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Förord	
 

Ett stort tack till mina informanter som har varit med och deltagit i studien. Med hjälp av er 
information hoppas jag kunna ge en bild av hur arbetet på en trygg mötesplats skapar trygghet 
samt vilka utmaningar som kommer med det. Även ett stort tack till ni som har gett mig tips 
på vart jag kan hitta information eller informanter till studien. Utan er hjälp hade inte den här 
studien kunnat genomföras. 

Slutligen vill jag tacka min hjälpsamme och engagerade handledare Bo Helsing. Dina tips 
och invändningar har gjort att även när det kändes som att jag inte skulle bli klar, att det inte 
var så illa som jag hade föreställt mig. Med din hjälp har haft motivation, inspiration och 
intresse under skrivandet. 

Joakim  
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Bakgrund: Den psykiska ohälsan är högre bland HBTQ-ungdomar än andra ungdomar och 
den ökar på grund av stigmatisering och utsatthet. Det finns dock mötesplatser som arbetar för 
att ge ett bättre bemötande samt stöd och hjälp. Dessa mötesplatser arbetar för att ge trygghet 
till ungdomarna samt för att förändra attityder och normer i samhället. 

Syfte: Att undersöka trygga mötesplatser för HBTQ-ungdomar och vad som är bakgrunden 
till dessa. Vidare är syftet att också ta reda på hur verksamheten på mötesplatserna bedrivs för 
att skapa trygghet för HBTQ-ungdomar. 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ ansats och materialet är insamlat med hjälp av 
halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna är utförda efter en intervjuguide som består av 
förbestämda frågor som baserades på studiens syfte. Informanterna har bestått av 5 trygga 
mötesplatser över hela Sverige och en ungdom som ett exempel. En av intervjuerna är utförd 
på engelska. Resultatet baseras på citat med kopplingar till aktuell forskning och teoretiska 
utgångspunkter. 

Resultat: Resultatet visar att bakgrunden till mötesplatserna är heteronormens kraft i 
samhället. Vidare tas vikten av att vara sig själv upp som en del av att skapa trygghet samt hur 
mötesplatserna arbetar för att behålla ungdomarnas anonymitet. Det utåtriktade arbetet för att 
förändra attityder och normkritiskt tänkande visades vara viktigt. Fortsättningsvis var det 
viktigt att ge ungdomarna ett sammanhang som de fritt kunde komma till om de behövde. De 
största utmaningarna för mötesplatserna var begränsade resurser och heteronormens kraft i 
samhället. 

Nyckelord: Trygghet, trygg mötesplats, gemenskap, HBTQ, stigmatisering och inkludering 
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1. Inledning	
 

Den här uppsatsen kommer uppmärksamma den psykiska ohälsan kring HBTQ-ungdomar 
idag. Ungdomsstyrelsen lyfter i sin rapport (2010) fram statistik som visar att en fjärdedel av 
unga homo- eller bisexuella kvinnor har försökt ta sitt eget liv. 19 % av individer i åldrarna 16 
till 25 har råkat ut för våld av förälder, partner eller annan vuxen. Av kvinnor och män så har 
65 respektive 48 % av informanterna blivit kränkta. Förtroende för polisen, skolan, vården, 
socialtjänsten och arbetsförmedlingen är bland de flesta homosexuella, transpersoner och 
bisexuella, låg (MUCF, 2016). MUCF skriver i rapporten När livet känns fel: Ungas 
upplevelser kring psykisk ohälsa (2015) om hur den psykiska ohälsan hos denna grupp av 
ungdomar är sämre än resten av befolkningen. De fortsätter med att påvisa att den psykiska 
ohälsan ökar riskerna för av missbruk av alkohol, droger och tobak.. 

I rapporten Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner från 
Folkhälsomyndigheten (2015) som undersöker hur hälsoläget ser ut för transpersoner i 
samhället idag, framkommer det att en tredjedel av de 800 informanter som deltog i 
undersökningen har övervägt ta sitt eget liv. Utöver detta har varannan upplevt kränkande 
beteende samt undvikit att ta del av sociala aktiviteter på grund av deras rädsla för 
diskriminering. De flesta är rädda för att gå ut ensamma. Enligt undersökningen har var femte 
informant upplevt fysiskt våld på grund av sin transidentitet. En av tre har blivit utsatt för 
psykiskt våld. Det finns en brist på förtroende för statens myndigheter. 

Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner (RFSL) har som 
en del av sin verksamhetsplan att varje kommun ska tillförse unga HBTQ-personer med en 
trygg mötesplats (RFSL, 2016). Detta har dock inte slutförts än då det finns ett begränsat antal 
mötesplatser ute runt om i Sverige. 

1.1	Bakgrund	
 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och queeras rättigheter (RFSL) 
har som uppdrag att arbeta för alla HBTQ-personers rättigheter att kunna vistas på alla 
samhällets platser. Deras uppdrag innefattar dels att HBTQ-personer ska kunna känna sig 
trygga i vilken miljö som helst. Familjeliv är en av de delar av vardagslivet de tar upp. Här 
menar de att lagstiftningen måste ha en mer öppen utgångspunkt, den måste enligt RFSL, utgå 
från vad människor väljer att ingå i för förhållande. Den ska inte ”favorisera” eller framhäva 
vissa relationstyper över andra. De tar upp ytterlige platser där trygghet ska vara en själklarhet 
för HBTQ-personer som t.ex. skolan, offentliga platser som torg m.m. Överlag är RFSL:s mål 
att se till HBTQ-personer känner en trygghet och en känsla av tillhörighet vart de än går i 
samhällslivet (RFSL, 2016). MUCF (2015) förklarar hur det finns en hel del unga HBTQ-
personer som upplever att de vill ha ett bättre bemötande från sin omgivning och att de önskar 
att inte behöva förklara vem dem är, hur de definierar sig och vad de definierar sig som 
innebär. Det fanns en relativt gemensam upplevelse om att de vuxna i omgivningen saknade 
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kunskap för att hjälpa dem. Det finns en brist på lättillgänglig information samt att de flesta 
saknade en förebild. När det kommer till frågan om mötesplatser för HBTQ-ungdomar så är 
det en fråga som det inte finns något självklart svar på. I rapporten Hon hen han – En analys 
av hälsosituation för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner 
(2015) skriver Ambjörnsson i sitt kapitel Att ta plats – motståndsstrategier, om hur de 
ungdomar som har deltagit i undersökningen har olika uppfattningar om hur det är att växa 
upp i en stor respektive mindre stad. En ungdom påpekar att den stad hen växte upp i inte har 
någon plats för avvikare av något slag. En annan individ påpekar att det i 
”garderobsperioden”, alltså när en person inte är öppen med sin sexualitet eller könsidentitet, 
inte spelar så stor roll vart du bor.  

När det kom till att hitta forskning till denna studie framkom det snabbt att en majoritet av den 
internationella forskningen har sitt fokus på trygghet för HBTQ-ungdomar i skolan. Skolan 
har som uppdrag att se till alla barn och ungdomars utveckling på bästa möjliga sätt och att 
motverka alla olika former av kränkande beteende samt att det finns en stor del av 
forskningen som kommer med förklaringar på hur situationen ser ut och hur den kan 
motverkas. Men det finns en relativt begränsad mängd forskning som behandlar mötesplatser 
utanför skolan. 

 

1.2	Relevans	i	socialpedagogik	och	socialt	arbete	
Då HBTQ-ungdomarnas psykiska ohälsa är hög och det faktum att det finns ett arbete för att 
arbeta med trygga mötesplatser för HBTQ-ungdomar, blir den studien relevant för 
socialpedagogik och socialt arbete. HBTQ-ungdomarna i dagens läge är i en form av 
avvikande situation är det upp till socialpedagogen att integrera dessa personer in i samhället, 
samtidigt som hen arbetar med att se till ungdomarna fortfarande har möjlighet att vara sig 
själva och utveckla sig själva inom samhället. Pedagogen har som uppgift att få in ungdomen 
som samhällsmedborgare, stödja ungdomen i dennes sökande på arbetsmarknaden och göra 
ungdomen en del av den socio-kulturella gemenskapen. Detta innebär att socialpedagogiken 
arbetar för att få ungdomarna att vara en del av samhället genom att vara som alla andra men 
också att ungdomen ska vara sin egen person som står ut i samhället. Ungdomen ska vara 
både likadan och unik på samma gång. Huruvida ungdomen ses en del av samhället regleras 
genom olika former av ”regler” som ska följas. Dessa regler eller normer har gjort att det idag 
stöts ut vissa folkgrupper bl.a. HBTQ-ungdomar. De trygga mötesplatserna agerar som 
insatser för redan avvikande individer. På dessa trygga mötesplatser ges det stöd och den hjälp 
som behövs för att individerna ska integreras till samhället (Madsen, 2001).  

Socialarbetaren skapar en form av relation till personer i olika situationer, som kanske inte har 
någon tillit till omvärlden. HBTQ-ungdomarna behöver en socialarbetare på dessa 
mötesplatser som pratar med dem utefter sina behov, som ger de det stöd och den hjälp de 
behöver. Socialarbetaren har som uppgift att se världen ur dessa ungdomars ögon för att 
kunna nå fram till dem (Börjesson, 2010).   
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Som pedagog finns det olika resurser tillgodo för att hjälpa ungdomarna. Dessa resurser består 
av att vara nära till hands om ungdomarna behöver pedagogen, skicka ungdomen vidare till 
annan instans som kan ge den hjälp och det stöd som ungdomen behöver om pedagogen inte 
har kompetensen för att hjälpa ungdomarna m.m. Resurserna varierar från ungdom till 
ungdom. En ungdom behöver kanske bara vara på plats en gång i halvåret, en annan behöver 
vara på plats varje vecka. Vissa diskuterar medan andra bara vill ta det lugnt och bara vara. 
Det är pedagogens uppgift att se till att alla ungdomars respektive behov uppfylls på de trygga 
mötesplatserna, med det material pedagogen har tillgodo på den trygga mötesplatsen 
(Svensson, Johnsson och Laanemets, 2008). En av de mötesplatser som tas upp i MUCF 
rapport (2015) är Egalia som är baserad i Stockholm. Denna mötesplats bedrivs av RFSL och 
arbetar för att unga HBTQ-personer ska en plats dit de kan ta sig för att känna sig trygga samt 
att umgås med människor som har liknande erfarenheter eller befinner sig i en liknande 
situation till sig själva. 

1.3	Syfte	
Med bakgrunden av HBTQ-ungdomars psykiska ohälsa, den otrygghet de upplever och 
RFSL:s arbete för att skapa s.k. trygga mötesplatser, är syftet för den här studien följande: 

Att undersöka så kallade trygga mötesplatser för HBTQ-ungdomar och vad som är 
bakgrunden till dessa. Vidare är syftet att också ta reda på hur verksamheten på 
mötesplatserna bedrivs för att skapa trygghet för HBTQ-ungdomar. 

 

1.4	Frågeställningar	
1. Vad är bakgrunden till att mötesplatserna startades? 

 
2. Hur arbetar personal på en så kallad trygg mötesplats för att främja trygghet och 

motverka stigmatisering? 
 

3. Vilka svårigheter och utmaningar finns i arbetet med trygga mötesplatser, individuellt 
och strukturellt? 

2. Aktuell forskning 
För att få tag på relevant och aktuell forskning användes databaserna ProQuest, Primo, 
Google Scholar (för att hitta uppsatser som hamnar om liknande ämne som kan ha använt sig 
av givande referenser) samt MUCF databas. De sökord som har använts är HBTQ, trygghet, 
trygg mötesplats, stigmatisering, Pride, bakgrund, Safe places, safety, LGBTQ, stigma, safe 
venues och inkludering. Kapitlet är uppdelat i två delar; Stigmatisering och otrygghet samt 
Arbete för att skapa trygghet hos HBTQ-ungdomar. 

2.1 Stigmatisering och otrygghet 
 
I en artikel av M. Valenti och R. Campbell (2009) som undersöker arbete med allianser 
mellan personer som är HBTQ respektive hetero inom skolor i USA, framkommer det att 
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homofobiskt beteende i skolorna kan bidra till att ungdomar upplever en otrygghet och 
isolering. Detta kan i sin tur leda till problem med beroende av alkohol eller narkotika, skolk 
och i värsta fall självmordsförsök/självmord. Studien är baserad på intervjuer med personer 
som arbetar på så kallade Gay Straight Alliance, föreningar som finns på skolor runt om i 
USA. Intervjuerna tar upp frågor om tidigare erfarenheter samt arbetet med föreningarna. 
Författarna förklarar i artikeln hur homofobi är en form av nedtryckning fysiskt eller verbalt 
av en person, beroende på hens sexualitet eller könsuppfattning eller från vad för sexualitet 
eller könsuppfattning som ungdomen tros ha. Vidare visar forskningen i artikeln att det i USA 
finns lärare som yrkar på användning av anti-HBTQ- uttalanden och ageranden, samt att det 
finns situationer där homofobiska uttalanden eller ageranden inte tas upp. Det som denna 
form av utsatthet som finns hos HBTQ-ungdomarna kan leda till problem med alkohol eller 
droger eller kan gå så långt som självmordsförsök. Inom skolan är det inte bara ungdomarna 
som är utsatta för risker och kränkningar. Lärare som är HBTQ vågar inte visa detta på grund 
av risken att de kan förlora sitt jobb. 

En statligt övergripande undersökning i Kalifornien utförd av Orange County från 2009, som 
undersöker barn och ungdomars hälsa i skolan, visar att ca en fjärdedel av de 71 048 deltagare 
i undersökningen rapporterar att de upplever mobbning. Urvalet består av barn från 
amerikanska 7, 9 och 11 klass samt alternativa skoltyper. När de blev tillfrågade varför de blir 
mobbade svarade ca 25 % av hela urvalet att det var på grund av rasism, kön, sexualitet, 
religion eller psykisk hälsa. Utav detta var det ca 5 % som svarade kön och ca 6 % som 
svarade sexualitet (Orange County, 2009). 

A. Ahuja m.fl. beskriver hur hans artikel lyfter fram forskares resultat och slutsatser för att ta 
reda på om det finns ett samband mellan den psykiska ohälsan och mobbning samt självmord 
hos HBTQ-personer i USA. Artikeln grundar sig på ett symposium som behandlar den 
nyligen uppmärksammade isoleringen och mobbningen som HBTQ-ungdomar utsätts för 
(Ahuja m.fl., 2015). Russel förklarar i ovan nämnda artikel (2015), hur forskningen för 
mobbning genom åren har fokuserat på ilskan och relationerna mellan barnen i skolorna, 
istället för att fokusera på motivet till mobbning. Russel tar med stöd av statistik, upp olika 
strategier för att hantera trakasserier m.m. Han tar bl.a. upp det faktum att de skolor som har 
uppgett att de har resurser för att utbilda om HBTQ-frågor, har resurserna för att informera 
eleverna, visar på en låg nivå av trakasserier (Russel m.fl., 2015). 

