för sin pappa om sin homosexualitet

innan de pratade med någon annan om det.  (ibid.)
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4. Teoretiska utgångspunkter

4.1 Begreppsdefinitioner

I detta arbete kommer jag att använda mig av följande begrepp: ungdomar, homosexuella

ungdomar, komma-ut-process, adolescens, pubertet samt mognadsuppgifter. För att undvika

eventuella missuppfattningar följer nedan min definition av begreppen:

I vilken ålder är individen ungdom? Hur länge varar denna period? Det finns inga entydiga

svar på dessa frågor, utan gränserna mellan barn och ungdom resp. ungdom och vuxen är

flytande. Enligt min egen definition omfattar begreppet ungdomar alla människor i tonåren,

d.v.s. alla människor i åldern mellan 13 och 19 år. Vanligtvis påbörjas komma-ut-processen

under denna period (Hanner, 2002).

Med homosexuella ungdomar menar jag ungdomar enligt ovanstående definition som känner

en sexuell dragning till personer av samma kön. De behöver inte nödvändigtvis ha eller ha

haft kontakt eller relationer med andra homosexuella ungdomar.

Komma-ut-processen är en lång process som kan sträcka sig över många år och som

utmynnar i att personen ifråga berättar för sin omgivning att hon/han är homosexuell samt att

hon/han bygger upp en homosexuell identitet. Att komma ut, d.v.s. att berätta för andra om

sin läggning är bara ett steg i processen. Komma-ut-processen förlöper i fem stadier: stadiet

innan man kommit ut, stadiet när man kommer ut, utforskande, de första relationerna och

integrationen. Den homosexuelle genomgår ingen stadig utveckling, utan kan gå fram och

tillbaka mellan de olika stadierna. (Hanner, 2002)

Utvecklingen börjar oftast i tonåren med att ungdomen känner viss förvirring och rädsla och

inte vet, vem hon/han ska anförtro sig åt. Det är en mycket känslig period. Ungdomen kan i

värsta fall utveckla depressiva tendenser och behöver bli uppmärksammad. I nästa stadium

har vederbörande blivit medveten om sin läggning och börjat acceptera sin läggning och

vågar berätta för andra. Därefter följer en period av utforskande och testande, som leder till

att den homosexuella ingår de första relationerna med en person av samma kön. Med

integrationen avses processen då individen är tillfreds med sig själv som homosexuell i olika

situationer och möten som livet består av. Hon/han börjar upptäcka många andra sidor av sin

karaktär som inte nödvändigtvis har samband med homosexualiteten. (Hanner, 2002)
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Adolescensen är ett annat begrepp för att beskriva övergången från barndomen till vuxenlivet.

Begreppet är relativt nytt och har sina rötter i den industriella revolutionen (Daniel m.fl.,

1999). Andra namn är ungdomstiden, tonåren eller tonårstiden. Dessa kommer jag också att

använda i mitt arbete. Det är viktigt att inte förväxla adolescens med pubertet. Pubertet är

beteckningen för de kroppsliga förändringar som sker under ungdomstiden, medan adolescens

betecknar den känslomässiga och psykiska utvecklingen. Med adolescensen är olika

mognadsuppgifter förknippade. Klarar ungdomen inte dessa, kommer hon/han få svårigheter i

sin fortsatta utveckling. Exempel på sådana mognadsuppgifter är att bli självständig, att

etablera fungerande relationer med jämngamla kamrater, att hantera intimitet och autonomi

etc. (Eysenck, 2000)

Enligt litteraturen börjar adolescensen vid ungefär 12-13-års åldern och slutar kring 20-års

åldern. Detta är dock bara ungefärliga tidsangivelser. För vissa ungdomar börjar den

processen tidigare, för andra senare precis som puberteten. Främsta ”uppgiften” för

ungdomarna är att bli självständiga och mindre beroende av föräldrarna. Denna

frigörelseprocess börjar redan när vi föds, men under adolescensen blir den mer påtaglig.

Ungdomarna börjar ifrågasätta inte bara föräldrarna, utan även sig själva. Vem är jag? Vad är

meningen med livet? Det är återkommande frågor som tonåringar brottas med. Kamraterna

blir allt viktigare och ungdomarna experimenterar med både alkohol, relationer och sin

sexualitet samt testar gränserna. Ungdomstiden är präglad av osäkerhet som framkallas dels

av att ungdomarnas kroppar förändras drastiskt, dels av att de är både barn och vuxen på

samma gång och dessa roller kolliderar med varandra. (Erling, Hwang, 2001) En annan viktig

mognadsuppgift under adolescensen är att ungdomen ska utforma en egen identitet.

4.2 Identitet

4.2.1 Begreppets innebörd

Under adolescensen försöker individen aktivt få svar på frågor såsom: Vem är jag? Vilka

värderingar har jag? Vilken livsstil föredrar jag? Vilken sexuell läggning har jag? Dessutom

upptas ungdomen av funderingar kring framtiden. Vad betyder då ordet identitet? Själva ordet

härstammar från latinets ”identitas” som betyder ”den samme”. Identitet har alltså att göra

med ”överensstämmelse”, med att vara samma person från dag till dag och från situation till

situation. I litteraturen används ofta begrepp som ”personlighet”, ”själv”, ”jag”, ”självkänsla”

etc. som synonymer till identitet. Enligt Stier (2003) handlar identitet om att befinna sig ”i

vardande” och att möta de utmaningar som man ställs inför. Han menar att varje individs
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identitet påverkas av och bör förstås utifrån samhällets betingelser, den sociala och kulturella

omgivningen, livs- och utvecklingskriser, oförutsedda händelser och livserfarenheter. Det

finns emellertid ingen enkel, entydig definition av begreppet och inte heller en gängse

uppfattning av vad identitet är. Det finns olika synsätt att beskriva begreppets innebörd,

exempelvis det fenomistiska synsätt som vill beskriva fenomenet identitet eller det

kronologiska perspektiv som hjälper oss att förstå hur olika teoretiker har influerat varandra

och hur den rådande tidsandan har påverkat synsätten på identitet. Stier jämför identiteten

med en från början vit duk, där individen målar på ett porträtt av vem och vad hon/han är.

Detta sker med hjälp av olikartade penslar, pennor och färgar och kan vara hela livet. (Stier,

2003)

Våra identiteter blir egentligen bara betydelsefulla i relation till någon eller något annat.

Beroende på vilket sammanhang vi befinner oss i, kan det finnas olika typer av identiteter.

