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Vem får lov att vara öppen?
		

Inledning

Liv i lärarrummet
– en bok om sexuell läggning och arbetsmiljö i
skolan
Vi lever i ett samhälle där det förväntas att alla ska
vara heterosexuella, men verkligheten ser annorlunda ut. Dessutom försvåras homo- och bisexuellas möjligheter till att vara öppna på jobbet i en
heteronormativ miljö.

Vem äger problemet?
I skolan fostras våra nya samhällsmedborgare. Lärare har en stor och
viktig uppgift att fylla. Men skolan består inte bara av en demokratifostran, det är också många människors dagliga arbetsplats. En arbetsplats där ibland frågor om arbetsmiljö i stort diskuteras högljutt. Vad
är egentligen ett bra arbetsmiljöarbete, och omfattar det frågor för att
förebygga uppkomsten av diskriminering och trakasserier på grund av
sexuell läggning?
”Liv i lärarrummet – en bok om sexuell läggning och arbetsmiljö i
skolan” är ett utbildningsmaterial med målet att skapa öppna arbetsplatser där alla kan trivas. I boken problematiseras även heteronormen,
den norm som förutsätter heterosexualiteten, och dess negativa konsekvenser.
Sverige har en lag som förbjuder diskriminering på grund av sexu-
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ell läggning i arbetslivet. Vi har kommit en liten bit på vägen men har
fortfarande långt kvar till ett öppet och inkluderande arbetsliv där alla har samma rättigheter. Där alla kan delta i snacket runt fikabordet i
lärarrummet, där alla kan ta med sin partner på julfesten och där alla
har samma möjlighet att göra karriär, oavsett sexuell läggning.
Lagstiftningen är dock inte allt. Våra attityder och värderingar präglar vårt handlande i vardagen. Beslutet att berätta om sin sexuella läggning är upp till den enskilda personen, men det är allas ansvar att skapa
en arbetsmiljö där man kan göra det.

Inledning	
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Kapitel 1

Vem får lov att vara öppen?
Hetero – vanligt, men inte normalt.
När hörde du senast någon berätta att han eller
hon är heterosexuell? När hörde du senast någon
berätta att han eller hon är högerhänt?
Vissa saker bara finns där och förutsätts vara självklara för alla människor trots att en stor grupp inte låter sig kategoriseras som heterosexuella eller högerhänta.
Egentligen berättar man ju att man är högerhänt eller heterosexuell
genom att sätta sin signatur på ett papper eller genom att ha en bild på
sin partner på skrivbordet. Men det är ingenting de flesta av oss reflekterar över. Eftersom det är vad vi förväntar oss att se och höra.
Att vara högerhänt tillhör den så kallade normen, liksom hetero
sexualitet. Och det är inte förrän något avviker från våra invanda normer som vi reagerar över det.
Det är inget konstigt med det, och det behöver inte heller vara något problem. Så länge den efterföljande reflektionen är inkluderande
och inte syftar till att stöta bort eller förminska någon. Så länge grundinställningen är att man inte är mindre människa, att man inte är begränsad av att man skriver med vänster hand eller förälskar sig i människor av samma kön.
Men liknelsen haltar förstås. För det var länge sedan vänsterhänthet
betraktades som ett tecken på sjukdom och vänsterhänta ansågs ligga risigt till när domedagen kom. Numera är den vänstra handen lika
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accepterad som den högra och ingen får stryk i skolbänken för att de
inte lär sig använda ”rätt” hand.
Men att berätta att ens partner är av samma kön som en själv är inte
riktigt lika självklart.
Sexuell läggning handlar inte bara om sex. Det är heller ingen hobby. Och man förvandlas inte till hetero, bög eller lesbisk på väg hem
från jobbet. Det är någonting man är och den sexuella läggningen
genomsyrar hela ens identitet oavsett om man är bi-, hetero eller homo
sexuell.
Sedan 1999 har vi en lag som förbjuder diskriminering i arbetslivet
på grund av sexuell läggning. Det är ett litet steg på vägen, men målet
är att det ska vara lika självklart för alla att prata fritt i fikarummet, att
bli hämtad av sin partner efter arbetsdagens slut och att sätta upp ett
fotografi av sin respektive på sin arbetsplats. När det blir möjligt har vi
nått målet: en öppen arbetsplats där alla mår bra. Det här kräver att vi
försöker bråka med de föreställningar som gör den heterosexuella normen till det enda rätta.
Läs mer om hur den heterosexuella normen påverkar oss i kapitel 4.