Jacob (2012) beskriver hur arbetet i skolorna för HBTQ-personer, påverkas av etiska frågor 
och lagar. Jacob framför bl.a. att HBTQ-ungdomar har en högre tendens att rapportera att de 
har blivit hotade eller attackerade med fysiskt våld, att deras egendom blir skadad i skolan 
samt att HBTQ-ungdomar har en högre tendens att skolka eller hoppa av skolan helt och 
hållet på grund av otrygghet. Trots detta finns det fortfarande skolor i USA som inte har tagit 
till några åtgärder för att hjälpa dessa ungdomar. Media har visat flera olika situationer som 
har uppstått men detta har inte haft tillräckligt stor påverkan på skolorna. Artikelns 
huvudfokus är på de etiska principer och det som lagen säger att skolorna ska uppnå, vilket är 
att alla personer i skolan ska ha rätt till en trygg och god utbildning. 
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Svensson (2015) tar upp hur HBTQ-personer ska ha möjlighet till att vistas på öppen plats. 
Hon tar upp det faktum att under år 2013 så förekom 25 000 hatbrott med homofobiskt motiv. 
Dessa hatbrott hände oftast på en offentlig plats och det var oftast en obekant förövare. Dessa 
hatbrott är en av de faktorer som inskränker möjligheten och viljan hos HBTQ-personer att 
röra sig på offentliga platser. Enligt Svensson har var tredje HBTQ-person avstått att lämna 
sitt hem p.g.a. rädslan för att råka ut för hatbrott (Svensson, 2015). 

Första resultatet av ett pågående femårigt projekt i England – Youth Chances – som 
genomförs av The Metro Centre i samarbete med Ergo consulting och University of 
Greenwich, undersöker vilka erfarenheter HBTQ-ungdomar i England gör. Undersökningen 
riktar in sig på HBTQ-ungdomar mellan 16 och 25 år och har som syfte att med 
informationen de får fram, förbättra vardagen i England för dessa ungdomar. Undersökningen 
utgår från sex stycken teman varav två av dessa är vara annorlunda och trygghet. Resultaten 
de fått fram hittills har varit bl.a. att 53 % av ungdomarna visste att de var HBTQ vid tretton 
års ålder och över hälften av transpersoner visste att de var trans vid samma ålder. Trygghet 
visar på 73 % av informanterna uppfattar att HB personer blir utsatta för diskriminering och 
90 % syftar på att transpersoner blir utsatta för diskriminering. Vidare i rapporten visar det sig 
att ungefär tre fjärdedelar av ungdomarna har blivit stämplade med diskriminerande namn, 45 
% menar att de har upplevt trakasserier och/eller hot samt 23 % har upplevt fysiskt våld 
(Youth Chances, 2014). 

Linville (2011) lyfter fram att de krav som staten har på vad skolan ska tillgå med men inte 
uppfylls. T.ex. så får inte ungdomarna någon form av HIV/AIDS-utbildning i skolan. 
Ungdomarna som har deltagit i projektet har uttalat sig om hur de behöver mer än bara 
antimobbning policys och HIV/AIDS-material. Ungdomarna ville få ut mer kunskap och 
information som sexuell trygghet, kön och sexualitet, inte bara till sig själva utan till dem runt 
omkring. Om de förändringar som behövs skulle gå igenom, skulle det hjälpa ungdomarnas 
känsla av gemenskap. De skulle kunna känna att de blir bekräftade för de dem är samt att de 
får kunskap om det de inte riktigt har koll på. Det här är viktigt för att kunna ge ungdomarna 
en god och trygg uppväxt. 

Sammanfattningsvis ser trygghetstillvaron för HBTQ-personer generellt ojämn ut. Det finns 
tecken på att HBTQ-ungdomar råkar ut för mobbning och trakasserier i skolor och att det inte 
görs tillräckligt i vissa organisationer för att tillgodose deras behov. Forskningen visar olika 
former av insatser som skulle kunna vara till hjälp för ungdomarna, samt varför dessa skulle 
kunna hjälpa.  

2.2	Arbete	för	att	skapa	trygghet	hos	HBTQ-ungdomar	
 
Estrada och Marksamers (2006) artikel tar upp HBTQ-ungdomars rättigheter kring stöd m.m. 
från staten. Författarna tar upp en situation från 2003 där en ung transperson stämde New 
York City Administration for Children’s Services (ACS), för att de inte tillät henne att 
uttrycka sig själv som den kvinna hon är. De lät henne inte uttrycka sitt kvinnliga kön för att 
det inte hängde ihop med hennes biologiska kön. Denna kvinna hade tidigare fått diagnosen 
Genders Identity Disorder (könsidentitetsstörning) som i hennes fall betydde att om hon inte 
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hade möjligheten att uttrycka sig som den kvinna hon var, kunde det få negativa konsekvenser 
för hennes psykiska hälsa. Resultatet av denna process blev att kvinnan fick uttrycka sig som 
den kvinna hon var och ACS blev skyldiga att tillgodose kvinnans behov.  Detta är bara ett av 
de två exempel som författarna tar upp i artikeln, men det finns tusentals mer. Artikeln utgår 
ifrån hur HBTQ-ungdomar bemöts samt stöds och hjälps av statliga organisationer i USA, för 
att sedan ta upp de rättigheter de har inom rättsväsenet och i mötet med statliga 
organisationer. De tar upp rätten att få insatser som motverkar olika former av skada eller 
men. Det finns fall där HBTQ-ungdomar som befinner sig olika former av fosterhem eller 
liknande, utsätts för våld eller råkar i konflikter. I dessa situationer finns det fall där det 
beskrivs hur de vuxna förklarar det som ”barn som är barn” eller skyller det på HBTQ-
ungdomen för att hen är öppet HBTQ.  

Gay-straight alliance (GSA) är föreningar som erbjuder ungdomarna stöd och rådgivning till 
att vara sig själva, hjälp för att de inte ska vara isolerade och för att ge dem en känsla av 
trygghet. Föreningen arbetar för att öka självförståelsen samt självacceptansen. Det ska också 
tilläggas att det inte är en strikt HBTQ-förening utan oavsett vilket kön, vilken sexuell 
läggning, ja oavsett vem du är, så får du vara med. Detta förutsatt att du bidrar på ditt sätt till 
tryggheten, med andra ord att du inte kränker eller trakasserar de andra medlemmarna. 
Studien utgår ifrån ett antal aktiva rådgivare i GSA grupp som berättar dels hur det är att 
jobba med projekt som handlar om HBTQ, hur de kom dit de är idag och vad de upplever är 
viktigt i deras arbete. En av de som deltog som informant i studien berättar att hen först blev 
intresserad när hen läste psykologi i skolan. Hen kollade upp självmordsstatistik på unga 
homosexuella och fick där upp ögonen för problemet. Hen fortsätter med att trycka på att om 
en person utsätts för trakasserier, kränkningar och hot, kan denne persons utbildning och, 
enligt informanten, liv påverkas negativt (Valenti och Cambell, 2009). Dessa föreningar har 
dock mötts av en del kontroverser och motarbeten. Det har förekommit arbete för att få bort 
dessa föreningar utav olika anledningar och har även i vissa fall tagits till domstol. För att en 
GSA ska kunna finnas på en skola måste det finnas en lärare eller anställd på skolan som tar 
på sig att samarbeta med gruppen. Grupperna agerar för att skapa en trygg mötesplats för 
ungdomarna i skolan där de har möjlighet att vara sig själva.  

Moe m.fl. (2015) beskriver hur The association for lesbian, gay, bisexual and transgender 
issues in counseling (ALGBTIC), har tagit fram två stycken metoder för kuratorer och 
stödgivare för HBTQ-personer kan bredda och utöka sin kompetens kring HBTQ-frågor. 
Dessa kompetenser delar en kritisk arbetsmetod som har sina grunder i feminism, 
multikulturism, queera studier samt social rätt. Författarna tar upp det faktum att personer som 
arbetar med HBTQ-personer bör ha en stöttande och accepterande framhållning och 
bemötande åt de personer som de möter. Kuratorer och stödgivare uppmanas se över sina 
egna upplevelser och åsikter i arbetet för att ge ett så gott bemötande som möjligt. Den 
kritiska tankegången som finns gentemot kuratorer och stödgivare är att det finns en 
bakomliggande möjlighet till att utgå ifrån vad historien säger och heteronormativitet eller 
inte. Dessa kuratorer och stödgivare ses ha möjligheten att själva arbeta utefter sina egna 
åsikter. Moe m.fl. tar upp att det är upp till kuratorer och stödgivare med en kritisk 
framhållning till heteronormativitet och politiskt bakomliggande åsikter, att arbeta mot denna 
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form av normativitet och åsikter. Denna form av framhållning kan främja arbetet för 
intersektionalitet och icke-heteronormativitet genom att inte se människorna för vilken grupp 
de tillhör, utan för vem personen de har framför sig är. 

I en artikel om hur lärare måste balansera sitt arbete som förstående vuxen och sin lärarroll 
när det kommer till HBTQ-ungdomar, förklarar Smith (2015) hur det i USA har kommit upp 
ett arbete för att stärka HBTQ-ungdomars plats i skolan. Programmet förser lärare med 
material och hjälpmedel för att kunna förbättra situationen för HBTQ-ungdomar i skolan. 
Lärare har en roll att upprätthålla, den goda läraren. Denna roll innefattar att se till alla elevers 
behov av trygghet och utbildning. Det finns dock en möjlighet enligt vissa, att denna roll kan 
påverkas negativt om läraren stödjer HBTQ-personer. Det lärarna gör är däremot att de ser till 
både de heterosexuella och de icke-heterosexuella elevernas behov. De stödjer alla likvärdigt, 
vilket är vad ”den goda läraren” har som roll. 

Lundberg (2007) skriver om hur Pride är en festival som lyfter upp mänskliga rättigheter. Den 
finns till för att hedra år 1969 upplopp i New York. Upploppet startades genom att polisen 
gjorde en räd mot en gay-klubb på Cristopher Street. Klubbens besökare stod upp för sin 
kultur och identitet och visade hur stolta de var. Det var första gången detta hände. Detta 
upplopp kallas för Stonewall 1969 och ända sedan det skedde har en årlig marsch genomförts 
för att hedra och minnas hur dessa besökare stod upp för sig själva och sina rättigheter att vara 
sig själva, varje år. Pride är en politiskt grundad festival som står upp för allas lika värde och 
den gör detta genom glädje, skratt och festiviteter.  

För att sammanfatta de insatser som finns för HBTQ-ungdomar i världen finns det ett 
internationellt fokus på att göra skolan en trygg plats för HBTQ-ungdomarna. Det finns 
organisationer och föreningar inom skolorna som arbetar för att ge ungdomarna det stöd och 
den hjälp som behövs för att ungdomarna ska känna sig trygga. Utöver detta så finns det olika 
former av evenemang och mötesplatser utanför skolorna som finns till för att ge HBTQ-
personer en säker plats att vara sig själva. 

2.3	Summering	av	aktuell	forskning	samt	implikationer	för	studien	
Det finns i dagens läge statistik som visar att HBTQ-personer, inte minst ungdomar, har en 
högre nivå av psykisk ohälsa än icke-HBTQ personer har. Det förekommer trakasserier, 
kränkningar och våld mot HBTQ-personerna. Men det görs också insatser för att ge 
ungdomarna en trygg vardag. Insatserna är belagda på de platser där ungdomarna oftast 
befinner sig t.ex. skolan. Det hålls även evenemang som arbetar för mänskliga rättigheter 
samt olika organisationer som ständigt arbetar för mänskliga rättigheter. 

Den forskning som har tagits upp i kapitlet har som uppgift till att visa skillnader eller liknelse 
till den nuvarande situationen för HBTQ-ungdomar samt hur arbetet för att skapa tryggheten 
för sagda ungdomar fungerar. Då forskningen till stor del tar upp situationer och insatser inom 
skolan, finns det en skillnad i det att denna studie har frivilliga, kommunalt drivna, 
mötesplatser för HBTQ-ungdomar. Det kan ge en inblick i hur olika eller lika skolan samt 
mötesplatserna arbetar. Det kan argumenteras att då det finns ett begränsat antal aktuell 
forskning kring trygga mötesplatser, att studien kan ses som irrelevant gentemot forskningen, 
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men då syftet bygger på konstruktion av trygghet så finns där en möjlighet till jämförelse av 
de två olika arenorna. 

3. Teori och begrepp  
 

Det här avsnittet beskriver de teoretiska utgångspunkterna. Med en social konstruktivistisk 
teori, beskrivs det hur trygghet skapas genom eller motverkas genom stigmatisering, social 
inkludering och exkludering samt gemenskap. 

3.1 Teori – Socialkonstruktivistisk teori 
För att förstå hur trygghet skapas, utgår studien utifrån teorin, social konstruktion. Social 
konstruktion bygger på uppfattningen om att något är format och skapat av människans 
upplevelser och åsikter. Heteronormen kan ses som en social konstruktion, då den har 
framkommit genom samhällets åsikter om sexualitet, kön och att könen ska agera på ett 
speciellt sätt (Hacking, 2005). Då mötesplatserna arbetar med personer som avviker från 
heteronormen är det viktigt att. För att förstå hur tryggheten görs analyseras och tolkas 
studiens material utefter vilka insatser eller vilka former av stöd som mötesplatserna 
beskriver. Det är också viktigt att ha kunskap om vad trygghet är, för att förstå hur de skapar 
trygghet. Det är viktigt att förstå vad ”att göra trygghet” innebär. I studien kommer fokus 
ligga på de praktiska eller till synes passiva handlingar som utförs för att inge en känsla av 
tryggheten till ungdomen. Det är alltså inte att ta reda på vad trygghet är eller liknande, men 
det är såklart viktigt att förstå att trygghet för en person, kan vara något helt annat för någon 
annan. Exempel på att skapa trygghet hos HBTQ-ungdomar kan vara genom att t.ex. se till 
deras anonymitet eller att stärka deras självkänsla genom att ha stängda dörrar vid träffar eller 
att ha någon form av namn och pronomenrunda där ungdomen själv har möjlighet att 
bestämma vem den är och hur den vill bli refererad till.  