Ungdomen kan t.ex. vara ”Ingrids dotter” och samtidigt ”innebandylagets målvakt” och

”Mias bästis”. Ett viktigt element i vår identitet är vårt namn. Det är inte bara en speciell typ

av referent till familj, släkt, etnisk grupp eller ett samhälle, utan det är även intimt

sammankopplat med vår självuppfattning. Vi kan bli kränkta och besvikna när någon uttala

vårt namn på fel sätt eller när det glöms bort. (Stier, 2003)

4.2.2 Identitetsbyggande

Identitet och hur den byggs har varit intressanta forskningsämnen inom bl.a. psykologin och

sociologin. Erik Homburger Erikson är bland de främsta företrädarna när det gäller

identitetsforskning. Enligt honom förlöper identitetsutvecklingen i åtta stadier, varav

adolescensen är det femte stadiet. Erikson menade att det på varje stadium uppträder en

normativ kris som individen måste bemästra på ett bra sätt för att en sund utveckling ska vara

möjlig. Krisen ses som ett samspel mellan motsatser. I adolescensen är dessa motsatser

identitet kontra rollförvirring. Individernas livssyn och upplevelsernas karaktär förändras

väsentligt. (Eysenck, 2000)

Erikson utgick från ett holistiskt synsätt, d.v.s. han ansåg att människans personlighet och

dess identitet utvecklas i ett nära och nödvändigt samspel mellan biologiska, mentala och

sociala processer (Stier, 2003). Pubertetens kroppsliga och adolescensens psykiska

förändringar påverkar alltså identitetsutvecklingen. Att kroppen förändras utan att ungdomen

kan påverka det på något sätt, skapar förvirring och osäkerhet. Ungdomen är mycket känslig
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för den omedelbara omgivningens åsikter och kritik. För tonåringar som kommer ovanligt

tidigt eller sent i puberteten kan det te sig extra besvärligt. De förväntningar omgivningen har

på dem stämmer inte överens med deras ålder och vad som förväntas av jämnåriga. Många är

ängsliga och oroliga över att kroppen inte utvecklas som den skall eller att utseendet inte

duger. Den fysiska utvecklingen under ungdomstiden påverkar på ett genomgripande sätt hur

tonåringen ser på sig själv och hur hon/han bemöts av omgivningen. Detta bemötande har i

sin tur betydelse för ungdomens självförtroende och vilka roller hon/han tror att omgivningen

förväntar sig att hon/han ska ta. (Erling, Hwang, 2001)

I likhet med Erikson har även andra forskare poängterat betydelsen av våra sociala relationer

för identitetsbygget. Tajfel pratar i detta sammanhang om en ”social identitet”. Med detta

menar han individens kunskap om att hon/han tillhör en viss social gruppering, t.ex.

ungdomar, med en viss emotionell och värdemässig innebörd när det gäller hans eller hennes

medlemskap i denna grupp. (Eysenck, 2000)

4.2.3 Gruppens betydelse

Att vara ungdom innebär alltså att tillhöra en grupp med egna normer och värderingar, som

skiljer sig mer eller mindre medvetet från andra grupper genom specifika drag. Ungdomar har

alltid tillskrivits vissa generaliserande egenskaper, t.ex. att de är olydiga och rebelliska, att de

inte har respekt för den äldre generationen oavsett om det stämmer överens med verkligheten

eller inte. Gemensamt för alla ungdomar är dock att de befinner sig i puberteten resp.

adolescensen, d.v.s. att man enligt dessa kriterier bara kan vara ungdom under en viss tid. De

måste betraktas som en egen social grupp för att bättre kunna förstå varför de beter sig på ett

visst sätt och vilka svårigheter de kämpar med. Ungdomar är dock ingen enhetlig grupp, utan

bland dem finns en rad olika mindre eller större grupperingar som bildas genom exempelvis

gemensamma intressen. Dessa grupper utmärker sig av att bära speciella kläder, att lyssna på

en viss musik etc. Att ungdomar söker sig till sådana grupper beror dels på att de faktiskt har

samma musiksmak eller samma intressen, dels på att de på så sätt får ett forum där de kan

testa och träna sina sociala färdigheter samt kan få stöd av gruppens medlemmar. (Koch,

1992)

Att tillhöra en grupp är av särskild betydelse för identifikationsprocessen. Den avser hur vi

känner igen oss i eller gör oss till ett med andra personer. Våra identifikationer färgar i sin tur

våra ambitioner och beteenden. I det sociala samspelet med andra gruppmedlemmar, i
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synnerhet med de som vi upplever ha stor betydelse för oss (signifikanta andra), formas vår

självbild. Genom bekräftelser lär vi oss att upprepa vissa beteenden, medan negativ respons

får oss att sluta eller dölja andra. (Stier, 2003) Särskilt för ungdomar är det viktigt att känna

sig tillhörig till en grupp av jämnåriga som befinner sig i ungefär samma situation, eftersom

ungdomstiden präglas av förvirring och osäkerhet samt frigörelse från föräldrarna. (Koch,

1992)

I ungdomsgruppen formas även vår könsidentitet. Att vara man eller kvinna innebär mycket

mer än de biologiska skillnaderna. Beroende på den kultur vi lever i är olika roller

förknippade med vårt kön. Det svenska samhället utmärker sig genom strävanden efter

jämlikhet mellan könen, men än så länge finns det stereotyper kvar i våra huvuden om vad

som är typiskt manligt resp. kvinnligt. Utvecklingen av könsidentiteten influeras starkt av

föräldrarnas och samhällets förväntningar på ungdomen, men även av föräldrarnas sätt att

fungera som förebilder. Redan i barndomen lär sig pojkar och flickor hur de bör bete sig och

internaliserar olika förhållningssätt till sin omgivning och till relationer. (Stier, 2003) Vårt

behov av uppmärksamhet, acceptans och bekräftelse gör att vi anpassar oss och försöker leva

upp till omgivningens förväntningar. Efter samma princip anpassar sig ungdomen till

gruppens förväntningar och härmar de andras beteenden för att inte betraktas som avvikande.

För en kille kan det exempelvis innebära att han blir tillsammans med en tjej fast han

egentligen attraheras av killar, dels för att alla andra killar i gruppen gör det, dels för att inte

avvika från de i gruppen gällande normerna. (Koch, 1992)

En viktig aspekt i detta sammanhang är utvecklingen av den sexuella identiteten. Med sexuell

identitet resp. sexualidentitet menas vår sexuella orientering utifrån de kulturellt konstruerade

kategorierna heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet. Den handlar inte bara om vem

vi attraheras av utan även om hur vi hanterar denna attraktion. (Stier, 2003) Under tonåren

börjar ungdomarna att utforska både sina egna och andras kroppar. De börjar fundera över

vem de attraheras av och upptäcker sin sexualitet. Ungdomsgruppen kan för homosexuella

tonåringar i bästa fall vara en ”fristad” där de får stöd och uppbackning från sina kamrater, i

värsta fall kan ungdomen känna sig avvikande, inte längre tillhörig eller kanske känna sig

tvungen att förtränga sina känslor. Ungdomsgruppens attityd mot sexualitet präglar i hög grad

utvecklingen av ungdomens sexuella identitet. Nedvärderande kommentarer om

homosexuella hämmar ungdomar som attraheras av personer av samma kön att berätta det för

gruppen och att inleda en relation med en person av samma kön. (Erling, Hwang, 2001)
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Den egna identiteten är i början av tonåren ofärdig och fortfarande mycket känslig för andras

åsikter och värderingar i de miljöer man vistas i.  I slutet av adolescensen blir dock ungdomen

allt säkrare på sin identitet, men eftersom identiteten inte är något statiskt utan tvärtom

dynamiskt, finns det inte heller någon tidpunkt där identiteten är ”färdig”. (Erling, Hwang,

2001)

Att leva i Sverige betyder att leva i ett senmodernt samhälle. Senmoderna samhällen

kännetecknas av en upplösning av traditionella levnads- och tankemönster samt ett närmast

oändligt antal av livsstilar och livsval. Det gör det svårt om inte omöjligt för många – inte

minst för dagens ungdomar - att se meningen med livet och att forma en stabil,

sammanhängande och meningsfull identitet. (Stier, 2003)

4.3 Utvecklingsekologi

Utvecklingsekologin är en teori om mänsklig utveckling. Den växte fram i slutet av 1970-

talet och dess företrädare menar att den mänskliga utvecklingen sker i ett sammanhang, i

samspel och i interaktion med olika omgivningsfaktorer och pågår under hela livet.