Fakta

”En tredjedel av alla homo- och bisexuella lärare kan,
vill eller vågar inte vara öppna med sin sexuella läggning. ”
Arbetslivsinstitutets rapport ”Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på
arbetsplatsen”, Arbetslivsrapport 2004:10
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Kap 2	
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Kapitel 2

Arbetsplatsens olika sidor
Man tar med sin sexuella läggning till jobbet.
En lärare i skolan har flera roller. Dels i relationen till eleverna där man
både har en yrkesroll och agerar utifrån sin roll som vuxen. Dels i sin
relation till kollegorna. Och många olika situationer påverkas om man,
som homo- eller bisexuell, inte kan vara öppen med sin identitet. Eller
om man, som heterosexuell, inte förstår vad sexuell läggning handlar
om.
Att ha en bra arbetsmiljö är en förutsättning för att man ska kunna
göra ett bra jobb som lärare.

Det personliga samtalet
När vi kliver över tröskeln till lärarrummet, häller upp en kopp kaffe
och slår oss ner i en soffa för att pusta ut, är det inte ovanligt att samtalsämnet glider ifrån jobbet. I lärarrummet lär vi känna varandra som
människor, det är här vi berättar om något roligt som hände i helgen eller annat som inte har med vår kollegiala samvaro att göra.
Men det är också i lärarrummet som allt kan bli svårt om man inte
känner att man kan vara öppen med vem man är. När alla pratar om sin
respektive och man själv inte vill göra det för att man vet att kollegorna
då bara kommer att höra frasen: ”hej, jag är lesbisk”, så kan det personliga samtalet bli en börda istället för en avkoppling. När man är tillsammans med någon av samma kön och pratar om sin partner blir också
normen synliggjord och ifrågasatt.
En dålig arbetsmiljö handlar inte alltid om att det råder en jargong
som tillåter homoskämt eller öppna trakasserier, utan kan lika gärna
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handla om att alla tar för givet att alla är heterosexuella. I en sådan miljö är det svårt att bryta mot den uppsatta normen.
Därför är det viktigt för alla att försöka vara inkluderande i sitt sätt
att tala och agera. Att kanske fråga den nya kollegan om han eller hon
har en ”partner” istället för en flickvän/pojkvän. Men det är minst lika
viktigt att ha en så öppen och inkluderande arbetsmiljö att ingen höjer
på ögonbrynet eller tycker att det är en stor grej när den manliga kollegan berättar om sin pojkvän. För det borde inte vara mer märkvärdigt
än att vara vänsterhänt.

Att inte inkludera
På många skolor, förmodligen de allra flesta, är inte homofoba uttalanden eller uttalade trakasserier mot homo- eller bisexuella det stora problemet. Det är istället tystnaden och bristen på öppna samtal som ställer till det. Kränkningar och särbehandlingar kan ta sig många uttryck
och på vissa arbetsplatser är det underförstått att homo- och bisexuella
inte ska prata om sin sexuella läggning för stämningens skull.
Att säga ”vi har inga homosexuella på vår arbetsplats” kan vara ett
effektivt sätt att skicka tillbaka någon ända in i hörnet av den garderob
som han eller hon precis varit på väg att lämna. Att osynliggöra människor är inte bra för någon på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att
alla säger från när jargongen blir exkluderande.

Efter jobbet
När man lämnar skolan upphör inte kontakten automatiskt med eleverna eller med kollegorna på jobbet. Många lärare kan vittna om hur
svårt det är att ”stänga av” lärarrollen när man möter föräldrar, kollegor eller sina elever i butiken eller på stan. Det är svårt att vara privat
som lärare, särskilt på mindre orter. Och om man är homo- eller bisexuell men inte har kommit ut kan det innebära att man ständigt är på sin
vakt, trots att ledigheten borde innebära en chans att koppla av. Är man
insnärjd i lögner om hur man lever eller vem man lever med så blir även
fritiden en ansträngning.
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Tänk dig själv: Du promenerar en solig sommardag med en ny förälskelse, men lyckan är inte riktigt fullständig. Något gnager inom dig
och du känner att ni kanske borde gå in på ett café, inte vara så synliga.
För bakom nästa hörn kanske någon från jobbet dyker upp och så måste du presentera din kärlek som en tidigare kollega, en kusin eller en
god vän. Och minuten efter tvingas du förklara för din partner varför
du förnekar er relation.
Personalfester är en annan situation som ser olika ut beroende på
var man arbetar. En del har aldrig festliga sammankomster vid sidan av
jobbet medan andra har det ofta. På vissa arbetsplatser tar man med sin
partner på julfesten och på andra gör man det inte. När man förväntas
ta med sin partner förväntas ofta också partnern vara av motsatt kön.
Det är alltså väldigt viktigt att man känner att man kan vara öppen
med vem man är i skolan, för kan man inte vara det där, får man svårt
att vara det på fritiden också.
Citat från skolinformatör från RFSL:

”Det är väldigt stor skillnad mot när jag gick i skolan. Eleverna ifrågasätter många saker. Dom säger att det är inte bara bögar som
sminkar sig, utan det kan heterosexuella killar också göra idag. Killar kan klä sig väldigt fjolligt idag, men de kan ändå vara heterosexuella. Killar kan kramas utan att bli kallade bögar. Jag har fått krossa väldigt många fördomar själv (…) Det enda jag skulle vilja ändra
på är… den här normaliteten, att man alltid utgår ifrån att folk är
heterosexuella.”
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Att vara lärare innebär att man har en stor kontaktyta med många
elever och lärarkollegor i sitt nätverk. Oavsett sexuell läggning får de
normer och värderingar som man ger uttryck för i tal och handling
konsekvenser, både för en själv och för dem man möter. Den som förnekar och tystar ner det som bryter mot den heterosexuella normen begränsar både andra och sig själv.

Karriär
Att visa känslor, att ha en bra social kompetens och ett stort nätverk har
blivit viktiga meriter i dagens samhälle. Inte minst när det blir tal om
vilka som ska vidareutbildas och vilka som ska ta ytterligare ett kliv på
karriärsstegen.
Men om man inte kan vara öppen med vem man är, kan det vara
svårt att vara social, personlig och spontan. Det är helt enkelt svårt att
ta för sig och bli en i gänget på jobbet. Och samtidigt är det många som
väljer att inte komma ut just med tanke på karriären. Man är orolig att
man ska bli förbisedd när till exempel några utvalda ska skickas på utbildning.
Alla skolor tjänar på att dra nytta av olika slags kompetenser och
personliga styrkor. Och alla skolor tjänar på att deras lärare, elever och
andra som har skolan som arbetsplats, kan känna sig trygga. De som
är trygga och inte behöver ljuga om vilka de är har också bättre förutsättningar att göra ett bra arbete. Det gäller inte minst i skolan där den
egna personen är en viktig komponent i yrkesrollen.

Homoskämt och fördomar
Skämt och humor på arbetsplatsen är både vanligt och viktigt. Det kan
till exempel vara ett bra sätt att ta sig an komplicerade eller känsliga
ämnen. Men ibland är det svårt att veta hur skämt uppfattas av andra i
rummet.
Ofta menar man kanske inte så mycket med sitt skämt, det kanske
bara är något som slinker ur en eller någon annans kommentar som
man skrattar åt i förbifarten.
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Kvinnlig lärare:

”För ungefär ett år sedan slutade flera elever i min klass av olika orsaker. Den styrelse som driver skolan anklagade mig diffust för att
vara ansvarig. Cirka ett halvt år senare ringde 10–15 föräldrar till
vår nyinsatta rektor och tyckte att jag skulle sägas upp. Ingen hade
några klagomål på mig som pedagog. Jag förstod inte vad det handlade om men tre olika pedagoger som jag jobbat och/eller samtalat
med, bland annat den nya rektorn, var övertygade om att allt beror
på att jag är öppet lesbisk. Några föräldrar hade särskilt uttryckt
oro för att jag skulle undervisa i sexualkunskap. Jag har förstås tagit
illa vid mig, möter inte gärna mina klassföräldrar och funderar på
att byta arbete.”
Skämten och de negativa jargongerna är svåra att hantera oavsett
om man är öppen med sin sexuella läggning eller inte. Är man öppen
kan det uppfattas som direkt riktat mot den egna personen och har
man inte kommit ut så gör skämten och attityderna att man kanske inte vågar ta steget.
Men oavsett om man antar att det finns homo- eller bisexuella i rummet eller inte så ska inte nedvärderande skämt få existera i skolmiljön.
På samma självklara sätt som att skämt om etnicitet inte ska accepte-
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ras, oavsett om någon med utländsk härkomst sitter vid fikabordet eller inte. Att skämta om sexuell läggning är ett effektivt sätt att återskapa och befästa normer.
Och det är lika viktigt att låta bli att skratta, eller tydligt säga ifrån,
som att inte uttala skämten själv. Det gäller oavsett om det är en elev eller en tanklös kollega som säger det.