3.2 Trygghet 
Trygghet är ett mycket brett begrepp. Trygghet kan enligt Hacking skapas på två olika håll, 
egna erfarenheter och yttre faktorer. Trygghet från egna erfarenheter kan vara t.ex. 
upplevelser som har kommit under sin uppväxt; en stark vänskap, närheten till sina föräldrar, 
möjligheten att bli accepterad för den en är. Yttre faktorer kan vara sådant som en trygg plats 
att vara sig själv, handlingar som inger trygghet som t.ex. stöd och hjälp i svåra situationer, 
umgänge med individer som står en nära. Först och främst utgår mins studie från de yttre 
faktorernas påverkan på trygghet (Hacking, 2004). Då HBTQ-ungdomars risk att bli kränkt 
eller trakasserad i skolan, finns det ungdomar som upplever skolan som otrygg plats, på grund 
av de olika kränkningar som uppkommer. Mötesplatserna har som uppgift att ge trygghet åt 
ungdomarna. Trygghet kan förklarars som en tilltro till sig själv och de runt omkring, vilket är 
det som mötesplatserna arbetar för, genom att skapa en relation till ungdomarna som dyker 
upp och ger de möjligheten att dyka upp om de behöver det (Söderberg m.fl., 2015). Trygghet 
bygger på att vara sig själv. Tryggheten i att vara sig själv kommer från t.ex. möjligheten till 
att kunna gå ute på staden utan att bli trakasserad eller kränkt. Att vara den du är i närheten av 
andra som i sin tur accepterar och visar förståelse för den du är. Om en person är trygg i sig 
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själv, känner hen trygghet i närhet av andra. När det kommer till trygghet är det viktigt att 
förhålla sig på ett sådant sätt att du inte rubbar den andre personens trygghet.  

3.3 Stigmatisering 
Stigmatiserings påverkan på trygghet är att med kränkande uttalanden eller handling stämpla 
en individ som avvikande eller som utstående från samhället. Stigma myntades av Goffman 
1963. Enligt Goffman kan stigmatisering återkopplas till det antika Grekland där slavar, 
kriminella m.m. brändes eller markerades för att de skulle undvikas. Dessa människor som 
sågs som omoraliska och utsatta (Bos m.fl., 2013). Det finns två komponenter som överlag 
ses beskriva stigmatisering, påpeka skillnad eller avvikande samt att nedvärdera. Med detta 
menas att, i detta fall HBTQ-ungdomar, pekas ut för att de inte ses som ”vanliga” människor i 
dagens samhälle på grund av sexualitet eller könsuppfattning och nedvärderas därför för att de 
inte ”är som alla andra”. Stigma kan även det ses som en form av social konstruktion där 
åsikter och upplevelser av vad som är ”korrekt” utpekar och nedvärderar det som inte upplevs 
leva upp till det som är korrekt (Bos m.fl., 2013). Det är viktigt för mötesplatserna att förstå 
att den ungdom som kommer till mötesplatsen, kan ha varit utsatt eller är utsatt i sin vardag 
och att de därför bemöter ungdomarna på ett välkomnande sätt. För att förstå hur 
mötesplatserna skapar trygghet är det viktigt att veta vad de jobbar för och vad de jobbar 
emot. Det mötesplatserna arbetar är att ungdomarna ska kunna vara sig själva och inte bli 
trakasserade eller utsatta för vem de är. Stigmatiseringen kan påverka ungdomarnas 
utveckling av sig själva (Berglund, 2000). Ungdomarna kommer oftast till mötesplatsen för 
att skapa en gemenskap och för att träffa personer i liknande situationer, men också för att 
undvika stigmatiseringen. Ungdomarna vill vara på en plats där de inte blir utsatta, bara för att 
de är sig själva. Bogren förklarar i sitt kapitel Sexualitet i antologin Ett delat samhälle – makt, 
intersektionalitet och social skiktning (2010) hur att en person kan bli utsatt eller stämplad 
som avvikande, enbart för vem den är, vem den älskar eller hur den agerar. Det här är en form 
av stigmatisering som sker där HBTQ-personer blir utsatta för glåpord och trakasserier. När 
det kommer till stigmatisering av HBTQ-personer kan det i vissa fall handla om att få de att 
bete sig så som anses vara ”rätt”. De kränkningar och trakasserier som HBTQ-ungdomarna 
får emot sig kan vara för att ändra dem till att agera eller vara efter det som individen själv 
uppfattar vara korrekt. Det är viktigt att som vuxen på en mötesplats att stödja HBTQ-
ungdomarna genom att lyfta fram ungdomarnas egna jag (Madsen, 2001). 

3.4 Inklusion och Exklusion 
Ungdomarna som kommer till mötesplatserna ska känna sig välkomna och väl bemötta på 
mötesplatserna. De ska känna att de är en del av sammanhanget och att de är delaktiga i beslut 
m.m. samt att deras behov hörs. Det är viktigt att mötesplatserna inkluderar ungdomarnas 
åsikter och ungdomarna själva. Inkludering innebär att räkna med en person i ett 
sammanhang. Ungdomarna ska uppleva en känsla av att vara en del av ett sammanhang. De 
ska kunna vara med en gång och sedan dyka upp några veckor senare och ha samma känsla. . 
Inklusion innebär att räkna med, att individen är en del av sammanhanget (Madsen, 2006). 
Begreppet bygger på att i det här fallet, ungdomarna accepteras och blir en del av samhällets 
vardag. Att de kan vara sig själva. Det är därför också viktigt att de trygga mötesplatserna 
arbetar utåtriktat genom t.ex. föreläsningar om HBTQ-frågor m.m. för att kunna ge social 
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inkludering till ungdomarna utanför mötesplatsen. Ytterligare av vikt att förstå är att det finns 
olika typer av deltagande inom inkludering. En ungdom kan vara mycket aktiv inom 
diskussioner, vara med på alla evenemang, medan en annan kanske bara finns med lite i 
bakgrunden och inte är med på något evenemang. Det är viktigt i dessa fall att båda dessa 
ungdomar inkluderas likvärdigt (Madsen, 2006). 

3.5 Gemenskap 
Studiens mötesplatser har en sak gemensamt, de arbetar alla med unga hbtq-personer. Det 
finns en generell syn att alla är lika värda och att alla har samma rättigheter. Det här är en 
form av gemenskap som bygger på gemensamma värderingar som tas upp av Eriksson (2013) 
i kapitlet Inledning i antologin Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv. Ungdomarna 
som besöker mötesplatserna kommer oftast dit för att vara med vänner. Det viktiga att förstå 
här är att den gemensamma värderingen på dessa mötesplatser är allas lika värde. Det är med 
hjälp av andra människor omkring oss som arbetet för bli trygga går lite fortare. Det ska dock 
sägas att om en ungdom inom mötesplatsen går emot mötesplatsens regler och visar att hen 
inte delar värderingene, finns det en risk att ungdomen utesluts från mötesplatsen enligt 
Cederlund (2013) kapitel Gemenskapens förutsättningar i samma antologi som Eriksson. 
Arnsvik förklarar i kapitlet Vikten av mötesplatser för socialt utsatta i samma antologi som 
Eriksson och Cederlund, hur gemenskap är förutsättning för människan och vice versa. Det är 
viktigt för ungdomen att vara en del av en gemenskap, men det är också lika viktigt för 
gemenskapen att ungdomen är en del av den. Ungdomarna som är med i gemenskapen har en 
möjlighet att få en känsla av erkännande och bekräftelse. 

3.6 Teorin och begreppens relevans för studien 
Med socialkonstruktivistiskt perspektiv är det skapelsen av ett ämne som är i fokus (Hacking, 
2004). Det är det som är utgångspunkten i min studie, att undersöka hur trygghet skapas. 
Genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vill jag förstå hur trygghet skapas genom de 
metoder och aktiviteter som mötesplatserna beskriver. Precis som social konstruktion så är 
trygghet något som byggs upp över tid, genom olika former av stöd, anknytningar och ett 
sammanhang där ungdomarna kan umgås med andra ungdomar som sitter i liknande 
situationer. Utöver detta eftersträvas en förståelse för hur stigmatisering påverkar känslan av 
trygghet genom att analysera det som mötesplatserna beskriver. Fortsättningsvis kan jag få en 
uppfattning om hur mötesplatserna arbetar med nya ungdomar som kommer och besöker 
mötesplatserna, för att även ge den trygghet som de andra ungdomarna har. Med hjälp av 
detta kan en bild skapas av hur inkludering kan påverka trygghetskänslan, genom de vuxna på 
mötesplatsernas bemötande men också ungdomarnas bemötande. Slutligen ger gemenskapen 
på mötesplatserna möjligheten till förståelse av hur de arbetar för att ge ungdomarna ett 
sammanhang där de kan vara sig själva, när de behöver det. Detta kan också ge en förklaring 
för hur gemenskapen och friheten att det är på sina egna villkor, påverkar trygghetens 
skapelse. 

Teorin och begreppen ska ge en förståelse för hur trygghet skapas på trygga mötesplatser. 
Utöver arbetet inom mötesplatserna finns det mötesplatser som arbetar utåtriktat. De håller i 
föreläsningar och ger ut material som kan hjälpa att utveckla andra mötesplatser och andra 
organisationer. Med hjälp av social inkludering, får jag en förståelse av hur arbetet för att 
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ändra attityder och öka kunskapen om HBTQ-frågor i samhället, ökar integrationen och 
inkluderingen av HBTQ-ungdomar i dagens samhälle (Madsen, 2006). Medan social 
inkludering arbetar för att öka kunskapen för HBTQ-ungdomar, får jag också en förståelse för 
hur social inkludering motverkar stigmatiseringen. Fortsättningsvis kan en beskrivelse av 
känslan av trygghet och samt att den kan vara olik från person till person, ge en inblick i hur 
de handlingar och aktiviteter som utförs på mötesplatserna, konstruerar trygghet för 
ungdomarna. 

4. Metod 
 

4.1	Urval	
Urvalet har valts ut efter det faktum att de arbetar på en trygg mötesplats. Det fanns inget krav 
på hur länge informanterna skulle ha jobbat på mötesplatsen och inte heller på ålder. Det enda 
kravet var på att den trygga mötesplatsen var till för att skapa trygghet bland ungdomar. 
Urvalet i studien består av tre personer som arbetar på olika fritidsgårdar som bedriver trygga 
mötesplatser för HBTQ-ungdomar, en som delar ansvaret för sin skolas HBTQ-förening och 
en som enbart bedriver en trygg mötesplats för HBTQ-ungdomar, då de kunde ge bästa 
möjliga svar på intervjufrågorna. Det har även skett en intervju med en ungdom. Intervjun 
med ungdomen fungerar som ett exempel på hur en HBTQ-ungdoms upplevelse av trygga 
mötesplatser kan se ut. Detta kan kopplas till Foleys tredje modell av en intervjuperson, då 
informanterna i studien har valts ut efter det yrke de har och den information och erfarenheter 
de har. Detta medför en kunskap som de kan bidra med till studien som sedan gestaltas i 
denna uppsats (Kvale och Brinkmann, 2014). Informanterna hittades genom att söka på 
internet, tips av andra mötesplatser; även kallat snöbollsurval (Vejde och Leander, 2003-06-
05), mail och tips från kommunerna som har kontaktats. 

4.2	Kvalitativ	metod:	Halvstrukturerad	forskningsintervju	
Då syftet och frågeställningar tar upp frågan om skapande av trygghet var det klart från början 
att detta skulle vara en kvalitativ studie. Studien skulle bygga på de erfarenheter och de 
upplevelser som de anställda samt ungomden har gjort under sin tid på mötesplatserna. 
Bryman (1997) beskriver kvalitativ forskning som att se något med en annans ögon. Detta för 
med sig att i denna studies fall se hur de vuxna på dessa mötesplatser, ser på sitt arbete med 
ungdomarna och det arbete som är riktat utåt. För att ta del av informanternas erfarenheter av 
arbete på mötesplatser och hur de arbetar för att göra trygghet, valdes den halvstrukturerade 
forskningsintervjun. Anledningen till att jag valde halvstrukturerad intervju var att ge 
informanterna möjligheten att utförligt förklara och beskriva sitt arbete. En intervjuguide 
formades som tog upp hur intervjun kunde gå till, vad jag som intervjuare borde tänka på och 
de frågor som ställdes under intervjun, som har tagits fram efter syfte och frågeställningar. 
För att få fram mer information har informanterna frågats om de kan ge ytterligare exempel 
eller om de ville gå vidare (Kvale och Brinkmann, 2014). En kritik mot den halvstrukturerade 
forskningsintervjun är att den bygger till en stor del av hur väl formulerade frågorna är. 
Frågorna ska dels vara öppna så att en dialog kan komma fram, men fortfarande inte så öppna 
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att de kan ses som diffusa eller oförståeliga. Den halvstrukturerade individuella intervjun 
valdes till förmån för observation och gruppintervju, då det gör att den enskilde informanten 
lyfts fram. Vidare hade jag kunnat göra en observation för att få en bättre förståelse för hur en 
träff på en trygg mötesplats kan gå till, men det valdes bort då jag dels har mötesplatser från 
hela Sverige och dels att min närvaro som utomstående vuxen kunde ha påverkat 
trygghetskänslan hos ungdomarna. Gruppintervjuer kunde ha gett diskussioner kring arbetet 
på trygga mötesplatser för unga HBTQ-personer. Anledningen till att jag valde bort 
observation är för att jag som forskare hade kunnat påverka träffen med min närvaro. 
Anledningen till att jag tog bort gruppintervjuer var att jag vill få fram informanternas 
individuella åsikter och erfarenheter. Intervjufrågorna togs fram för att vara så öppna och 
beskrivande som möjligt samt göra det möjligt att ställa följdfrågor. Totalt framställdes två 
stycken intervjuguider (se bilaga 1och 3). Teori och aktuell forskning har även det haft ett 
inflytande på formandet av frågor i de frågor som tar upp hur trygghet ges och hur de arbetar 
för att hålla den trygga mötesplatsen trygg. Utöver det har den aktuella forskningen inspirerat 
frågan om svårigheter och utmaningar kring arbetet med mötesplatsen samt frågor om 
mötesplatsens bakgrund. Detta för att en intervju hölls med en ungdom vars information 
används som exempel på hur situation kan se ut för en HBTQ-ungdom och en intervju som 
hölls innan omfokusering från intervjuer med ungdomar till intervjuer med mötesplatser, en 
guide som behandlar det nya syftet och frågeställningarna. Den engelska intervjun använder 
sig av samma guide efter reformationen av syfte och frågeställningarna med frågorna 
översatta till engelska. Intervjuerna utfördes efter informanternas behov samt det faktum att 
mötesplatserna är från olika platser i landet, vilket har gjort att det har blivit blandade former 
av intervjuer med vissa i person, en över Skype och andra över mail. En av intervjuerna har 
utförts på engelska. Intervjuerna i person har skett i lokaler som informanterna känner till t.ex. 
på sitt kontor, ett konferens rum m.m. Över Skype så var det helt och hållet på informantens 
villkor som styrde när det skulle vara. Informanten fick välja tid och datum för när intervjun 
skulle hållas. Under Skype-intervjun fanns det en del bakgrundsljud men det var inget som 
påverkade intervjun. Mailintervjuerna gick till så att jag skickade iväg ett mail med frågorna 
och intervjupersonerna mailade tillbaka sina svar. Nedan följer en tabell som tar upp 
informanterna samt den form av intervju de valde samt det pronomen de valt att använda. 
Ålder kommer inte att vara en faktor i det här då informanterna inte ombads säga hur gamla 
de var, men jag kan tillägga att alla inklusive ungdomen är över 18 år. 