Människan ses inte bara som en produkt av sin omgivning, utan också som en aktiv

medskapare av den. (Andersson, 2002) Ju äldre vi blir desto fler blir de miljöer resp. system

vi rör oss i. Enligt Bronfenbrenner börjar vi redan i barndomen att anpassa oss till vår

närmiljö och närmiljön anpassar sig i sin tur till individen. Denna utvecklingsprocess

fortsätter sedan i andra sammanhang, t.ex. dagis, skolan, ungdomsgruppen osv. (Klefbeck,

Ogden, 1996)

Bronfenbrenner har delat upp de miljöer eller system vi rör oss i, i olika nivåer:

Mikrosystemen är de miljöer som individen har direkt kontakt med. Individen påverkas på

mikronivån av familj, vänner, lärare, grannar och närmiljön i övrigt. Dessa system påverkas i

sin tur direkt och indirekt av politiska beslut, kulturella och samhällsmässiga strömningar.

(Klefbeck, Ogden 1996) Mikrosystemet ingår i och interagerar med andra system, exempelvis

makrosystemet som utgörs av samhällsförhållanden, ideologiska och institutionella mönster

samt normer och värderingar på nationell nivå (Andersson, 2002). När en individ förflyttar

sig från ett mikrosystem till ett annat uppstår ett mesosystem. Alla dessa system resp. miljöer

innefattar vissa roller och relationer deltagarna emellan. Systemen, i synnerhet mikrosystemet

kan i bästa fall ge barnet och ungdomen stimulans och optimala utvecklingsmöjligheter, men

det kan även ge få utvecklingsimpulser och på så sätt hämma utvecklingen. Mikrosystemet
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har stor betydelse för hur barn och ungdomar utvecklas, vilka erfarenheter de gör och hur de

skapar sin verklighet. (Klefbeck, Ogden, 1996)

Mikrosystemet är ingen statisk företeelse, utan den ändras genom inre och yttre påverkan, på

samma sätt som individen i det. Efter hand som vi blir äldre ökar vårt behov av kontakt med

andra individer och ett utvidgat socialt kontaktnät. När individen inträder i nya miljöer pratar

Bronfenbrenner om en ekologisk övergång. Det är en sårbar fas för individen, eftersom den

byter både roll och uppsättning, hon/han får lära sig nya beteendenormer, värderingar och en

annan språkkod. Av betydelse för hur övergången förlöper är vilka känslor som är

förknippade med den och vilka som är involverade i den. (Klefbeck, Ogden, 1996)

För att förklara ungdomars beteenden och attityder måste vi alltså se ungdomen i sitt

sammanhang, i den grupp hon/han ingår i. Det är som ovan beskrivits i ungdomsgruppen som

tonåringen testar att samspela med andra människor, att inleda de första kärleksrelationerna

osv. Därigenom blir ungdomen del av nya system. Hur bra ungdomen trivs i gruppen och

vilka normer som gäller i den är avgörande för i vilken utsträckning ungdomen är beredd att

anpassa sig. I likhet med andra mikrosystem påverkas även ungdomsgruppen av det rådande

samhällsklimatet och samhällets värderingar. Vilken attityd till homosexualitet som finns i

samhället påverkar alltså ungdomsgruppens inställning till olika former av sexualitet. I min

uppsats koncentrerar jag mig huvudsakligen på ungdomars nära omgivning, d.v.s. mikronivån

som inkluderar ungdomens familj, släkt, vänner och skolkamraterna. Jag är medveten om att

mikronivån är del i ett större sammanhang, att den påverkas av såväl meso- som makronivån.

5. Resultatredovisning

För att bättre kunna urskilja böckernas huvudpersoner har jag valt att avstå ifrån att använda

deras namn, eftersom några namn förekommer i mer än en av böckerna. Jag kallar i det

följande ”I väntan på liv” för A, ”Min bror och hans bror” för B, ”Dröm att leva” för C,

”Du och jag, Marie Curie” för D, ”En av dem” för E och ”Det jag inte säger” för F. Citaten

härstammar från både böckernas huvudpersoner likväl som andra personer som skildras i

böckerna. För att markera uttalanden av huvudpersonerna använder jag förkortningen HpA

för huvudpersonen i bok A, HpB för huvudpersonen i bok B osv.
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5.1 Öppenhet

För fyra av de sex böckerna framgår det tydligt av texten på bokens baksida att den

tematiserar homosexuell kärlek, de andra två antyder det. Ordet ”homosexuell” saknas dock

på alla omslag. Läsaren får inte veta om bokens handling baseras på författarens egna

upplevelser eller om den är påhittad. Vi får inte heller reda på huruvida författarna är

homosexuella eller inte.

5.1.1 Vem anförtror sig ungdomarna först åt?

Hur öppet vågar huvudpersonerna tala om sin homosexualitet? Vem berättar de det först för?

Till skillnad från de övriga undersökta böckerna berättar HpC inte för någon att han är

homosexuell. De andra huvudpersonerna har alla behov av att prata med någon om sin

läggning och uttrycker detta tydligt. HpD och HpF pratar först med en tjejkompis om att de

attraheras av personer av det egna könet. HpB berättar det först för en nära vän till familjen

som själv är homosexuell, medan HpA ringer till Jourhavande Medmänniskor för att prata.

HpA: ”Vem kan jag anförtro mig åt? Jag vill prata nu. Jag har bestämt mig, jag vill kunna

tala  om vad jag känner.”

Vem HpE informerar om sin homosexualitet först, framgår inte av boken, men läsaren får

reda på att både HpE:s yngre syster och hans bästa kompis vet om det. HpB och HpF berättar

om sin homosexualitet för en vuxen de känner förtroende för. HpB vet att personen han pratar

med är homosexuell. Han är en nära vän till familjen och har alltid spelat en viktig roll för

HpB. HpF pratar först med en kompis som hon rider tillsammans med. Kompisen är ungefär

tio år äldre än HpF och har länge funnits i hennes liv. HpF känner att hon kan prata med sin

ridkompis om allt och att det är skönt att umgås med någon utanför skolsammanhanget.

5.1.2 Reaktioner från kompisar

Gemensamt för alla som pratade först med en kompis är att de blev positiv bemötta av denna.

Några reagerade med förvåning, för andra var det bara en bekräftelse av tidigare föraningar.

Ingen av huvudpersonerna uppmanade kompisen till att hemlighålla att hon/han är

homosexuell. Ändå behåller kompisarna informationen för sig själva och låter det vara upp

till huvudpersonen att sprida till omgivningen att hon/han attraheras av personer av samma

kön.
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B: ”Han berättade att han var mer intresserad av pojkar än flickor, att han hade vetat
om det i flera år, men att han hela tiden, eller åtminstone till en början, hade försökt
att kuva dom känslorna. [...] Om inte Paul hade dött så ung, så hade dom
(föräldrarna) naturligtvis fått reda på att han var homosexuell. [...] han dog innan
han själv hade berättat det [...]”

HpD: ”Vi satt och pratade om allt möjligt och rätt som det var hade jag berättat om Filippa.

Som om det inte var nånting konstigt alls. Hon verkade inte heller tycka att det var

konstigt.”