Valt namn Pronomen Intervjutyp 
Adde Han I person 
Lisa Hon eller hen I person 
Paula Hon Skype 
Marie Hon Mail 
John Han Mail 
Alex Hen I person 
 

4.3	Kodning	och	analysmetod	
I analysen var det viktigt att ta ut de delar av intervjuerna som var mest givande för studien. 
Detta har gjorts genom kodning som tar i åtanke vad orden har för innebörd för individen som 
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säger dem, i vilket sammanhang de sägs och vad de kan ha för påverkan på huruvida 
informanten håller sin anonymitet. Koderna togs fram genom att läsa igenom dokumentet med 
information och med penna markera de koder som ansågs vara relevanta. Dokumentet lästes 
igenom ett flertal gångers till jag inte hittade några mer koder. Efter detta har koderna blivit 
insatta i kategorier som har tagits fram efter tecken som t.ex. koder som har använts flera 
gånger under intervjuernas gång eller som sades i ett sammanhang där de får en stor betydelse 
för informanten bland koderna, relevans för syfte och frågeställning samt med hjälp av teori 
och begrepp. Detta gjordes genom att skriva in koderna i ett dokument och sida för sida 
kopiera över koderna i kategorierna som tagits fram. De kategorier som har framkommit är 
Ungdom, Trygg, HBTQ, Vara sig själv, Stigmatisering, Mötesplats, Kultur, Utveckling, 
Utanför mötesplatsen, Bakgrund. Utefter dessa kategorier togs tre stycken teman fram; 
bakgrunden, arbetet och utmaningar/utveckling. Dessa teman togs fram efter vilka kategorier 
som funkar med varandra och det har därför blivit så att de flesta kategorier är med i mer än 
ett tema. Följande kommer en tabell som visar vilka teman som byggs upp av vilka 
kategorier: 

Bakgrund Arbetet Utmaningar/utv. 
Trygg Trygg Trygg 
HBTQ HBTQ HBTQ 
Vara sig själv Vara sig själv Vara sig själv 
Stigmatisering Stigmatisering Stigmatisering 
Mötesplats Mötesplats Möteplats 
Kultur Kultur Kultur 
Utveckling Utanför mötesplatsen Utveckling 
Utanför mötesplatsen  Utanför mötesplatsen 
Bakgrund   
 

Syftet med kodningen var att få ut det mest relevanta för studien och det som på bästa möjliga 
sätt skildrade informanternas åsikter och erfarenheter. Kodningen är inspirerad av Hjerm, 
Lindgren och Nilssons (2014) teori kring den kvalitativa analysprocessen. När det kommer till 
socialkonstruktivistiskt perspektiv var det viktigt att se till så att det som framkom från 
materialet, beskrev hur trygghet, bakgrund och utmaningar/utveckling för mötesplatsen 
skapas.  

4.4	Reliabilitet,	validitet	och	generaliserbarhet	
Reliabilitet: Då det har förekommit tre olika former av intervjuer i studien för dessa former 
även med sig sina egna för och nackdelar. Det tre olika formerna (i person, skype och mail) 
har alla fördelen att det finns enkla möjligheter att antingen spela in eller anteckna 
informationen. Generellt sett så kan en nackdel i mailintervjuer vara att det är svårare att ställa 
följdfrågor. För att minimera påverkan på tillförlitligheten materialet i mailintervjuerna har 
kopplats noggrant till aktuell forskning och teorin. Inom Skype kan det vara ett problem att 
sådan som externa ljud och teknologin spelar en stor roll under intervjun. Vidare kan det här 
ibland också vara till nackdel att jag ibland inte riktigt hörde vad informanten sa. Detta har 
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dock motverkats med hjälp av ett flertal genomlyssningar av materialet. Överlag om det har 
varit något problem med att höra vad som har sagts i samtliga intervjuer till den grad att det 
inte går att förstå vad som har sagts, så har den informationen nedprioriterats och därefter har 
annan information lyfts fram. Materialet som kom fram från transkriberingen och vidare 
kodningsprocessen har kopplats till tidigare forskning och teorier för att öka reliabiliteten i 
studien (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014).  

Validitet: För att få en så bred uppfattning om trygga mötesplatser som möjligt har 
mötesplatser från olika delar av landet intervjuats, för att se vad som dels skiljer de åt men 
också på vilket sätt de är lika. Utöver detta har jag valt att intervjua en ungdom för att ge ett 
exempel på vad som är bra och mindre bra med mötesplatserna. Nackdelen är i detta fall att 
en intervju ungdom inte ger en övergripande bild på vad ungdomarna tycker. Denna intervju 
är dock inte ett typexempel på vad ungdomarna säger, utan det ger en validitet i det att det här 
är en ungdoms upplevelser av trygga mötesplatser för HBTQ-ungdomar. Ungdomsintervjun 
har som uppgift i studien att delge vad hen tycker är bra och dåligt vilket har kopplats till det 
arbete som de vuxna informanterna utför. Intervjuerna var planerade i förväg till den grad att 
frågorna och hur det hela skulle gå till var förbestämt, vilket ger en högre validitet i studien. 
Detta har varit möjligt genom att förankra intervjufrågorna efter syfte och frågeställningar 
samt teori och aktuell forskning. Detta gjorde att det var enklare att få fram givande och 
relevant information i studien (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014). 

Generaliserbarhet: Inom denna studie så finns generaliserbarheten i det faktum att det 
utefter ett och samma syfte och frågor, har undersökts hur trygghet skapas hos fem olika 
trygga mötesplatser runt om i Sverige för att undersöka de likheter och olikheter som finns i 
arbetet beroende på platsen i sig. Det finns en variation inom de olika mötesplatserna i tiden 
de har funnits och liknande vilket gör det möjligt att jämföra de äldre organisationerna med de 
yngre. Detta är en form av analytisk generalisering med en instrumentell form av fallstudie 
(Kvale och Brinkmann, 2014), vilket innebär att generaliseringen är uppbyggd på vad som 
framkommer i resultatet och hur detta resultat analyserats och ställts inför en analys av vad 
som gör mötesplatserna lika och olika samt att den instrumentella formen har som 
utgångspunkt i frågan om skapelse av trygghet inom mötesplatserna vilket binder de samman. 
Detta medför att utifrån vad som har tagits upp under intervjuerna med mötesplatserna och att 
studiens intervjuer har utgått från ett undersökande syfte så finns där en generaliserbarhet i 
arbetet. Men det samma gäller inte i frågan angående ungdomsintervjun. Då intervjun är 
utförd med en ungdom och fokus i intervjun har utgått ifrån hens egna erfarenheter, blir det 
inte möjligt att generalisera intervjun då det är en enstaka persons åsikter. För att ytterligare 
stärka generaliserbarheten har mötesplatserna kopplats till andra organisationer som har dykt 
upp i aktuell forskning. 

4.5	Forskningsetik	
Då jag själv har erfarenheter av trygga mötesplatser för HBTQ-personer är jag medveten om 
att det kan påverka resultatet, men därför har jag arbetat för att för det första lyfta fram 
informanternas åsikter, upplevelser och erfarenheter, medan min förförståelse har legat i 
bakgrunden. För att informanterna skulle hållas anonyma och inte bli utsatta för trakasserier 
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eller våld, utgick jag ifrån fyra stycken riktlinjer informerat samtycke, konfidentialitet, 
konsekvenser och forskarens roll (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Informerat samtycke: Till att börja med tog jag kontakt med informanterna genom mail eller 
telefon. Informanterna fick ta del av vad studien handlande om, vem jag var och hur jag 
kunde nås. Informanterna fick även med ett informationsbrev (se bilaga 2) som innehöll 
information om hur intervjuerna skulle gå till, vad som händer med informationen efteråt, att 
det är frivilligt och att en kan kontakta mig efteråt om de inte vill att deras intervju ska 
användas i studien samt kontaktinformation till mig och min handledare. Vidare vid 
intervjutillfället har informanterna återigen fått möjligheten att avböja om de så önskar samt 
att det är okej om jag spelar in intervjun. Detta för att få det klart att alla informanter förstod 
hur det låg till och att de gick med på att vara med (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Konfidentialitet: Informationsbrevet förklarade också att det enbart var jag och min 
handledare som skulle ta del av det obearbetade materialet och att anonymiteten skulle hållas 
intakt. Detta för att skydda informanternas privatliv (Kvale och Brinkmann, 2014). Utöver det 
har de inspelningar som har använts tagits bort efter intervjuerna har blivit nerskrivna, för att 
ingen ska kunna ta del av dem. För att minska risken av identifiering har varje person fått 
välja ett påhittat namn som de går under samt pronomen. Jag är medveten om att det inte tar 
bort risken, men det hjälper samt att informationen har bearbetats på ett sådant sätt att den ska 
vara så oidentifierbar som möjligt. Mötesplatserna har döpts till Mötesplats 1 – 5 och de 
städer som nämns har döpts om till Stad 1-5. 

Forskarens roll: Under intervjuerna var det viktigt att få igång en dialog med informanterna. 
Genom att visa att jag lyssnade med metoder som att nicka, säga mm och ställa följdfrågor 
kunde jag få ytterligare information som var relevant för studien. I frågan om materialet som 
används i resultat och diskussion, har jag tagit i åtanke hur informationen gynnar vetenskapen 
medan jag fortfarande ser till att den inte påverkar anonymiteten hos informanterna (Kvale 
och Brinkmann, 2014).  

5. Resultat	och	analys	
 

Denna del lyfter fram det som intervjudeltagarna har sagt samt hur det kan återkopplas till 
teorin och tidigare forskning. Delen är uppbyggd på tre teman som var och en tar upp varsin 
frågeställning. Mötesplatserna kommer kallas Mötesplats 1, 2, 3 osv. De städer som nämns 
kommer namnges Stad 1, 2, 3 osv. Då en av intervjupersonerna talade engelska, kommer det 
dyka upp citat på engelska som sedan förklaras. Det bör tilläggas att det har skett tre olika 
typer av intervjuer, då syftet och frågeställningarna omstrukturerades för att lyfta fokus från 
ungdomars uppväxt och erfarenheter till mötesplatsers bakgrund och arbete (se bilagor 1 till 
3). För att hålla anonymiteten hos informanterna så stark som möjligt kommer inte 
Mötesplatserna eller städerna länkas samman med Informanterna. 
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5.1	Mötesplatsens	bakgrund	
Studiens intervjufrågor har tagit upp frågor om bakgrunden till att mötesplatsen startades. I 
intervjuerna beskrevs bakgrunden bakom mötesplatsernas uppkomst samt hur de har 
utvecklats över tid. Ambjörnsson (2006) beskriver hur bakgrunden bakom arbetet för hbtq-
frågor ser ut. Hon tar upp den årliga homosexuella frigörelseparaden i New York där hon 
förklarar hur det under manifestationen gavs ut flygblad med information och argument för 
HBTQ-personers livssituationer. Här framkommer det hur HBTQ-personer inte hade någon 
säker plats att ta vägen, att de var utsatta för våld och fördomar. Det var för att ge mod och 
engagemang till befolkningen. De ville visa att något måste göras. Bogren påpekar i sitt 
kapitel. Sexualitet i Edling och Liljefors antologi Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet 
och social skiktning (2010), hur trygga mötesplatser är finns för att samkönade relationer ses 
som avvikande och ”onormala”. Det betyder inte att de är planerade för detta syfte eller att det 
enbart ska befinna sig icke-heterosexuella individer på platsen. Anledningen till att dessa 
platser har uppkommit är dels på grund av osynliggörandet av icke-heterosexuella, dels 
personer som söker sig till andra med liknande bakgrund. Dessa platser har också fall där hat 
och förtryck förekommer (Bogren, 2010). Ungdomsstyrelsen (2012) påpekar att det finns 
mest mötesplatser i större städer såsom Stockholm och Göteborg. De menar att det bör skapas 
mer mötesplatser eller forum för unga HBTQ-personer i de mindre städerna för att dessa 
ungdomar också ska ha en plats dit de kan komma och känna sig trygga. Nedan följer 
bakgrunden till varför informanternas mötesplatser finns till. Det som mötesplatserna har 
gemensamt är dels att de finns för alla som har någon form av intresse av HBTQ-frågor eller 
själv är HBTQ-person ska kunna komma dit och dels att det ska vara en plats dit dessa 
personer kan komma och vara sig själva utan att bli utsatta för någon form av stigmatisering. 
Men inom dessa mötesplatser finns där också en risk för stigmatisering. Den stigmatiseringen 
kan uppkomma i de fall där fokus läggs till stor grad på att värna om HBTQ-ungdomarna att 
de till slut ses som en kategori istället för att ses som de individer de är. Detta betyder att en 
HBTQ-ungdom istället för att ses som en ungdom som har erfarenheter, känslor och som 
lever, ses som en konstruktion av samhället. HBTQ-ungdomen riskerar i värsta fall att bli 
social konstruktion, ifall dessa mötesplatser fokuserar på fel områden. Detta gör att om 
HBTQ-ungdomen inte lever upp till vad konstruktionen av en HBTQ-ungdom är, blir 
ungdomen utfryst eller stigmatiserad (Weir, 2008). 