HpF: ”- Anna! [...] Jag är kär i Kristina.

Hon ler.

- Jag vet.”

5.1.3 Risk för utsatthet

Huruvida andra kompisar får veta om ungdomen är homosexuell framgår inte i alla böckerna.

HpD, HpE och HpF berättar för minst två personer om sin homosexualitet. HpD och HpE får

positiva reaktioner, d.v.s. de personer de pratar med accepterar faktumet och stödjer dem.

Men HpD, HpE och HpF upplever även negativa reaktioner. HpE blev mobbad i sin gamla

skola då klasskamraterna misstänkte att han var homosexuell och han varken bekräftade eller

förnekade.

E: ”Vore det inte för Lisa skulle han aldrig stått ut i den där skitklassen. [...] I gamla

skolan var han Micke. Flickemicke.”

HpE är glad när familjen flyttar och han därmed är tvungen att byta skolan. Han hoppas på att

han kan dölja sin hemlighet och vara som en ”normal” tonåring. HpE försöker vara en tuff

kille och har en plan för hur han ska uppnå målet. Att öppet prata om sin homosexualitet i den

nya klassen ingår dock inte i planen. För HpE betyder skolbytet en ny chans.

HpE: ”- Har du med dig grejerna? Frågar han när de stängt dörren efter sig.

- I ryggsäcken. Men är det inte bättre att du är som du är?

- Aldrig i livet, aldrig i livet att jag är med om samma skit en gång till.”

Det förkommer i alla böcker förutom C skildringar av omgivningens, i synnerhet jämnårigas

negativa attityd till homosexuella:
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 B: ” ’Det var den där jävla bögen Paul. Han började tafsa på mig inne på muggen.’ ”

D: ”... det där Danne, det är en jävla surfitta, passa dig jäävligt noga för henne ... mark

my words.”

E: ”- Om jag säger så här, det kanske inte är så smart att vända ryggen till när han är

med. [...] Men du kanske gillar att bli knullad i röven.”

HpF: ”Jag vågar inte berätta. [...] ’Jävla bög!’ ropar de i korridoren efter Mats i åttan. [...]

Nästa gång är det mig de ropar efter.”

5.1.4 Får föräldrarna veta?

I fyra av de sex studerade böckerna får ungdomens föräldrar inte reda på att deras tonåring är

homosexuell. Däremot får läsaren uppleva stormiga bråk mellan ungdomen och dess

föräldrar. HpA:s mamma misstänker att dottern är lesbisk och konfronterar henne med sina

föraningar för att få dem bekräftade. Även HpD:s och HpF:s mammor söker aktivt upp sina

döttrar för att prata, dock utan att ha konkreta funderingar eller misstankar. De känner att

döttrarna inte mår bra och att de går igenom en kämpig period, men varken HpD eller HpF

känner att modern är den person de vill anförtro sig åt.

HpA: ”Hon frågar vad det är mellan mig och Rebecka. [...]

- Ja, det är som du tror, säger jag.”

D: ”Sen sitter de där som vanligt, dricker samma te som vanligt i samma koppar som
vanligt, säger samma saker som vanligt. Men när de har suttit där ett tag börjar
mamman plötsligt tjata om Filippa, undrar vem det var som Jenny stod och pratade
med där nere. [...] ’Stilig tjej’, säger mamman, och skyndar sig att lägga till ’inte för
att det spelar någon roll, förstås.’[...]”

F: ”- Hur är det? Säger mamma och stryker med handen över täcket. [...]
- Kan du inte berätta vad som har hänt?
- Jag orkar inte, mumlar jag i kudden.
- Kom ner när du orkar. [...] säger hon och stryker mig över håret.”

När HpF till slut vågar berätta för sin mamma att hon är homosexuell, har mamman svårt att

ta till sig budskapet. Hon vet inte riktigt hur hon ska reagera eller vad hon ska säga till sin

dotter. Även för HpA:s föräldrar verkar det vara svårt att acceptera faktumet.
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A: ”- Nu vet vi hur det är, Marta. Mamma blev lite ledsen. Du förstår väl att det tar tid

att vänja sig vid tanken.”

F: ”Mamma stirrar på bordsduken och rör vid halsen.

- Du tror inte att det går över när du blir äldre? Det är vanligt att man känner sig ...

blir kär i nån av samma kön i tonåren. [...] Jag behöver nog tänka ett tag, säger hon.”

HpF:s mamma berättar vid ett senare tillfälle för pappan att dottern är homosexuell. HpF är

glad att hon inte behöver göra det själv, eftersom hon tyckte att det var jobbigt att tala om det

för sin mamma. Både HpF:s mamma och pappa undrar vad de kanske gjort ”fel” i sin

uppfostran eller om HpF har varit utsatt för någon form av övergrepp som hon inte har

berättat. Även om det i början var påfrestande för HpF:s föräldrar att få reda på att hon bara

blir kär i tjejer, så uttrycker de senare att de tycker om HpF oavsett vilken sexuell läggning

hon har och att de kommer att stödja henne så gott de kan.

5.2 Analys – Öppenhet

Att öppet kunna prata om att man är homosexuell är beroende av många faktorer. En av dem

är samhällsklimatet som påverkar alla nivåer. Även om det kan konstateras att det har skett ett

antal positiva förändringar när det gäller allmänhetens attityd till homosexualitet, exempelvis

lagändringar och borttagande av sjukdomskategorisering, finns fortfarande fördomar och

rädslan för det okända kvar.

5.2.1 Vem anförtror sig ungdomarna först åt?

Att, förutom HpB, alla tonåringar i de undersökta böckerna först pratar med en kvinnlig

person om sin sexuella läggning är i likhet med Hanners (2002) forskningsresultat en vanligt

förekommande företeelse. Det visar även tydligt att känslor eller intimitet inte är naturliga

samtalsämnen bland tonårskillar, utan att det istället är ämnen som kommuniceras först och

främst bland tjejer. Hammarén och Johansson (2002) har i sin undersökning kommit fram till

samma resultat.

Att HpD, HpE och HpF först pratar med en jämngammal person kan ses som ett typiskt

tonårsbeteende. Kamraterna är under adolescensen en viktig referensgrupp. Bland jämnåriga

känner sig de flesta ungdomar trygga och förstådda, eftersom alla brottas med liknande frågor

och problem. (Erling, Hwang, 2001) Att HpC inte berättar för någon att han är homosexuell
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kan ha att göra med att han först mot bokens slut börjar leva ut sina känslor. Innan var HpC

mycket upptagen med att bearbeta sin sorg efter att hans pappa hade dött. HpC:s berättelse

skiljer sig från de andra på det sättet att homosexualiteten inte är det som upptar hans tankar

mest. HpC är dessutom något äldre (18 år) än de andra huvudpersonerna. Enligt Hammarén

och Johansson (2002) är det vanligt att många homosexuella inte kommer ut förrän i sena

tonåren eller tidiga vuxenåren. HpB och HpF pratar först med en vuxen person. Även om

jämngamla kamrater under adolescensen blir allt viktigare, betyder det inte att de vuxnas

betydelse minskar eller försvinner helt. Det kan tvärtom finnas betydelsefulla vuxna utanför

föräldrahemmet som ungdomen känner tillit och förtroende för (Stier, 2003).

Att kunna prata med någon man känner förtroende för och som man känner sig trygg med,

verkar vara en avgörande omständighet för att de undersökta ungdomarna vågade att berätta

om sin sexuella läggning.