Mötesplats 1 startade efter att grundaren arbetade ideellt med frågor om HBTQ, för att sedan 
söka mer resurser för att kunna skapa en större mötesplats. Mötesplats 1 förklarar att arbetet i 
början handlade om att uppfylla kraven som chefen, för det föreningshus som mötesplatsen 
befinner sig i, hade ställt vilka var att få tag på en lokal samt pengar från socialen. Tidigare 
fanns det ingen lokal utan arbetet utfördes hemifrån. Mötesplatsen startades för att inte 
tillräckligt gjordes för HBT-personer med invandrarbakgrund. Detta då det fanns ett syfte med 
arbetet, vilket var att ge HBTQ-personer med invandrarbakgrund det stöd och den hjälp som 
de var i behov av. Arbetet har dock inte varit utan sina motgångar. Det har förekommit 
trakasserier och liknande utanför mötesplatsen. Han påpekar också att då Mötesplats 1 är en 
relativt ”ung” grupp så har den inte riktigt slagit igenom än. 
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Mötesplats 2 finns till på grund av att HBTQ – ungdomar, generellt har en sämre psykisk 
hälsa än andra ungdomar, speciellt transpersoner. Den finns till för att ge ungdomarna en 
trygg plats dit de kan komma och kanske bygga upp sin självkänsla eller umgås med vänner. 
Mötesplats 2 förklaras som en mobiliserande mötesplats, det är inte ett visst antal personer 
som är med i gruppen utan den förändras. En person kommer när den behöver komma till 
mötesplatsen. 

Mötesplats 3 kom till genom att behovet upptäcktes och att en verksamhetsutvecklare 
tillsammans med chefen för enheten, tog kontakt med RFSU. Detta ledde till att kommunen 
och RFSU sökte pengar för att kunna skapa projektet, vilket de fick. Sedan arbetade de fram 
en verksamhetsgrund, utbildade ledare och volontärer samt satte igång med arbetet för 
marknadsföring. Första öppet kvällen var lyckad med mer än 20 personer som dök upp. Sedan 
dess har mötesplatsen gått över till att bli en kommunalt driven mötesplats, med lite mindre 
budget och en halvtid mindre i tjänst. Dessutom har de som jobbar med Mötesplats 3 
utvecklats genom erfarenheter m.m. De arbetar ständigt för att förbättra mötesplatsen. 

Mötesplats 4 skapades genom att två stycken olika grupper gick tillsammans och blev en 
mötesplats. Mötesplats 4 är en skolgrupp för HBTQ-personer. Från början var Mötesplats 4 
ett medel för att motverka den våg av könssjukdomar som hade kommit till skolan. Till slut 
gick en separat HBTQ-grupp samman med mötesplatsen för att bilda Mötesplats 4. Alla 
mötesplatsens ledare måste delta i en ledarutbildning som handlar om hur man jobbar med 
trygga mötesplatser för HBTQ-personer.  

Arbetet för att skapa Mötesplats 5 för HBTQ-ungdomar sattes igång när behovet upptäcktes. 
Det var ett förslag på en trygg mötesplats samt att det fanns ett behov från ungdomarna själva 
för en sådan mötesplats, som startade processen. Förslaget togs upp hos verksamhetschefen 
som tyckte det lät som ett bra förslag. Mötesplatsen har hoppat runt mellan olika lokaler, 
varav vissa ansågs vara bättre av besökarna då de låg mer centralt. Mötesplats 5 anser också 
att antalet besökare har ökat, trots att mötesplatsen ligger lite mer avsides. 

Från vad intervjupersonerna i studien berättar, så är en av de stora utmaningarna i dagens 
samhälle, heteronormen. Det är på grund av heteronormen som dessa mötesplatser behövs. 
Det finns vissa av deltagarna som känner att de inte borde behövas, men att så länge 
heteronormen har en så pass stor makt och effekt på dagens samhälle, så kommer de finnas 
kvar. Ambjörnsson (2006) beskriver hur heterosexualitet från vissa håll kan ses som den 
sexualitet som gör det möjligt att fortplanta sig. Det finns dock en mängd olika sätt och det 
enda som behövs är kvinnor eller personer som har förmåga att bli gravida, blir gravida. Det 
här är en av de faktorer som har gjort att heteronormen har fått den kraft den har idag efter att 
heterosexualiteten har blivit en norm i dagens läge, samt hur en person ska agera och hur de 
ska vara som person. Informanten John förklarar nedanför på engelska varför trygga 
mötesplatser behövs: 

“Safe venues remain necessary because not enough has been done to educate people about 
the lives and experiences of LGBTQ people, and general norm-critical thought. This means 
that many people in society continue to have opinions based on restricted experience and 
anti-LGBTQ bias.” John 
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John förklarar att mötesplatserna behövs för att det inte görs tillräckligt för att tillgodose 
HBTQ-personers uppväxt och behov samt bristen på normkritiskt tänkande. Han fortsätter 
med att förklara hur samhället har många individer som har uppfattningar och attityder 
baserade på bristande erfarenheter och anti-HBTQ. Den här bristen på erfarenheter och anti-
HBTQ tankar, kan härledas till en form av social konstruktion av heteronormen (Hacking, 
2005). Det här kan kopplas till Lundbergs (2007) beskrivning av Stonewall 1969 där de 
homosexuella för första gången stod upp för sina rättigheter och visade att de krävde den 
respekt de har rätt till. Skillnaden mellan mötesplatserna kan ses i deras tillkomst då i fall som 
Mötesplats 3 och Mötesplats 5, det var upptäckten av behovet som var motivet till att starta 
mötesplatsen, gentemot Mötesplats 1, 2 och 4 som alla skapades efter att de ansvariga för 
respektive mötesplats upplevde att de behövdes. Vidare skiljer sig de olika mötesplatserna i 
plats och hur de är organiserade, Mötesplats 2, 3 och 5 är alla kommunalt styrda samt 
Mötesplats 1. Mötesplats 4 är en skolförening som styrs av elever på skolan.  

För att sammanfatta bakgrunden hos mötesplatserna så har det i vissa fall funnits motgångar 
och hjälpmedel som har påverkat arbetet i sin gång. Motiven för mötesplatserna varierar från 
vad ungdomarna själva behöver till vad de ansvarig ansåg finnas behov för. Det finns en risk 
att om fokus ligger allt för mycket på att ungdomarna ses som HBTQ-ungdomar först och 
främst så kan de konstrueras till vad en HBTQ-ungdom ska vara. Detta medför att en ungdom 
som inte lever upp till den norm av vad en HBTQ-ungdom är, kan exkluderas för att denne 
sticker ut. Vidare har en gemensam nämnare för de olika mötesplatserna varit stigmatisering 
och heteronormen har varit en del av motivet för att skapa mötesplatserna. 

5.2	Arbete	för	att	skapa	trygghet	och	motverka	stigmatisering	
 

MUCF (2015) tar i sin rapport upp olika stödformer för HBTQ-ungdomar varav en är 
mötesplatsens stöd. Här i skriver dem om hur ungdomarna upplever sin tillvaro på 
mötesplatsen, vilket bemötande dem får och hur de mår när dem är där. De talar om hur det är 
frivilligt att vara på platsen och att de får en form av empati från de anställda, att de anställda 
bryr sig om dem. Besökarna upplever en gemenskap, ett stöd av de anställda. Dessa ungdomar 
upplever att det här är en plats dit de kan komma och känna sig trygga. Detta är ett mönster 
som finns hos alla ungdomar. Ungdomar vill ha möjlighet att känna sig respekterade, något 
som visar sig vara svårare för dessa ungdomar att bli. Ungdomen Alex beskriver hur det både 
finns en positiv och negativ sida av hens mötesplats: 

”Ett ställe där jag kan prata om det jag vill prata om utan att bli ifrågasatt och nedsatt. Ett 
ställe där vi kan skratta och prata om de positiva sakerna. Det som är bra med det, det är ett 
hemligt ställe. Det står inte någonstans vart det är eller när det är. Ingen kommer någonsin 
veta att du är där. Ingen kommer någonsin säga ”jag vet att du är där”.” Alex 

Det som Alex beskriver här vikten av anonymitet på sin trygga mötesplats. Alex förklarar att 
hen är säker på vem hen är och att hen är öppen med sin sexualitet och könsuppfattning, men 
att det är bra att mötesplatsen är hemlig för att behålla hens och de andra ungdomarnas 
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anonymitet. Det finns ungdomar på mötesplatsen som inte är lika säkra i sig själv och därför 
kan detta vara en stor del av tryggheten för dem. 

”Men vad som är, jag vet inte riktigt, det är väl lite att det är öppet för alla, även folk som 
funderar eller som bara stöttar. De som stöttar, det är jättebra, men de kommer aldrig ha 
kunskap och insatthet om hur det är att vara i den situationen och de ställer frågor. Det är 
jättebra att de ställer frågor men de frågorna ska inte ställas till personer som öppnar sig om 
sina problem.” Alex 

Det som Alex menar är att det på mötesplatsen finns personer som kanske inte riktigt vet hur 
det är att vara HBTQ-person. De personerna har en tendens att ställa frågor till fel person, 
någon som precis kommer ut, som berättar om något problem i sin vardag eller visar 
oförståelse på annat sätt. Detta medför en nackdel för öppna mötesplatser som visar hur 
okunskap eller oförståelse kan inge otrygghet och i vissa fall stigma. Alex förklarar att vissa 
av dessa personer ibland även använder fel pronomen för de andra ungdomarna på 
mötesplatsen. Dessa personer utgår ifrån det sociala könet. 

Egalia i Stockholm. Egalia är en fritidsverksamhet som drivs av RFSL. De arbetar för 
trygghet, kontinuitet och representation. De förklarar att de arbetar för en säker plats att vara 
den du är på, en plats som inte har för stor förändring och är igenkännbar, en plats som 
framhåller personer inom HBTQ-världen som ger ungdomar, personer att identifiera sig med 
(Ungdomsstyrelsen, 2012). De flesta av de medverkande mötesplatserna har en del kreativa 
aktiviteter som de gör. Det kan vara konst, musik, film m.m. De kan sitta och pyssla medan de 
pratar om ett specifikt tema eller bara pratar om något helt annat. Nedan följer en del 
uttalanden som tar upp några aktiviteter som utförs:  

”Men viktigt att nämna här också är att vi erbjuder hela vår fritidsgårds verksamhet som bl a 
är vanligt förekommande aktiviteter som pingis, biljard, brädspel, TV-spel och mycket annat. 
Fler av besökarna visade sig te x vara musiker.” Marie 

”Sen blir det ju ganska mycket, vi är ju ett kulturhus, fokus på skapande verksamhet. 
Lokalerna öppnar ju upp för mycket musik t.ex. och liknande.” Paula 

”Ja, alltså det kan vara att det är något samtalstema någon gång, jag vet att vi har pratat om 
teman som att komma ut. Hur gör man det? Ser det olika ut för olika personer? Sen kan det 
vara att titta på film prata om filmen eller efter temat på filmen. Fikar, målar, gör saker 
medan vi pratar. Mycket är ju prat.” Lisa 

Det som mötesplatserna beskriver ovan ger en bild av vad samtliga mötesplatser handlar om, 
ett sammanhang, umgänge. Dessa aktiviteter utförs tillsammans med andra ungdomar. De 
pratar, skrattar, stödjer m.m. varandra i sina egna men också de andra ungdomarnas processer. 
Det är i dessa fall, möjligheten att i ett sammanhang få uttrycka sig själv som den hen är, som 
kan ge ungdomen en känsla av trygghet. Bland ungdomarna kan det finnas de som behöver få 
ha ett sammanhang där de behöver tala ut, men som kanske är blyg och som kanske kan 
uttrycka sig enklare via konst eller liknande. 
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MUCF (2015) förklarar att om en individ bryter mot heteronormen kan det leda till bl.a. 
kränkningar och diskriminering för individen. Detta kan leda till otrygghet, brist på tillit och 
saknad av emotionellt stöd. Utifrån vad MUCF visar kan det tolkas att heteronormen har 
möjlighet att påverka hur olika personer utsätts i samhället. En av informanterna, Adde, 
beskriver hur det är att föreläsa på vissa skolor: 

”De ända ställena som jag känner mig otrygg på är i skolor, för att ungdomar är ganska 
tuffa, uppkäftiga och inte allt för trevliga om de får reda på att man är homosexuell. De har 
en väldigt tuff och dum attityd i skolorna.” Adde 

Adde lyfter fram hur det i hans arbete utanför sin mötesplats, finns en norm i vissa skolor som 
inte accepterar homosexualitet. På dessa skolor beskriver han att det inte är ovanligt med 
kränkningar och trakasserier. Han utsätts för glåpord och våldförsök av elever och är ibland i 
behov av polis. I sin rapport skriver Nidsjö (2014) om hur det är att vara HBTQ-person på 
Gotland. Här tar de bl.a. upp hur det är vissa av deras intervjupersoner som upplever 
otrygghet, brist på tillit m.m. och att de inte vågar vara helt öppna med vilka de är. I mötet 
med personer, förklarar intervjupersonerna, att de inte vågar vara sig själva helt och hållet då 
de inte vet vad som kan hända. Adde tar upp att när han besöker vissa skolor i sin kommun, 
att det finns vissa ungdomar som inte vågar vara sig själva. De agerar på ett visst sätt, har en 
viss attityd gentemot HBTQ-personer, för att visa att de är ”en i gänget” för sina kompisar. De 
kan själva vara HBTQ-personer men de vågar inte visa upp det för sina kompisar.  