5.2.2 Reaktioner från kompisar

Ingen av böckernas huvudpersoner har fått negativa reaktioner på sin bekännelse från den

kompis de berättade för. Detta bekräftar dels min förförståelse om att vi idag är mer liberalt

inställda till homosexualitet, dels är det ett tecken på att samhällets syn på homosexualitet har

förändrats och att attityden på makronivån påverkar mikronivån. Med andra ord påverkar

samhällsklimatet tonåringars sätt att bemöta kamrater som kommer ut med sin

homosexualitet. (Klefbeck, Ogden, 1996)

Den enda som inte har kunnat ta del av de samhälleliga förändringar som skett är HpB,

eftersom han kom ut och dog i slutet av 1960-talet, då homosexualitet fortfarande ansågs vara

en psykisk sjukdom. För HpB måste det har varit ännu svårare att komma ut än för de andra

huvudpersonerna, men lyckligtvis fanns det en person i hans omgivning som HpB kände

förtroende för och som själv kunde leva sig in i HpB:s situation. Avgörande för alla

ungdomar som kommer ut är förtroendet de känner för den person de pratar med om sin

homosexualitet. Förtroendet är betydelsefull oavsett vid vilken tidpunkt ungdomen kommer

ut.
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5.2.3 Risk för utsatthet

I likhet med vad som framkommit i tidigare forskning (Hammarén, Johansson, 2002 och

Hanner, 2002) får läsaren en uppfattning om att homosexualitet fortfarande är ett tabubelagt

ämne. Speciellt i ungdomsgruppen kommer en fientlig attityd till människor med en från den

heterosexuella normen avvikande sexuell läggning till uttryck. Detta gör det svårt - om inte

omöjligt – för homosexuella tonåringar att komma ut. Att våga vara öppet homosexuell

innebär en viss risk för ungdomarna att bli utsatta för mobbning eller annan kränkande

behandling, vilket även framgår av Hanners (2002) undersökning.

Uttalandena i B, D och F (se 5.1.3) kommer från några killar i huvudpersonens nära

omgivning, vilket bekräftar Hammaréns och Johanssons (2002) forskningsresultat att killar är

mycket tydligare och ofta nedvärderande när det gäller att framföra sina åsikter om

homosexuella. Påfallande är också att ingen av de manliga huvudpersonerna berättar varken

för sina killkompisar eller för sina föräldrar om att de attraheras av personer av samma kön.

5.2.4 Får föräldrarna veta?

Ungdomar ifrågasätter inte sällan sina föräldrar och allt som har med dem att göra under

adolescensen. Därför kan det ses som ett naturligt steg ut i vuxenvärlden att tonåringen

öppnar sig i större utsträckning inför jämnåriga än inför föräldrarna. Att HpA och HpF ändå

berättar för sina föräldrar att de är lesbiska visar att föräldrarna har en särställning i

ungdomens liv, att de fortfarande är viktig del av ungdomens vardag, trots att ungdomen

försöker bli självständig och oberoende av dem (Erling, Hwang, 2001).

5.3 Närmiljön kring ungdomen

5.3.1 Nationalitet, boende och familj

Gemensamt för alla ungdomar i de undersökta böckerna är att de är födda och bosatta i

Sverige. HpC är den enda av ungdomarna som har en förälder med utländsk bakgrund. HpC:s

pappa kom som ung vuxen från Kroatien till Sverige och bodde tillsammans med HpC och

hans mamma fram till sin död. De övriga ungdomarna har svenska föräldrar och är i likhet

med HpC uppvuxna i Sverige. Läsaren får i tre av de sex böckerna veta att huvudpersonen

bor i en stad: HpB bor i Oskarshamn, HpC bor i Stockholm och HpD bor i Göteborg. Av de

resterande böckerna framgår det inte tydligt var huvudpersonerna bor, men författarna ger

vissa ledtrådar, exempelvis får läsaren reda på att HpE bor någonstans i Uppland och HpF vid

Myrsjön.
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Gemensamt för alla ungdomar är också att de bor resp. bodde tillsammans med båda

föräldrar. Ingen har varit med om en skilsmässa. Hälften av huvudpersonerna bor i hus, de

andra i lägenhet. Alla har sitt eget rum. HpF bor under en period, då hon gärna vill vara för

sig själv, i familjens utestuga som befinner sig på samma tomt som familjens hus. HpA, HpB,

HpC och HpD har inga syskon när de kommer ut, HpE har en yngre syster och HpF har en

yngre bror. Läsaren får, förutom om HpD:s föräldrar som båda är socionomer, inga uppgifter

om vilka yrken ungdomarnas föräldrar utövar. Upplysningar om övriga släktingar ges bara

om HpE, vars farföräldrar dyker upp i handlingen med jämna mellanrum, och om HpC som

tillbringar sommarlovet hos en kusin.

5.3.2 Miljöer ungdomar vistas i

De två återkommande platserna där handlingen utspelar sig, är ungdomarnas hem och skola.

Förutom HpC träffar alla huvudpersoner den tjej resp. kille de förälskar sig i, i skolan. HpA,

HpE och HpF går t.o.m. i samma klass som personen de är kära i. HpC lär känna sin pojkvän

när han är på semester hos släktingar. Kamratgruppen är i ingen av böckerna en central miljö

där ungdomarna tillbringar mycket tid. Ingen av undersökningens ungdomar ingår i en stor

kompisgrupp. HpD spelar visserligen fotboll i ett tjejlag, men det är bara två tjejer hon umgås

med utanför träningen. Påfallande är att några av huvudpersonerna inte upplever att de har en

bästa kompis. Detta blir ett problem när ungdomar känner att de behöver anförtro sig åt

någon. HpA vänder sig exempelvis till någon hon egentligen inte känner stort förtroende för:

HpA: ”Att äntligen kunna öppna sig. Det är skönt men gör ont, och tårarna går inte att

hejda. Jag gråter floder. All denna sorg i mig går inte att stoppa nu, den måste ut.

Och detta inför Helene, som jag egentligen inte känner så väl.”

5.3.3 Var befinner sig ungdomen när hon/han kommer ut?

När det gäller platsen där ungdomarna befinner sig när de berättar om sin läggning för första

gången, kan det konstateras att det för alla huvudpersoner sker utanför föräldrahemmet. HpA

ringer från en offentlig telefon och pratar vid ett senare tillfälle med en klasskompis på ett

café, HpB är hemma hos familjens vän, HpD pratar med en kompis när de går en promenad

och HpF och kompisen är på en ridtur när hemligheten kommer fram.
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5.4 Analys – Närmiljö

5.4.1 Nationalitet, boende och familj

Den miljö vi lever i påverkar oss i alla avseenden, men vi påverkar också vår omgivning hela

livet igenom. Enligt Bronfenbrenner börjar denna process redan i barndomen och fortsätter i

alla sammanhang människan kommer att befinna sig i. Miljön präglas av kulturella och

politiska normer och värderingar och innefattar för individen olika relationer och roller.

(Klefbeck, Ogden, 1996) Att vi i dagens Sverige har en relativ liberal inställning till

homosexualitet betyder dock inte att gamla fördomar och negativa attityder har kunnat utrotas

(se även 5.2). Eftersom alla ungdomar i de studerade böckerna är födda och uppvuxna i

Sverige samt har, förutom HpC, två svenska föräldrar kan det antas att ungdomarna genom

massmedia, skolan m.m. har kunnat uppleva att man idag mer öppet kan prata om sin sexuella

läggning. Läsaren får veta att HpC:s pappa har bott minst 20 år i Sverige innan han dog och

det kan antas att han hunnit anamma den svenska kulturen, eftersom han blev del av en

svensk familj. Huruvida pappans kulturella bakgrund påverkar HpC:s komma-ut-process är

svårt att avgöra, eftersom HpC:s pappa dog innan HpC hann att berätta om sin

homosexualitet.

En intressant aspekt på mikronivån är att fyra av de sex huvudpersonerna inte hade några

syskon vid tidpunkten då de kom ut. Att bo tillsammans med sina föräldrar utan syskon

innebär att ungdomen har föräldrarnas odelade uppmärksamhet. Detta kan upplevas som en

påfrestning då ungdomen inte känner för att dela med sig av sina funderingar och intima

tankar. Ännu jobbigare är situationen för de ungdomar vars föräldrar har en fientlig attityd till

homosexuella. Ungdomen kan hamna i svåra konflikter med föräldrarna beroende på att

hon/han kanske vill berätta för dem, men inte tror att föräldrarna kommer kunna acceptera att

deras enda barn inte är heterosexuell. Alla föräldrar har medvetna och omedvetna drömmar

och funderingar över hur deras barn ska utvecklas. Att barnet kommer ut med att vara

homosexuell ingår sällan i dessa drömmar och leder därmed till att alla familjemedlemmar är

tvungna att omgestalta sina roller, relationer och framtidsdrömmar. (Klefbeck, Ogden, 1996)

Att ha ett syskon betyder att föräldrarnas uppmärksamhet måste delas upp. Eftersom

tonåringar oftast är benägna att söka sig till jämngamla kamrater för att få stöd, behöver

faktumet att ha ett syskon inte innebära en ytterligare påfrestning, utan kan tvärtom upplevas

som en lättnad om ungdomen bemöts med förståelse och stöd från syskonet, som exempelvis

HpE upplever det. Syskonen och föräldrarna är viktiga deltagare i ungdomars närmiljö. Hur
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relationen dem emellan ser ut och vilket klimat som råder i familjen, påverkar om ungdomens

komma-ut-process förlöper relativt smärtfritt eller mycket konfliktfyllt. (Klefbeck, Ogden,

1996) Konflikter mellan deltagarna i närmiljön är omöjligt att undvika. Dels för att alla har

olika förväntningar på de andra som kanske är svåra att uppfylla, dels för att systemen på alla

nivåer såsom familjen inte är statisk. De utvecklas hela tiden. Finns det en ungdom i familjen

kan denna utveckling upplevas extra påfrestande och smärtsam, eftersom den går ut på att

ungdomen lämnar familjen och blir oberoende och systemet därigenom hamnar i en

utvecklingskris. (Eysenck, 2000, Erling, Hwang, 2001)

5.4.2 Miljöer ungdomar vistas i

Föräldrahemmet är vanligtvis den miljö på mikronivå där tonåringar hittills har vistats mest i

och som fram till adolescensen haft störst inflytande på ungdomars beteende och värderingar.

Ju äldre individen blir desto större blir umgängeskretsen, i desto fler system ingår individen.

Skolan är ett av de viktigaste systemen på mikronivån som individen kommer att ingå i. I

Sverige är den ett naturligt inslag i individens liv beroende på att det finns en skolplikt.

(Klefbeck, Ogden, 1996)

För alla huvudpersoner är skolan en mötesplats där de kan umgås med jämngamla och där de

kan testa andra roller än den de har i föräldrahemmet. Skolan är även av betydelse för

ungdomars framtid. Där kan de inte bara införskaffa sig kunskaper och verktyg för eventuell

vidareutbildning, utan de har även möjlighet att testa hur de fungerar i grupper och hur de

samspelar med andra. (Klefbeck, Ogden 1996)

5.4.3 Var befinner sig ungdomen när hon/han kommer ut?

Att ingen av ungdomarna befinner sig i föräldrahemmet när hon/han kommer ut kan ha flera

förklaringar. Det kan bl.a. bero på att ungdomar ännu inte vill att föräldrarna ska få reda på

hur det ligger till innan ungdomen själv är helt säker på att hon/han är homosexuell. Även om

alla huvudpersoner hade sitt eget rum i föräldrahemmet är detta rum inte automatisk en

skyddad frizon som ungdomen själv får bestämma över. Syskon och föräldrar respekterar inte

alltid att tonåringen behöver sin privatsfär utan kan komma in och störa vid olämpliga

tillfällen. Eftersom ingen av de skildrade familjerna lever socialt isolerat, drar jag slutsatsen

att familjeklimatet och tolkningen av begreppet privatsfär har samband med de kulturella

normer och värderingar som präglar dagens Sverige. Samspelet mellan mikro- och

makronivån blir här tydligt. (Klefbeck, Ogden 1996)
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I en familj där ungdomar känner att det inte är acceptabelt att tala om homosexuell kärlek, är

chansen mindre att hon/han pratar med sina föräldrar om det. En viktig aspekt som spelar in

är att ungdomarna blir alltmer självständiga och aktivt söker sig bort från föräldrahemmet.

(Erling, Hwang, 2001) Umgänget med kamraterna sker ofta utanför hemmet för att skilja åt

kamratgruppen och familjen. Då ingen av böckernas huvudpersoner valde att prata med sin

kompis om sin sexuella läggning hemma i det egna rummet utan istället valde (förutom HpB

och HpC) offentliga platser, kan slutsatsen dras att platsen där ungdomen befinner sig när

hon/han kommer ut inte spelar lika stor roll som förtroendet de känner för sin samtalspartner.

Ungdomarna behöver inte vara avskärmade från omvärlden för att kunna prata om sin

homosexualitet. Vikten läggs istället vid att känna visst förtroende för den person hon/han

talar med.

5.5 Identitet

5.5.1 Ålder

Fyra av böckernas huvudpersoner, varav två tjejer och två killar, är 15 år gamla när de

kommer ut. HpA är 16 år gammal när hon för första gången talar om sin homosexualitet. HpC

berättar inte för någon om sin sexuella läggning, men han är 18 år gammal när han erkänner

det för sig själv. Böckernas handling utspelar sig under en period från c:a ett till ett och ett

halvt år.

5.5.2 Utanförskap

Ett återkommande tema i alla undersökta böckerna är att huvudpersonerna uttrycker att de

känner sig annorlunda än sina jämngamla kamrater. Några av huvudpersonerna kunde tidigt

identifiera att det var den sexuella läggningen som skilde dem från sina kompisar, för

resterande var det snarare en oväntad och till en början obehaglig upptäckt.

HpA: ”[...] Men Marta är fången i nutiden. I verkligheten. I en tonårskropp som gör mig lik

mina jämnåriga, men som inte stämmer överens med mig. Jag är inte lik dem. Jag är

annorlunda. Jag vet att jag inte är som de.”

HpF: ”Jag vill till en plats där allting inte handlar om att vara så snygg att killarna vill ha

en. Finns det?”
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Författarna beskriver att huvudpersonerna inte trivs med känslan av att vara annorlunda.