MUCF har gett ut ett material som heter Öppna Verksamheten! (2011). I detta material tar 
MUCF olika metoder som kan användas i arbete med unga HBTQ-personer. I deras material 
tar de upp hur viktigt det är att se till att ungdomarna har möjlighet att kunna vistas på en plats 
där de kan vara sig själva utan att känna sig kränkta, trakasserade eller hotade. De fortsätter 
med att förklara hur viktigt detta är för hälsan, både fysiskt och psykiskt. Något som tas upp i 
studiens intervjuer är vikten av anonymitet och att inte ”outas”. Mötesplatserna har olika 
metoder för att ge anonymitet till sina besökare: 

”Vi är ju noga med att tid och plats och sådant är hemligt. Det är ingenting vi går ut med. 
Det finns i en hemlig grupp på Facebook och i kontakten mellan mig och deltagare eller 
deltagare emellan. Men ingen ska behöva känna att de inte vågar komma för att de riskerar 
att bli outade.” Lisa 

”De flesta är väldigt anonyma utanför de här lokalerna. De flesta i deras omgivning t.ex. 
nära släkte eller nära vänner känner inte till deras hemlighet att de är homosexuella eller om 
de är transpersoner. Vi har också transpersoner som många inte vet i skolor vad de har för 
kön.” Adde 

“…a secret group on Facebook.” John 

”Det är inte heller helt ovanligt med telefonsamtal från hela landet då en kan vara rädd för 
att människor som inte vet att de är HBT ska få veta det.” Marie 

Något som syns i ovanstående uttalanden är rädsla för att outas. Med detta menas att de 
ungdomar som kommer till mötesplatsen, kanske inte är öppna med vilka de är och att de inte 
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vågar vara öppna, för att de tror att de kommer få ett kränkande bemötande. Mattson (2010)  
hur det finns en form av sexualitetsrelaterad maktordning i dagens samhälle. 
Heterosexualiteten har en stark makt då den ses som ”normal” eller ”riktig”. Mattson berättar 
om ett samkönat par som väljer när, var och hur de ska vara öppna i offentliga sammanhang. 
Bara att berätta om sin partner för släkten, på jobbet eller hos vänner, kan resultera i glåpord, 
oförståelse och ifrågasättande. MUCF:s rapport lyfter fram att trygghet kan skapas genom att 
kommunisera med individen utifrån vem den är. Unga personer som bryter normen på något 
sätt är i behov av ett bemötande som inte stämplar de som ”annorlunda” (MUCF, 2015).  Med 
det som MUCF beskriver kring bemötande i åtanke, kan en se tecken på hur viktigt 
språkbruket är i mötet med unga hbtq-personer. Informanten Lisa tar upp en aktivitet som hon 
upplever är bra på Mötesplats 2: 

”Just det, vi jobbar mycket med pronomenrundor. Att vi inte tar för givet vad personen har 
för kön och för att minimera risken för felköningar. Det är också en trygghet, att veta att här 
dit jag kommer, kommer ingen att hålla på att felköna mig. Här får jag bestämma mitt 
pronomen själv och bli respekterad för det.” Lisa 

Lisa tar upp aktiviteten pronomenrunda, som används för att ta reda på hur de vill tilltalas. 
Lisa berättar om hur vid ett tillfälle han blev förvirrad över ett svar i en pronomenrunda. 
Besökaren svarade ”de”, vilket ledde till att Lisa frågade ”okej får jag säga ”du” när jag 
pratar med dig eller ska jag säga ”ni”?”. Det här uppskattades av ungdomen, då Lisa inte 
bara tog för givet hur han skulle hänvisa till ungdomen. Ungdomen Alex beskriver hur en 
pronomenrunda på hens mötesplats kan se ut: 

”Varje gång det kommer nya människor till gruppen, kör vi alltid en ”namn – och – 
pronomen – runda”, för att få reda på vilket pronomen de använder. När jag var förvirrad 
över mitt kön svarade jag pass. Det var inte någon som ställde frågor, inget sådant. De sa 
bara okej. Det tycker jag är ett tydligt exempel på att det är okej att vara förvirrad, det är 
okej att inte behöva svara.” Alex 

Något som Lisa tog upp på en fråga om vad trygghet är för henne, var att en stor del av 
tryggheten ligger i att få vara sig själv. Att inte behöva vara någon annan för att få bekräftelse 
av vem en är som person. Detta kan ses i samtliga intervjuer. Det talas om integritet, allas lika 
värde, konsekvent arbete med strukturer, rätten att vara anonym eller förvirrad. Birgersson 
Ungdomsstyrelsen (2011) tar i sitt material om olika metoder för att arbeta mot normer och 
för inkludering, upp att få vara sig själv är en viktig förutsättning för att må bra.  

Risenfors förklarar i kapitlet Vara sig själv-identitetsformande bland ungdomar i 
gymnasieskolan i antologin Att förstå ungdomars identitetsskapande (2014) hur ungdomarna 
upplever ”att vara sig själv” är ett brett begrepp som inkluderar flera olika arenor. Att visa upp 
sig själv, social kompetens, bjuda på sig själv, klä sig på sitt eget sätt m.m. Innebörden här 
kan vara att alla är sig själva på olika sätt. Det finns inget rätt eller fel. Adde gav en metafor 
som svar på en fråga om hot. 

”Vilken typ av mat man gillar, vi kanske båda två gillar vattenmelon, men det är inte alltid 
det är så.” Adde 
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Det här är en metafor på att alla är olika. Visserligen kan man vara av samma kön eller samma 
sexualitet, men man kan också vara av olika kön och sexualitet. Denna metafor från Adde 
beskriver det som togs upp innan angående att vara sig själv, då det inte finns någon särskild 
regel för vad/vem en person tycker om.  

”Man äger sin kropp. Man kan bli kär i vem man vill. Man får dela sängen med vem man vill. 
Det har inte med någon annan att göra, som vilken religion man ska tro på. Det är privat. 
Man ska inte bli ifrågasatt för det ena eller det andra, bägge två är privata. Om man kan vara 
både homosexuell och muslim? Ja det kan man vara. Precis som man kan vara kristen, jude, 
buddhist eller vad man nu är.” Adde 

Det som Adde tar upp ovan är en till del av svaret på hur en person kan hantera hot. Han 
förklarar att det inte är någon annan än individerna själv som bestämmer hur de ska vara sig 
själva. Russel tar i en artikel (2015) upp hur situationen för utsatthet och stigmatisering ser ut 
för hbtq-ungdomar i Kalifornien. Han visar där vad vikten av kunskap har för nivån av 
trakasserier och stigmatisering. Ju högre kunskap om hbtq-frågorna i skolan, desto mindre 
trakassering och stigmatisering. 

Ambjörnsson (2006) förklarar hur heterosexualitet och homosexualitet förr i tiden båda två 
ansågs vara perversa företeelser, att ha sex för njutningens skull. Det fortsatte med att en 
sexuell revolution utfördes där heterosexualitetens hamnade i fokus och blev accepterad som 
en del av normen, medan homosexualiteten blev en form av avvikelse. Adde beskriver hur 
homosexuella ses ner på i vissa skolor: 
 
”Det är som att bögarna inte förtjänar respekt. … De tror det, så fort du är homosexuell så 
knullar du hela tiden. Det är den attityden jag möter på hela tiden i skolor, de frågar ”gör det 
ont” eller så.” Adde 
 
Det är situationer som den Adde beskriver som skapar otrygghet på vissa platser. Okunskapen 
skapar frågor som tar upp privata och ibland känslosamma ämnen, som kan vara en form av 
utlösning av otrygghet hos personen som blir tillfrågad. Svensson (2015) tar i sin artikel upp 
hur många hatbrott med homofobiskt motiv som har anmäldes under 2013. Det finns en större 
risk att som en person som avviker från heteronormen löper du större risker för att bli utsatt 
för trakasserier, exkludering eller t.o.m. våld. Detta medför att individer utanför heteronormen 
söker sig bort från offentliga rum, till tryggare sociala arenor.  
Paula beskriver nedanför hur platsen påverkar känslan av trygghet hos vissa av besökarna: 
 
”En del tycker att det är otryggt att det ligger mitt inne i city, granne med oss har vi 
statsmissionens dagverksamhet. Det är en del missbrukare som rör sig i området. Det har väl 
någon gång lyfts från ungdomarna att de tycker att det är otryggt.” Paula 
 
Paula tar upp platsens påverkan på trygghet. Detta är även något som Marie tar upp. Platsens 
innebörd kan kopplas till det som Svensson skriver då en HBTQ-person löper större risk att 
bli trakasserad, kränkt eller misshandlad ute på offentliga platser (Svensson, 2015), vilket gör 
att en central del av staden, nära en relativt aktiv organisation som statskomissionen kan inge 
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en känsla av otrygghet hos ungdomarna. Valenti och Cambell (2009) beskriver hur olika 
föreningar har skapats i skolor för att ge trygghet till eleverna som finns där, oavsett kön, 
sexualitet, etnicitet m.m. Alla ska känna sig trygga i skolan. Ungdomen Alex tar upp en av de 
insatser som är på gång i sin stad som har med skolan att göra: 
 
”De kommer utöka den här mötesplatsen, så att det finns fler mötesplatser. Det ska finnas på 
t.ex. en skola. En elev t.ex. ska kunna bara vara på skolan utan att gå till ”hej förälder eller 
förmyndare jag är här på den här platsen” och så måste de förklara varför, utan de är kvar 
på skolan.” Alex 
 
Det som Alex beskriver är en form av insatsen som Valenti och Cambell (2009) tar upp. En så 
kallad Gay/Straight Alliance. Paula fortsätter med att beskriva hur hon anser att första steget 
för att kunna ge trygghet till ungdomar, är genom att själv vara en trygg vuxen. Om du är 
trygg i vem du är, vad du gillar m.m. och du visar att du finns där för ungdomarna, kan du ge 
dem en slags trygghet. Eide och Eide (2006) (se teori och begrepp – trygghet) tar upp trygg 
anknytning. Trygg anknytning i det här fallet innebär att du som ledare på mötesplatsen ger 
trygghet till ungdomarna genom att finnas där för dem och hjälpa dem när de behöver det. 
Nedan beskriver informanten Paula hur Mötesplats 3 arbetar för att utbilda vuxna som 
kommer i kontakt med hbtq-ungdomar i Stad 3.  

”Jag tror ju i många fall att det är viktigare att nå de andra vuxna t.ex. skolpersonal som 
träffar ungdomarna och alla barn, för att få dem att kanske förändra vissa saker och få mer 
kunskap.” Paula 

Paula svarar ovan på en fråga om hur de arbetar utåtriktat och nedan följer ännu en del av 
hennes svar, där hon beskriver arbetet för att ge kunskap om de ämnen de arbetar med:  
 
”… vi är ute och håller i föreläsningar t.ex. Vi pratar ju givetvis mycket om hbtq och vad det 
innebär, men vi pratar också mycket om normer och försöker få grupperna som vi pratar med 
att granska sina egna värderingar och normer och liknande.” Paula 
 
Det som Paula beskriver är hur mötesplatsen arbetar för att motverka normen ute bland vuxna. 
De försöker ändra attityderna för att minska stigmatiseringen av hbtq-personer, för att få 
igenom mänskliga rättigheter. Egalia förklarar att de arbetar för en säker plats att vara den du 
är på, en plats som inte har för stor förändring och är igenkännbar, en plats som framhåller 
personer inom HBTQ-världen som ger ungdomar, personer att identifiera sig med 
(Socialstyrelsen, 2015). Paula beskriver hur de arbetar för att ge trygghet med att ha en sluten 
form av mötesplats för ungdomarna: 
 
”… när vi har öppet så skulle man kunna säga att den är en ganska sluten. T.ex. får inte 
några andra vuxna komma hit, som inte arbetar här eller som ska hålla en workshop t.ex. 
utan ungdomarna ska själva veta vilka dem möter för att de själva inte ska riskeras att outas 
för att de inte vill helt enkelt. Dörren är låst.” Paula 
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Paula berättar vidare hur de arbetar med att när någon av ledarna ska sluta, så låter de 
ungdomarna veta det i förväg, så att de får en smidig övergång. MUCF har arbetat hårt för att 
ge utbildning till kommuner m.m. angående HBTQ-frågor för ungdomar. 

De flesta av informanterna är ute och föreläser eller är ute på konferenser. Men de 
deltar/arrangerar också en hel del evenemang. Samtliga deltagande mötesplatser förklarar att 
de bl.a. deltar i sin stads Pride-vecka på något sätt. Lundberg (2007) skriver om hur Pride är 
en festival som lyfter upp mänskliga rättigheter. Den finns till för att hedra år 1969 upplopp i 
New York. Detta upplopp startade hbtq-samhällets arbete för sina rättigheter. Pride handlar 
om att fira den man är och att vara stolt över sig själv. I sin rapport tar Ungdomsstyrelsen 
(2010) upp ett antal olika verksamheter som arbetar för unga hbtq-personer. Dessa 
verksamheter har gemensamt att de arbetar för att ungdomarna ska ha någonstans att vända 
sig till, någonstans där de kan vara vem de är. En av dessa är UMO.se. UMO.se är en digital 
ungdomsmottagning som tar upp ämnen som sex, hälsa och relationer. Den riktar sig mot 
ungdomar mellan 13 och 25 år. UMO har ett uttalat normkritiskt perspektiv i sitt arbete med 
ungdomar och har sin grund i diskrimingeringsgrunderna. Då det kan förekomma bilder som 
kan vara något provocerande på hemsidan har de en form av ”panik”-knapp. Denna knapp 
döljer de bilderna och det materialet.  
 
För att sammanfatta det hela samt beskriva de skillnader och likheter som finns bland de olika 
mötesplatserna så kan en likhet synas i det alla mötesplatserna är delaktiga i Pride-festivalen i 
respektive stad. Detta medför dock en risk för att de ungdomar som väljer att vara involverade 
och att öppet vara med på Pride med sin mötesplats, riskeras att eventuellt ”outas”. Från vad 
som beskrivs av informanterna så är det faktum om att skapa ett sammanhang där 
ungdomarna kan vara sig själva och få prata ur sig om vad som tynger dem. En skillnad som 
finns bland de olika mötesplatserna är att vissa av mötesplatserna har uppgett att ungdomarna 
kan nå dem när ungdomarna vill. Ungdomarna kan ringa på kvällen eller till och med komma 
hem till den ansvarige för att prata eller bara hänga. En risk i detta kan vara att det går från att 
bli en professionell relation till en mer vänskaplig relation där den ansvarige blir för 
investerad i ungdomens liv, vilket medför en form av beroende på ungdomens eller den 
ansvariges sida. Vidare är en skillnad i hur pass ofta mötesplatserna är öppna för sina 
besökare. Vissa är öppna ett tillfälle i veckan, andra har drop-in. Båda dessa för med sig sina 
för och nackdelar. Fördelar med ett tillfälle i veckan är att under det tillfället är fokus helt och 
hållet mot ungdomarna själva, medan flera tillfällen kan resultera i att ungdomen hittar en 
fristad som hen kan besöka när hen har lust för att känna trygghet. Nackdelarna kan vara att 
vid ett specifikt tillfälle så kan ungdomarna eventuellt inte komma in under andra tider med 
risk för att påverka sin anonymitet, medan när det har öppet varje dag, kan påverka 
ungdomens situationer utanför mötesplatsen med t.ex. skola eller yrke, med skolk eller 
avhopp från respektive situation.  
 
För att koppla arbetet till konstruktion av trygghet så handlar det mesta av vad informanterna 
säger om sammanhang och att få diskutera utifrån det som ungdomen själv tycker är viktigt. 
Genom att de vuxna lyssnar och för en dialog med ungdomarna samt att de andra ungdomarna 
visar att de finns där för ungdomen i fråga, kan en känsla av trygghet byggas upp. Även 
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anonymiteten har en stor del i trygghet, samt vart mötesplatsen finns. Anonymiteten att själv 
välja vem som vet vem en är och att få vara den man är, gör att självkänslan byggs upp och på 
så sätt tryggheten i sig. Vidare kan mötesplatsens lokalisering antingen öka känslan av 
trygghet eller minska den. Om mötesplatsen är baserad i ett område där det finns risker för att 
anonymiteten påverkas eller liknande, kan ungdomen eventuellt få en ökad känsla av 
otrygghet. 
 

5.3	Vad	har	mötesplatsen	för	utmaningar?	Hur	kan	den	utvecklas?	
 

Paula nämnde under intervjuns gång att en av de största utmaningarna som de har på sin 
mötesplats är heteronormen. Hon påpekar hur heteronormen påverkar möjligheten till 
inkludering till den del att den sätter upp regler för vad som är rätt och vad som är fel. Dessa 
regler konstruerar i sig den stigmatisering och otrygghet som HBTQ-ungdomarna kan komma 
att möta i sin vardag. I sin bok förklarar Ambjörnsson (2006) hur queerforskares 
huvudintresse ligger i att undersöka hur normer m.m. uppstår. Det finns tecken på hur vissa 
lagar, attityder och strukturer m.m. stärker heteronormativitet. Informanten Marie beskriver 
nedan hur arbetet för att förändra attityder och normer är en stor del av arbetet på sin 
mötesplats: 
 
”Så ja, vi är en gård som gjort och gör mycket för att förändra attityder så vi har det i 
grunden sas och detta följer förstås med till Mötesplats 5.” Marie 

Utveckling av verksamheterna har en delad syn i studiens intervjuer. Men de flesta har som 
mål att utökas. Här följer några insatser som har nämnts i studierna som tar upp vad 
mötesplatserna jobbar för: 

”Mötesplats 5 behövs alla dagar i veckan, idag har vi bara öppet en kväll. Könsneutrala 
lokaler är också viktigt. Mer utbildning generellt men också för oss som arbetar med HBTQ.” 
Marie 

”…vi har arbetat för är ju att forma ett utåtriktat arbete med lite mer utbildningsinsatser för 
t.ex. skolan. Vi har ju haft en del föreläsningar, inte bara för skolor utan i bl.a. Svenska 
Kyrkan, Fritidsledarutbildningen och Statsmission m.m. men det har inte ingått i vårt 
uppdrag utan det är något som vi i personalen har gjort för att vi tycker att det är viktigt.” 
Paula 

”Jag är med i ett nätverk för personer som jobbar med unga HBTQ-personer. Vi utbyter 
erfarenheter, tar upp dilemman, massa sådana saker. Sen givetvis lyssnar på ungdomarna, se 
vad som behövs. 

 Läsa av behov. Se vart det finns behov och försöka tillgodose dem behoven. Lära sig mycket 
saker, sen kommer vi antagligen vara med på Pride i år, kanske i ett tält under själva 
festivalen och men också under paraden och lite så där.” Lisa 
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”Utveckling handlar inte alltid om att en förening kan utvecklas av sig själv. Det beror alltid 
på vilken ekonomisk resurs man har. Då kan man skaffa sig mera professionella, mera 
medarbetare.” Adde 

Det som informanterna tar upp är hur de på något sätt vill göra mötesplatsen större. De 
använder sig av sådant som nätverk, kollegor, kommunen, chefen m.m. Adde tar upp en viktig 
aspekt i att utveckla sin verksamhet. Ekonomi. Utan pengar så finns det inte många sätt att 
utveckla verksamheten. En kan inte anställa mer folk, hålla i större föreläsningar, bjuda in 
talare. UMO utvecklas tillsammans med bl.a. andra ungdomsmottagningar för att ha korrekt 
information som ska vara till hjälp och stöd för de ungdomar som behöver det. Det material 
som tas fram granskas av ett råd som består av ett antal experter i olika områden. UMO tar 
även de emot önskemål och tankar från ungdomar för hur de ska kunna utvecklas. UMO har 
en panel med ungdomar som kommer med tankar och idéer för att utveckla webbplatsen. 
Detta för att tillgodose målgruppens behov (Ungdomsstyrelsen, 2010).  

De likheter som finns i vad informanterna tar upp angående utmaningar och utveckling är 
följande. Det finns en generell uppfattning om att heteronormen och tillgången till resurser är 
utmaningar i arbetet med mötesplatser. Heteronormen har som sagt en stor kraft i samhället 
och präglar oftast de motgångar som finns mot HBTQ-personer. Mötesplatserna arbetar en hel 
del utanför mötesplatsen för att ändra attityder och för att utveckla kunskapen om HBTQ-
frågor och normer. Vidare så kan bristen på tillgångar och resurser, minska möjligheten till att 
arbeta för att skapa trygghet utanför mötesplatsen eller för att utöka mötesplatsen. I fråga om 
utveckling på mötesplatsen så finns det en generell önskan bland informanterna att utöka sin 
mötesplats ytterligare. Där de olika informanterna skiljer sig är de motgångar de har med sig i 
sitt arbete. Det finns en variation kring sexualitet, etnicitet och kön bland informanterna, 
vilket påverkar deras arbete på olika sätt. En av deltagarna möter oftast utmaningar i sitt 
arbete på grund av sin sexualitet. Vidare finns det en osäkerhet bland vissa av informanterna 
huruvida mötesplatsen kommer finnas kvar.  

6. Slutsats	och	diskussion	
I det här avsnittet diskuteras resultatet och analysen gentemot syfte och frågeställningar samt i 
relation till de teoretiska utgångspunkterna. Utöver det kommer även en diskussion kring vad 
denna studie kan ge socialt arbete och socialpedagogik. 

6.1	Mötesplatsernas	bakgrund	och	varför	de	finns	
Studiens resultat visar bl.a. hur informanternas mötesplatser har kommit till på grund av att 
det fanns ett behov av att ha en mötesplats i respektive stad. Dessa behov är uppdelade i olika 
motiv. Vissa av möteplatserna har startats med grund i behov från ungdomarna själva. Andra 
utefter att det fanns ett uppfattat behov av en mötesplats från de vuxna på mötesplatserna. 
Dessa mötesplatser behövs enligt informanterna av olika anledningar, men generellt för att det 
inte görs tillräckligt för att motverka kränkande attityder och okunskap kring HBTQ-frågor. 
Vissa av mötesplatserna har funnits en längre tid och har kommit in i arbetet för HBTQ-
ungdomarna, medan andra fortfarande jobbar för att kunna ta sin plats. Ungdomen Alex 
påpekar hur viktigt det är med dessa mötesplatser, där individer som hen kan få den hjälp och 
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det stöd som de behöver. När det kommer till frågor om hur de har förändrats över tid så 
skiljer det sig något. Vissa har mer att göra, andra har mindre och vissa ser det ut ungefär som 
det gjorde när de startade. Något som informanterna har gemensamt är att de alla har förberett 
sig för att starta upp mötesplatserna. Det har varit genom egna erfarenheter, utbildningar, 
marknadsföring, läger m.m.  

Jag ser en liknelse mellan det arbete som mötesplatserna har lagt ner och fortfarande lägger 
ner och Ambjörnsson (2006) beskrivning av RFSLs historia. RFSL startade 1950 som 
aktivistgrupp och växte sedan till att bli en riksorganisation. De utförde demonstrationer, 
utbildningar och andra manifestationer. Grunden låg alltid i sexuellt likaberättigande. Jag ser 
likheter i hur studiens mötesplatser arbetar med t.ex. att vara med på olika evenemang och 
föreläsningar. Mötesplatserna i min studie har inte funnits lika länge som RFSL, men de 
arbetar på för att finnas kvar länge. De arbetar på för att få bort heteronormativiten i samhället 
och för att mänskliga rättigheter ska accepteras av alla. Däremot så håller inte studiens 
mötesplatser i demonstrationer. Mötesplatserna finns till för att ge kunskap, stöd och svara på 
frågor om hbtq-frågor till de som behöver det. För att motarbeta heteronormen arbetar 
mötesplatserna utåt genom föreläsningar m.m. på olika arenor runt om i landet. Dessa 
föreläsningar kan bl.a. ta upp frågor om HBTQ-frågor, normkritiskt bemötande och normer 
m.m. På mötesplatserna är det en generell uppfattning om vikten att bemöta ungdomarna som 
kommer till mötesplatserna med en förståelse och respekt för vilka ungdomarna är. Förutsatt 
att mötesplatserna arbetar för att, i de situationer de arbetar med ungdomarna, ser ungdomarna 
för hela sin person och inte det faktum att de är HBTQ, kan mötesplatserna i sin tur arbeta 
mot stigmatisering genom att inkludera ungdomen som den person den är. Om det skulle vara 
så att mötesplatserna ser till HBTQ-ungdomar som grupp, så finns där en risk att ungdomarna 
ses som en del av en kategori och att vem de är inte är av lika stort intresse som att de är 
HBTQ-person. Detta gör i sin tur att termen HBTQ-person blir en politisk identitet, en norm 
som bestämmer vad en sådan person bör vara (Weir, 2008). 

6.2	Arbeta	för	trygghet,	mot	stigmatisering	
Från vad deltagarna har sagt så kan en slutsats dras till att utåtriktat arbete är lika viktigt som 
internt arbete. Med det menas att även om mötesplatsen är trygg för ungdomarna, så finns det 
en möjlighet att samhället runt omkring inte är det. Det är viktigt att vara ute och föreläsa för 
skolor, kommunen, företag m.m. för att kunna utveckla och förändra attityder och normer. 
Heteronormen är det som driver samtliga mötesplatser och det är just den som de arbetar 
emot. Sedan är det viktigt att göra en anknytning till de vuxna på mötesplatser för 
ungdomarna. Om du som vuxen visar att du kan ge stöd och hjälp till de som behöver det, så 
bygger du upp känslan av trygghet hos ungdomen. Från vad resultatet säger så verkar det vara 
stor risk för utsatthet i skolorna. Det finns en del skolor där det är så pass taskig attityd till 
hbtq-personer att det behövs polisassistans för att kunna föreläsa på dessa skolor. En till 
slutsats kan dras i det faktum att gemenskapen på dessa mötesplatser är viktig för 
ungdomarna. Känslan av närhet till andra personer, att ha vänner, att bli accepterad och 
respekterad för den du är, att själv få välja vem du är och att folk ber om ursäkt om de gör 
något dumt. Det är också viktigt att ha varierande aktiviteter på mötesplatsen. Att ha kreativa 
aktiviteter som konst, film, musik och drama kan ge ungdomarna något att uttrycka sig 
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visuellt eller verbalt med, utan att behöva prata om något de upplever som känsligt område 
eller att ha något att göra medan de pratar om det. 

Med det här i åtanke kan en koppling dras till Arnsviks (2013) teori kring vikten av trygga 
mötesplatser för socialt utsatta, detta på grund av hans beskrivning av hur bekräftelse, 
gemenskap och mobilisering. De här tre begreppen innebär att en person blir accepterad för 
vem den är, hen får ett sammanhang och umgänge som ger dem en känsla av tillhörighet och 
motiveras till att leva sitt liv som hen vill det. Det är just det här som mina informanter vill få 
fram med sitt arbete. En plats där ungdomar kan visa upp sig precis som vem de är och få en 
accepterande och välkomnande respons. Dessa mötesplatser ger ungdomarna också en frihet i 
att det inte är obligatoriskt vilka som är med eller att en måste komma till varje träff, utan det 
är helt och hållet frivilligt att vara med på träffarna. En risk med mötesplatserna är återigen att 
tryggheten är kopplad till en form av kategori eller i detta fall, en specifik folkgrupp. Det som 
alla ungdomarna har gemensamt är att de har någon form av koppling till HBTQ-frågor. Detta 
kan i sig leda till att ungdomarna skapar en form av norm som har sina egna regler och 
begränsningar. Det kan medföra t.ex. platser som inte bör besökas, åsikter som ska delas m.m. 
Molin (2008) skriver i sitt kapitel Analysen av tillhörighet – en socialpedagogisk utmaning i 
antologin Meningsskapande och Delaktighet: Om vår tids socialpedagogik om hur en 
normalitet och avvikelse skapas i gymnasiesärskolan. I kapitlet framkommer det hur det av 
upplevelser av utsatthet och gränser inom t.ex. matsalen, ger en känsla av att de exkluderas 
från andra områden i skolan eller andra elever. I min studies fall kan känslan av trygghet vara 
kopplad till känslan av utsatthet och exkludering i det som framkommer i Molins fältstudie. 
Risken är att HBTQ-ungdomarna på de trygga mötesplatserna upplever tryggheten genom den 
grupp de är en del av. Det kan tillkomma upplevelser om att en plats är otrygg och på så sätt 
blir denna plats en plats att undvika. En annan liknelse kan dras till Valentis och Cambells 
(2009) resultat angående Gay-Straight Alliance (GSA) i amerikanska skolor. Dessa 
mötesplatser bjuder in alla människor som har någon form av intresse för HBTQ-frågor. De 
arbetar för att alla som kommer dit ska få och ge acceptans och respekt till ungdomarna runt 
omkring. Anledningen till den här liknelsen är då mötesplatserna inte bara är till för HBTQ-
personer utan det är till för alla som är intresserade av HBTQ-frågor, om en är osäker, de som 
stödjer HBTQ-personer och de som är trötta på samhällets normer. Det som både GSA och 
studiens mötesplatser har gemensamt är att de trycker på det faktum att alla är och ska vara 
accepterade på mötesplatsen och om man gör t.ex. en felköning eller någon annan miss, ska 
man be om ursäkt direkt.  

6.3	Utmaningar	och	utveckling	på	mötesplatserna	
Enligt resultatet och vad informanterna har sagt så kan en slutsats dras till att en av 
utmaningarna kan vara heteronormen. Heteronormen präglar fortfarande dagens samhälle och 
det är den som gör att det finns ett fortsatt behov trygga mötesplatser för hbtq-personer. 
Heteronormen grundar också en hel del antaganden, trakasserier och kränkningar mot hbtq-
personer. Dessa former av stigmatisering är även de en utmaning för mötesplatserna. 
Stigmatiseringen gör att vissa ungdomar inte vågar gå utanför dörren. Slutligen är också en 
utmaning att få tiden och pengarna att räcka till. Vissa av informanterna jobbar inte heltid 
med mötesplatsen utan de har andra uppdrag också. De kan inte lägga ner hela sin energi och 
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tid på sin mötesplats för att då kan andra verksamheter tyna bort. I vissa fall har informanterna 
en relativt gränslagd budget som de ska kunna utveckla men fortfarande arbeta på med 
mötesplatsen. Oftast går det inte att få mer personal eller att utöka verksamheten med dem 
resurser de har. När det kommer till att utveckla själva verksamheterna så finns det en del som 
skulle vilja utöka verksamheten. Resurser behövs för att kunna utvidga till andra former av 
stöd för olika personer. Mer personal, nå ut till fler personer. Få mer arbete i skolor. Att kunna 
ge alla som kommer och besöker deras mötesplatser utvecklat stöd och vara så 
tillmötesgående som möjligt. Utbildning till personalen men också till kommunen. Även att 
utveckla bemötandet genom erfarenheter och kunskap ses som en utveckling. 