Ungdomarna behåller i början känslorna för sig själva. Alla tjejer skriver dock någon form av

dagbok där de i tydliga ordalag beskriver sina känslor (se citaten ovan). För killarna verkar

det vara svårare att hitta en möjlighet att få utlopp för känslorna på ett anonymt sätt. Ingen av

dem skriver någon form av dagbok eller minnesanteckningar.

5.5.3 Förträngande

Gemensamt för alla huvudpersoner är att de till en början förnekar sina känslor. Alla har svårt

att acceptera att de bara kan bli kära i personer av samma kön. De utvecklar olika strategier

för att hantera situationen. När klasskamrater och kompisar börjar ställa frågor förnekar alla

huvudpersoner att de är homosexuella. HpB och HpC försöker att inte tänka på det, vilket går

bra för HpC under några år, medan HpB redan tidigt känner att han inte kan sluta att tänka på

killar.

B: ”Han berättade att han var mer intresserad av pojkar än flickor, att han hade vetat
om det i flera år, men att han hela tiden, eller åtminstone till en början, hade försökt
att kuva dom känslorna. Att han försökt att trycka undan sina känslor men att dom
hela tiden gjorde sig påminda.”

HpE går t.o.m. så långt att han försöker skaffa sig en ny identitet. Han färgar håret,

införskaffar ”tuffa” kläder och börjar spela innebandy med killarna i klassen för att övertyga

både sig själv och omgivningen om att han är heterosexuell. Även tjejerna har i början svårt

att acceptera sin sexuella läggning. HpA kämpar aktivt mot sina känslor genom att bli ihop

med en kille och även HpF låtsas inför sina kompisar att vara kär i en klasskamrat. Alla

ungdomar strävar efter att bli betraktade som ”normala”.

HpA: ”Jag vill vara kär i Per, jag vill ha ett fungerande förhållande. [...] Jag hade en chans

att bli normal, men det gick inte. Mina begär är så fula, det är ju sjukt!”

Alla huvudpersoner försöker att skapa en heterosexuell identitet. Men gemensamt för alla är

att de inte förmår att tränga bort sina känslor för alltid. Ingen av huvudpersonerna tycker om

att bli kallad för bög eller lesbisk. Ingen vill heller kalla sig själv för det. När jämnåriga

kamrater kallar huvudpersonerna för bög resp. lesbisk väcks obehagliga känslor och alla

förnekar bestämt.
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HpA: ”Det kallas för någonting också. Homosexuell. Lesbisk. Vilka hemska ord! I alla fall

om det skulle röra sig om mig! Jag kan inte ta orden i min mun. Och jag känner att

jag inte vill kallas någonting sådant. Jag är inte sådan.”

5.6 Analys – Identitet

5.6.1 Ålder

Förutom HpC befinner sig alla huvudpersoner mitt i tonåren. De är inte längre barn, men

fortfarande inga vuxna. Tonåren är en betydelsefull period i individens liv. Under denna tid

ska identiteten ta form och bli allt stabilare. Tonåringar testar olika identiteter och

experimenterar mycket, exempelvis med kläder och frisyrer. Först mot slutet av tonåren blir

identiteten solidare, dock inte stadig. (Koch, 1992, Stier, 2003) Huvudpersonerna har redan

kunnat känna av de kroppsliga förändringar som sker under puberteten. Därmed förbundet är

även längtan resp. behovet av närhet till någon de är kära i samt nyfikenheten på sexuella

relationer. Det sistnämnda är, som framkommit i Hanners (2002) och Hammaréns och

Johanssons (2002) studie, accepterad så länge det gäller sexuella relationer till det motsatta

könet. Huvudpersonernas låga ålder är möjligtvis anledning till att de föräldrar som får veta

att deras barn är homosexuell, hoppas på att ”det går över”. Föräldrarna ser det som en fas i

tonåren och verkar tro att homosexualiteten ”växer bort” när ungdomen når vuxenålder.

De kroppsliga förändringarna leder till att ungdomen är mycket upptagen dels med att

betrakta sig själv mycket kritiskt, dels med att jämföra sig med andra tonåringar.

Självförtroendet är beroende på hur nöjd resp. missnöjd tonåringen är med sin kropp. (Erling,

Hwang, 2001) Eftersom ingen av ungdomarna i de undersökta böckerna uttalar stora problem

som har med utseendet att göra eller med att de antingen är för tidigt eller för sent utvecklade,

dras slutsatsen att kroppsliga förändringar spelar en mindre avgörande roll för dessa

ungdomars psykiska mående. Istället är det funderingar kring ungdomarnas sexuella läggning

som tar upp största delen av deras tankar.

5.6.2 Utanförskap

Även om attityden till homosexualitet i dagens Sverige är liberalare än för exempelvis 30 år

sedan, är heterosexuella relationer fortfarande normen. Under adolescensen testar individen

först, ofta kortvariga, sexuella förhållanden. Sex och relationer är viktiga samtalsämnen bland

ungdomar och kretsar huvudsakligen kring heterosexuella relationer. I den mån de pratar om
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homosexualitet sker det ofta, framför allt bland killarna, på ett negativt och nedvärderande

sätt (Hammarén, Johansson, 2002).

Att känna sig tillhörig till en viss grupp och att kunna identifiera sig med dess normer och

värderingar är viktiga element i människans identitetsutveckling. Av särskild betydelse under

tonåren är kamratgruppen. Där lär sig ungdomarna bl.a. vilka allmänna uppfattningar om

sexuella relationer som råder, vad som är resp. inte är accepterat. (Koch, 1992) För de

undersökta ungdomarna saknas dock känslan av att tillhöra kamratgruppen. De känner sig

avvikande, eftersom de inte förmår att uppleva samma positiva känslor som för kamraterna är

förknippade med heterosexuella relationer. Negativa uttalanden om homosexuella får

vederbörande ungdomar att känna sig onormala och att uppfatta sina känslor som sjuka.

Därmed sänks deras självförtroende och osäkerheten ökar. Vissa känner sig ensamma,

eftersom de inte känner andra homosexuella tonåringar som de kan utbyta erfarenheter och

identifiera sig med. Det är svårt om inte omöjligt för dessa ungdomar att identifiera sig med

jämngamla heterosexuella kamrater. Eftersom identitetsutvecklingen under adolescensen i

stor utsträckning påverkas av ungdomens sociala relationer, upplevs denna period av

homosexuella ungdomar som särskilt påfrestande. (Stier, 2003)

5.6.3 Förträngande

Att förtränga eller gömma sin sexuella läggning är för de undersökta ungdomarna ett sätt att

anpassa sig till omgivningens krav och förväntningar. Föräldrar och kompisar ställer olika

krav på ungdomen beroende på vilken relation de har till varandra och i vilket kulturellt

sammanhang de ingår i (Klefbeck, Ogden 1996, Stier, 2003). Eftersom alla ungdomar i den

undersökta gruppen är uppvuxna och bosatta i Sverige, kan antas att både föräldrar och

kompisar har liknande kulturella värderingar och att de därför utgår ifrån att dessa ungdomar

- i likhet med en stor del av den svenska befolkningen - är heterosexuella. Föräldrarna hoppas

på att deras barn i framtiden ska bilda familj och skaffa egna barn. Kompisarna förmedlar att

homosexuella relationer är äckliga och onormala. För att tillhöra kamratgruppen och bli

accepterad måste ungdomen visa att hon/han också är kapabel att ingå heterosexuella

relationer. De studerade ungdomarna får inte uppleva någon form av bekräftelse från

jämnåriga kamrater att deras sexuella läggning är accepterad och normal. Detta gör att de till

en början döljer och förtränger den. (Stier, 2003)
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Killarna och tjejerna i de undersökta böckerna visar liknande strategier för att hantera

situationen. De försöker aktivt att bli tillsammans med en person av det andra könet. I de fall

de lyckas, blir effekten påtaglig. Acceptansen bland kompisarna blir större, de smälter in i

gruppen och betraktas som en del av den. Även föräldrarna verkar lugnare, eftersom deras

barn visar sig, trots alla misstankar, vara normal. Den aktiva förträngningen och saknaden av

homosexuella förebilder innebär en svår och konfliktfylld identitetsutveckling för

vederbörande ungdomar. (Erling, Hwang, 2001, Stier, 2003) Konflikterna visar sig i form av

bråk med föräldrarna och i kamratgruppen, men framför allt brottas ungdomen själv med sina

”onormala” begär å ena sidan och omgivningens förväntningar å andra sidan. Till en början är

det för huvudpersonerna den enklaste utvägen att inte berätta för någon om sin läggning samt

att själv förtränga den och låtsas att de är precis som alla andra tonåringar. Ungdomarna i den

här undersökningen skapar sig med andra ord en identitet som behagar föräldrar och

kompisar, men som inte stämmer överens med deras egen självbild och önskemål. På det

sättet får dessa ungdomar sina behov av acceptans, uppskattning och bekräftelse från viktiga

personer i sin omgivning tillgodosedda (Koch, 1992). Detta är dock bara ett tillfälligt tillstånd

och håller bara så länge ungdomen orkar att förtränga sitt verkliga jag, sina verkliga känslor.

6.Slutdiskussion

6.1.Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att kartlägga hur öppet ungdomar som upptäckt sin

homosexualitet vågar prata om den, hur de blir bemötta av omvärlden samt vilka problem de

konfronteras med. Detta gjordes genom en studie av sex ungdomsböcker. Det framkom att

homosexualitet fortfarande är ett tabubelagt ämne, särskilt bland ungdomar. Ingen av de

ungdomar som studerats vågade att vara öppet homosexuell i alla sammanhang. Både

föräldrar och kompisar förmedlade att heterosexualitet är normen, homosexuella relationer är

oacceptabla och oönskade. Nästan alla ungdomar i de studerade böckerna vågade till slut att

berätta för åtminstone en person om sin läggning. Alla de personer som först fick reda på

ungdomarnas sexuella läggning var en person som de kände sig trygga med. Av

undersökningen framgick även att identitetsutvecklingen påverkas mycket av att individen är

homosexuell. Ungdomar letar oftast efter förebilder i kamratgruppen. För de undersökta

ungdomarna saknades dock dessa förebilder och de kände sig ensamma, eftersom ingen av de

jämngamla kamraterna verkade ha samma läggning. Specifika skillnader i omgivningens

bemötande av homosexuella tjejer och killar har inte kunnat urskiljas. Alla huvudpersoner

upplevde en fientlig attityd till homosexuella från både kamrater och föräldrar.
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6.2 Avslutande reflektioner

Genom arbetet med denna uppsats har jag kommit till insikt att homosexualitet fortfarande är

ett känsligt ämne. Att ingen för mig okänd homosexuell person ville ställa upp på en intervju

har väckt funderingar om att det kanske än idag finns en rädsla för att bli utpekad eller utsatt

för förnedrande behandling och kränkningar p.g.a. ens sexuella läggning. Jag har även blivit

medveten om hur svårt det för en tonåring är att vara homosexuell. Adolescensen i sig är en

påfrestande period i varje individs liv. Under denna tid ska människan forma sin identitet

genom bl.a. att efterlikna förebilder och att få bekräftelse från signifikanta andra i ungdomens

nära omgivning. I och med att homosexualitet fortfarande inte anses vara likvärdig med

heterosexualitet och ofta tystas ner, är det svårt för homosexuella ungdomar att hitta en sådan

förebild och utveckla en positiv homosexuell identitet. Istället känner sig många avvikande,

onormala och ensamma, vilket kan leda till psykisk ohälsa och i värsta fall till drogmissbruk

eller självmord.

Innan jag påbörjade uppsatsarbetet var jag av den uppfattningen att öppenhet är det enda

sättet för homosexuella att uppnå tolerans och acceptans i samhället. Nu är jag inte längre lika

övertygad om det, eftersom öppenheten kan leda till att den homosexuelle blir utsatt för

mobbning, annan kränkande behandling och våld som har sin orsak i okunskap och fördomar

som fortfarande råder i vårt samhälle. Författarnas skildringar av ungdomarnas upplevelser

verkar enligt min uppfattning trovärdiga i förhållande till vad som framkommit av tidigare

forskning.

Homosexualitet bör enligt min uppfattning få större uppmärksamhet i forskning om

människans utveckling och identitetsbyggande. I den litteratur jag tagit del av som beskriver

tonårsproblem, nämns visserligen homosexualitet med några meningar, men jag hittade inga

praktiska råd för hur exempelvis socialarbetare kan förebygga psykisk ohälsa hos

homosexuella ungdomar. Jag tycker att det viktiga för alla som arbetar med ungdomar är att

vara medveten om att förträngd homosexualitet kan ligga bakom t.ex. depression och

drogmissbruk. Skolkuratorer, lärare och även föräldrar bör aktivt arbeta för att sprida kunskap

om homosexualitet och förmedla ungdomarna att det är okej att vara homosexuell.

Ungdomarna bör beredas fler anonyma möjligheter att prata med någon annan än

ungdomsmottagningar. På så sätt tror jag att antalet ungdomar med psykiska problem kan

minskas och vederbörande ungdomar får bättre förutsättningar att utveckla en positiv

självbild.
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Bilaga 1

Uppsatsens övergripande teman:

• Hur öppet vågar ungdomen prata om sin homosexualitet?

• Vilka omständigheter i ungdomens närmiljö måste vara uppfyllda för att hon/han ska våga

berätta?

• Hur påverkas ungdomens identitetsutveckling av att hon/han blir medveten om sin

homosexualitet?

• Vilka skillnader finns det i bemötandet av homosexuella tjejer och killar?

Frågeställningar för litteraturstudien

• Framgår det av bokens omslag att den handlar om homosexuella ungdomar?

• Vilken grupp av läsare riktar sig boken till?

• När utspelar sig bokens handling? Under hur lång tid?

• Är bokens handling biografisk, autobiografisk eller fiktiv?

• Hur trovärdigt/realistiskt är huvudpersonens upplevelser?

• Är bokens huvudperson kille eller tjej?

• Bor huvudpersonen på landsbygden eller i en storstad?

• Har huvudpersonen utländsk bakgrund? Om ja, hur påverkar detta?

• Hur gammal är huvudpersonen när han/hon kommer ut med sin homosexualitet?

• Vem berättar huvudpersonen det först för?

• Berättar huvudpersonen det för sina föräldrar? Om ja, hur reagerar de?

• Hur reagerar huvudpersonens omgivning (släkt, vänner, skolkamrater)?

• Vilka faktorer bidrar till att huvudpersonen vågar att komma ut?

• Finns det skillnader i hur huvudpersonen bemötts av sin omgivning beroende på

huvudpersonens kön?

• Hur öppet kan huvudpersonen prata om sin homosexualitet?

• Vilket budskap förmedlas till läsaren?
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