Utmaningarna som tas upp av informanterna kan kopplas till Ungdomsstyrelsen (2012) 
förklaringar kring vilka utmaningar som kan förekomma med en riktad mötesplats. Besökarna 
kan vara rädda för att någon kommer veta var de är eller att de är en HBTQ-person. Brist på 
ungdomar som kommer till mötesplatsen kan göra att de ungdomar som kommer till 
mötesplatsen känner att de inte får ut det som de hoppats på. De mötesplatser som har 
intervjuats i min studie har förklarat hur de har förklarat och arbetar för att besöket på 
mötesplatsen ska vara anonymt. När det kommer till heteronormen så ser jag en liknelse 
mellan informanternas utmaning och Bogren (2010). Bogren förklarar hur heterosexualiteten 
ses som det normala i samhället och det ut efter det kan uppstå konflikter, trakasserier och 
kränkningar på grund av att någon bryter normen. Informanterna beskriver hur heteronormen 
påverkar attityderna i skolorna, i hemmet m.m. De beskriver heteronormen som den faktor 
som gör att hbtq-personer inte ges samma rättigheter och respekt som heteronormativa 
människor får. I fallet om utveckling kan jag se en liknelse mellan resultatet och 10 tips som 
ett antal mötesplatser tar upp i MUCF (2012) rapport. Mötesplatsernas tips inkluderar 
bemötande utefter personen du träffar, inga antagande om personen utefter normen, kunskap, 
se till att göra ungdomarna delaktiga i beslut, bra och stöttande stämning för alla, 
pronomenrundor. Ytterligare tips är att visa upp normerna i samhället, visa ungdomarna att 
alla kan göra vad som helst, ha objekt eller liknande som gör att ungdomarna känner sig 
representerade på mötesplatsen. Slutligen så fortsätt arbeta även om du gör ett misstag. Be om 
ursäkt och gå vidare.  

6.4	Relevans	för	socialpedagogik	och	socialt	arbete	
Då socialpedagogik till stor del handlar om att integrera människor in i samhällets gemenskap 
(Madsen, 2001), ser jag att min studie ger en bild av hur socialpedagogiskt arbete finns i 
arbetet med trygga mötesplatser för HBTQ-ungdomar. Dessa mötesplatser arbetar för att ge 
en trygg plats till ungdomarna, där de kan utforska och utveckla sig själva. De får en form av 
gemenskap och genom detta blir de säkrare i sig själva. Samtidigt arbetar mötesplatserna för 
att förändra heteronormativiteten i samhället. De arbetar för att utveckla de normer som finns 
i samhället på ett sådant sätt att HBTQ-personers rättigheter m.m. blir en del av normerna i 
samhället. Socialpedagogiken handlar om att integrera personer som anses avvika från 
samhället, in i samhället som en unik del (Madsen, 2001). 

Inom socialt arbete finns det en teori som kallas anknytningsteorin. Denna teori utgår ifrån ett 
barns anknytning till en primär vårdnadshavare som ger stöd och hjälp till barnet när det är i 
behov av det, efter det att skapa en anknytning till andra personer i barnets närhet (Börjesson, 
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2010). I arbetet på trygga mötesplatser för HBTQ-ungdomar handlar det mycket om att skapa 
en relation till de ungdomar som besöker mötesplatsen. Dessa ungdomar ska känna sig trygga 
och välkomnade på denna plats. De ska känna att de får det stöd och hjälp i den situation de 
befinner sig i. Detta betyder att anknytningsteorin kan ses i arbetet på trygga mötesplatser. De 
som arbetar på mötesplatsen ger stöd och hjälp samt andra ungdomar, till de som behöver 
stödet eller hjälpen. Detta är också en del av de resurser som den anställde har. 

Resurser är den kunskap, det stöd, den hjälp m.m. som en socialarbetare kan ge (Svensson, 
Johnsson och Laanemets, 2008). Det är utefter vad ungdomen behöver som de som arbetar på 
mötesplatsen agerar genom att ha ett kontaktnät med andra verksamheter som har olika 
funktioner. Om en annan verksamhet kan hjälpa ungdomen/-arna där mötesplatsen inte kan, 
kontaktar mötesplatsen verksamheten för att se till att ungdomen får den hjälp ungdomen 
behöver. 

6.5	Förslag	till	fortsatt	forskning	
Ett område som skulle kunna utvecklas mer i fortsatt forskning är ungdomarnas egna 
upplevelser av trygga mötesplatser för HBTQ-ungdomar. I det här området skulle forskaren 
kunna undersöka vad som är bra, behövs utvecklas, vad som är viktigast och vad som behövs 
undvikas. Detta skulle då vara en kvalitativ undersökning som går in på vad som enligt 
ungdomarna gör trygga mötesplatser trygga. 

Vidare skulle ett område vara att istället för att undersöka hur trygghet skapas, att undersöka 
vad trygghet är för ungdomarna. Vad är känslan av trygghet för en ungdom? Hur känns den? 
Detta skulle även det kunna vara kvalitativ undersökning med t.ex. ett fenomenologiskt 
perspektiv som utforskar de upplevelser och åsikter som ungdomarna har angående vad 
trygghet är. 

Ett till område skulle kunna vara att göra en kvantitativ undersökning som undersöker behov 
av trygga mötesplatser för HBTQ-ungdomar. Denna undersökning skulle dels kunna rikta sig 
mot personer ute i allmänheten och undersöka vad de känner till om HBTQ, trygga 
mötesplatser m.m.  

6.6		Brister,	förtjänster	och	metoddiskussion	
Där min studie brister är i att jag inte får in ungdomarna som besöker respektive mötesplats i 
undersökningen. Det hade varit gynnande för studien då jag hade kunnat få ett starkare intryck 
av hur mötesplatserna upplevs av ungdomarna. Men då jag har en intervju med en ungdom 
som beskriver hens upplevelse av mötesplatser, får jag ändå ett exempel på hur upplevelsen 
kan se ut. Min studie har haft perspektivet social konstruktion, vilket har lett till allt material 
och resultat har tagits fram för att undersöka den skapande processen av trygghet på trygga 
mötesplatser (Hacking, 2005).  

En begränsning av mailintervjuerna var att den engelske informanten inte skulle vara kvar i 
Sverige kort efter intervjuns tillfälle vilket gjorde det svårt att få tag på informanten för 
ytterligare information. Ännu en brist av intervjuerna var omformulering av syfte, 
frågeställning och målgrupp då jag gick från att fokusera på ungdomars uppväxt och 
erfarenheter till mötesplatsernas erfarenheter och utmaningar i sitt arbete samt deras 
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bakgrund. Detta medförde att jag fick annorlunda information från informanterna. Men då de 
frågor som ställts i båda intervjuformer tar upp liknande ämnen upplever jag det som att det 
inte var en brist som påverkade studien alltför mycket. Ytterligare en brist av mailintervjuerna 
var att jag inte mailade tillbaka för att få mer information i de fall det behövdes, men den 
information jag fick var ändå relevant för studiens syfte och frågeställningar. En förtjänst 
inom intervjuerna var att jag arbetade för att få upp en dialog med informanterna genom att 
nicka, förklara om det var någon fråga om mig eller arbetet m.m. Ytterligare en förtjänst var 
variationen av mötesplatser som var med. Det fanns bl.a. en mötesplats som är baserad i en 
skola som stödjer och hjälper de elever som studerar på skolan.  

Min studies syfte var att ta reda på bakgrunden till varför trygga mötesplatser finns, hur 
trygghet görs och vilka utmaningar som kan förekomma i arbetet. Jag upplever att studien 
svarar på syftet och ger en bild av hur arbetet fungerar samt vad mötesplatserna gör för att 
skapa trygghet.  
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8. Bilagor	
 

Bilaga	1	
 

Intervjuguide 

 

Intervjufrågor och saker att tänka på: 

Förklara i början vad syftet är med intervjun och hör om det finns några frågor eller 
funderingar. Börja inspelningen när funderingar m.m. är klara. Eventuell fråga efter mer 
exempel om mer info kan fås. 

Var tydlig när jag går vidare från ämnet. Se till att diskussionen håller sig kring frågan. Se till 
att alla vet vad intervjun går ut på och att det är frivilligt. 

Frågor: 

 

1. Berätta om era erfarenheter du/ni har från er uppväxt i ”en mellanstor stad”? 
 
 

2. Beskriv vad trygghet är för dig/er? Har du/ni några konkreta situationer där det blir 
tryggt, vad är det som är specifikt/speciellt i dessa situationer? 
 
 

3. Berätta om vad som är en trygg mötesplats för dig/er? 
 
 

4. Hur upplever du/ni ”den trygga mötesplatsen”? Kan du/ni ge några exempel som 
illustrerar hur ni upplever den trygga mötesplatsen? 
 

5. Vad är de vanliga sakerna du/ni gör på ”den trygga mötesplatsen”? 
 

6. Berätta om fem olika anledningar till varför du kommer till ”den trygga 
mötesplatsen”? 
 

7. Finns det saker som skulle kunna utvecklas på den trygga mötesplatsen, andra 
aktiviteter? 
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Efter intervjun, se till att igen fråga om det är okej att informationen ses av mig och 
handledare och att alla fortfarande vill vara med. Påpeka att de kan kontakta mig när som 
helst innan jag skickar in uppsatsen, för att hoppa av studien.  

 

Frågor till personal: 

 

1. Hur arbetar du/ni för att förbättra uppväxten för HBTQ-ungdomar i ”en mellanstor 
stad”? 

 
2. Vad är trygghet för dig/er? Hur arbetar du för att ge trygghet till ungdomarna? 

 
3. Vad utgör en trygg mötesplats för dig? Hur arbetar du för att ”mötesplatsen” ska vara 

en trygg mötesplats? 
 

4. Vad är de vanligaste aktiviteterna ni gör på ”mötesplatsen”? 
 

5. Hur arbetar du/ni för att få ungdomarna att komma till ”mötesplatsen”? 
 

6. Hur arbetar du/ni för att utveckla ”mötesplatsen”? 
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Bilaga	2		
 

Informationsbrev – Intervju 

 

Hej! 

Mitt namn är Joakim Genberg och jag skriver just nu min examensuppsats vid Högskolan 
Väst! Syftet med min uppsats är att ta reda på vad en trygg mötesplats för HBTQ-ungdomar 
är och vad som är bakgrunden till att dem finns. Vidare är syftet också att ta reda på hur 
trygghet görs på dessa mötesplatser. Anledningen till att jag skriver till er är för att fråga 
huruvida jag kan komma till er mötesplats för att intervjua någon som arbetar på den trygga 
mötesplatsen.  

Jag kommer vilja spela in intervjuerna, men kommer bara göra detta om de som intervjuas går 
med på det. Frågorna som ställs kan få ses i förväg om det är något man vill se. Frågorna 
utgår från mitt syfte.  

Det är självklart frivilligt att delta och skulle ni känna att ni inte vill vara med efter intervjun 
tar jag inte med er information. Det hela är helt anonymt och informationen kommer att 
avidentifieras. Det obearbetade materialet kommer endast att ses av mig och min handledare. 

Om det skulle komma upp frågor, hinder eller om det skulle vara något annat kan jag eller 
min handledare nås via informationen nedan: 

 

Joakim Genberg 

Telefon: 0707 94 83 79 

Mail: jocke.sickan92@gmail.com 

 

Mind handledare 

Bo Helsing 

bo.helsing@hv.se 
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Bilaga	3	
 

Intervjuguide 

Intervjufrågor och saker att tänka på: 

Förklara i början vad syftet är med intervjun och hör om det finns några frågor eller 
funderingar. Börja inspelningen när funderingar m.m. är klara. Eventuellt fråga efter mer 
exempel om mer info kan fås. 

Var tydlig när jag går vidare från ämnet. Se till att diskussionen håller sig kring frågan. Se till 
att alla vet vad intervjun går ut på och att det är frivilligt. 

Efter intervjun, se till att igen fråga om det är okej att informationen ses av mig och 
handledare och att alla fortfarande vill vara med. Påpeka att de kan kontakta mig när som 
helst innan jag skickar in uppsatsen, för att hoppa av studien.  

Bakgrund 

1. Kan du berätta om vad som är bakgrunden till varför trygga mötesplatser för HBTQ-
ungdomar behövs?  

 
2. Vad anser du är de viktiga aspekterna för att skapa en trygg mötesplats? 

 
3. Hur gick det till när just den här mötesplatsen startades? 

 
4. Hur var den första tiden efter den här mötesplatsen startade? 

 
5. Hur har det förändrats över tid?  

 
Arbetet 
 

6. Pratar besökarna om otrygghet och trygghet? Kan du ge exempel? 
 

7. Är det mest stammisar eller är det även tillfälliga besökare? 
 

8. Hur arbetar du för att ge trygghet till ungdomarna? 
 

9. Hur gör du om du upptäcker att någon har det svårt eller problem? 
 

10. Har du haft kontakt med besökarnas nätverk/kompis/föräldrar/skola? 
 

11. Hur arbetar du för att ”mötesplatsen” ska vara en trygg mötesplats? Gör ni några 
speciella aktiviteter? 

 



40 
 

 
 
Utveckling och utmaningar 
 

12. Hur arbetar du/ni för att få ungdomarna att komma till ”mötesplatsen”? 
 

13. Vad har du för tankar om hur du skulle vilja utveckla ”mötesplatsen” ytterligare? 
 

14. Vilka svårigheter och utmaningar förekommer i ditt/ert arbete på ”mötesplatsen”? 
 

15. Något jag tänker på är att egentligen skulle ju inte trygga mötesplatser behövas, men 
ändå så behövs de. Vad är dina reflektioner kring det här dilemmat? 

 
16. Gör ni utåtriktat arbete för att förändra attityder? 

 