Förekommer nedsättande och förlöjligande omdömen
om homo- och bisexuella i allmänhet på din arbetsplats:
8 % heterosexuella kvinnor svarar ja
28 % homo- och bisexuella kvinnor svarar ja

Fakta

Arbetslivsinstitutets rapport ”Arbetsvillkor och utsatthet”,
Arbetslivsrapport 2004:16
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Kapitel 3

Skolan, den demokratiska
plattformen
Samverkan mellan elev och lärare innebär
mer än undervisning.
Skolan är ju så mycket mer än en arbetsplats och läraryrket innehåller
fler delar än förmedlande av kunskaper. Alla lärare har ett ansvar som
är långt större än så, ett ansvar som gör läraryrket unikt och skiljer det
från andra yrken i samhället.
För det är bland annat i skolan många av oss formar vår världsbild,
antar våra grundläggande värderingar och lär oss om hur vi beter oss
i sociala och samhälleliga sammanhang. Det är bland annat i skolan vi
lär oss om demokrati och alla människors lika värde och rättigheter.
”Skollagen slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som
verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde
och respekten för vår gemensamma miljö […] Aktivt motverka alla former av
kränkande behandling […] Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.”

Läroplanen (LPF 1994)

Att skolmiljön därför ska vara fördomsfri och inte tillåta en jargong
som kränker eller nedvärderar människor känns kanske som en självklarhet. Men det är tyvärr inte alltid så självklart i praktiken.
Arbetet med att forma skolans värdegrund är inget som bara pågår
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från lektionens början tills det ringer ut för rast. Det är en atmosfär
som måste genomsyra håltimmar, korridorer, föräldrasamtal, lärarrum och all interaktion mellan vuxna-vuxna, elever-vuxna och eleverelever på skolan. Det handlar om hur vi behandlar varandra, vilka signaler som skickas när vi är tysta och vilka som skickas när vi talar. Både
handlingar och ord räknas.
Värdegrundsarbetet kan kännas som en självklarhet för många lärare. Att sexuell läggning integreras i det arbetet är inte alltid lika självklart. Men det måste göras, och vi måste tydligt markera när någon kliver över gränsen, oavsett om det gäller en kollega eller elev.
Utdrag ur polisprotokoll:

”Gärningsmannen är elev i skolan, målsäganden lärare. I matsalen
skriker gärningsmannen: ”Jävla bögjävel” till målsäganden. Han hotar med stryk och till livet. Vittnen finns. Gärningsmannen fortsätter: ”den där jävla bögen, han skall inte vara kvar på den här skolan,
han är äcklig.” Rektorssamtal följer, där vidhåller gärningsmannen
att han inte gillar bögar.”
En del skolor har ett öppet klimat som gör att både lärare och elever
kan känna sig trygga med att dela med sig av sin identitet och sina personliga erfarenheter. I andra skolor finns inte den öppenheten och respekten. I somliga skolor kan det också råda en alldeles utmärkt stämning mellan personalen, i lärarrummet och i en kollegial samverkan,
men där fördomar och verbala angrepp istället haglar i korridorerna
från eleverna.
Oavsett vilken av de miljöerna du tycker dig känna igen så påverkar
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arbetsplatsklimatet möjligheten att fostra elevernas demokratiuppfattning och känslan för respekt för alla människor. Och oavsett vilken
miljö som stämmer in på din arbetsplats så kan allting förbättras, göras mer öppet och respektfullt. Men vägen dit kan se olika ut.
Citat från lärare:

”Jag hade varit på en kurs i sex och samlevnad där vi bland annat
fått en ordentlig och bra genomgång av bi- och homosexualitet. Jag
föredrog innehållet från kursen i lärarrummet och strax efter mig
berättade vårt skyddsombud om en annan kurs som han hade varit
på. Trots att hans utbildning inte hade någon som helst koppling till
min så vände han sig mot mig och avslutade sitt föredrag med meningen: ’Och till skillnad från dig så föredrar jag om min son kommer hem med en tjej’. ”
Ett gemensamt ansvar
Det är lätt att slå på stora trumman och bli storvulen när man pratar
om skolmiljön och vikten av ett öppet klimat. Men om inte skolan utmanar normer som stänger ute och förtrycker, vilka ska då förväntas
göra det?
Att bygga den ideala skolmiljön där normer och fördomar ifrågasätts och bemöts, kräver en gemensam ansträngning. Det krävs att
skolledningen aktivt arbetar tillsammans med lärarkollegiet, med eleverna och helst också inkluderar föräldrarna i det arbetet.
Det är viktigt att inkludera attityder kring sexuell läggning som en
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del av den värdegrund som redan förmedlas till eleverna. Sexuell läggning ska inte behandlas separat, vare sig i värdegrunds- eller arbetsmiljöarbetet. Den måste in på dagordningen på samma sätt som andra värdegrunds- och arbetsmiljöfrågor. Först när vi hamnat där kan vi
börja prata om en respekterande skolmiljö.
I kommande kapitel finns konkreta råd och tips för hur ni kan arbeta för att nå dit.
Citat från elev:

”Jag kan inte minnas en enda biologilektion där man har tagit upp
homosexualitet på ett schysst sätt. Antingen har det bara nämnts i
förbifarten som något avvikande och märkligt eller så har man inte
pratat om det alls. Inte konstigt att man känner sig utanför då.”
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Kapitel 4

När heterokostymen blir
för trång
En kvinna, en man, en norm.

Det börjar redan på BB och de obligatoriska telefonsamtalen till släktingar som nyfiket ställer frågan; ”Vad blev det?”. För vi föds till pojke
eller flicka och redan där, i den lilla distinktionen, får vi utstakade vägar och en hel uppsättning förväntningar som kopplas till vårt kön.
Sen börjar processen med att separera de två könen: flickor uppfostras till att bli kvinnliga, och pojkar uppfostras till att bli manliga. Och
de två könen förväntas komplettera varandra. Det är förstås en förenkling av verkligheten, men inte utan ett mått av sanning.
Samhällets normer och förväntningar på våra roller som kvinna
respektive man är starka. Och ännu starkare är samhällets norm och
förväntan på att vi ska attraheras av det motsatta könet. Den normen
genomsyrar allt vi gör, tänker och säger. Oavsett hur vidsynta och fördomsfria vi anser oss vara.
Det kan vara allt från att den sexårige pojken kallas för tjejtjusare för
att han umgås med en sexårig flicka till att blanketten för låneansökan
frågar efter vår make/maka. Alla de små subtila orden och gesterna leder oss in på spåret. Och målet är alltid att hitta en partner av motsatt
kön.

22

Liv i lärarrummet – om sexuell läggning och arbetsmiljö i skolan

Citat från skolinformatör från RFSL:

”Det har ju alltid varit det här med att killar blir ihop med tjejer. När
man var småkär så var det ju alltid tjej och kille. Det var ju aldrig
någon som nämnde kille och kille… lärarna var ju inne på det också.”
Men vad händer då när heterokostymen känns för trång? För det gör
den förr eller senare för många av oss. Om man är ensamstående och
har barn, om man är ett heterosexuellt par som inte har barn, om man
helt enkelt väljer att leva utan partner eller om man lever med någon av
samma kön. Vi begränsas av förväntningarna på vårt kön, vi begränsas
av de mönster som vi blir placerade i och hur vi förväntas bete oss. Vad
händer när man känner att kostymen börjar spricka i sömmarna och
klia i nacken och man inser att samhällets förväntningar inte överensstämmer med den egna identiteten? Och vad händer med folk runtomkring en?
Homo- och bisexuellas möjlighet att leva öppet försvåras givetvis av
att vara i en miljö som förutsätter heterosexualitet i ord och handlingar. Lyckas man däremot skapa förutsättningar för en öppen och respekterande arbetsplats så behöver det inte vara märkvärdigare än att
någon är vänsterhänt.

Norm föder norm
Inställningen och attityderna som omger sexuell läggning hänger tätt
ihop med våra inrotade föreställningar om könsrollerna. För att kunna
bryta mot den så kallade heteronormen måste vi också våga ifrågasätta
och utmana det sätt vi traditionellt ser på vad som är kvinnligt respektive manligt.
Ett uttryck för den heterosexuella normen är föreställningen att det i
alla relationer skulle finnas en manlig och kvinnlig rollfördelning. Men
det finns inget som talar för att två personer i en relation tar en kvinnlig
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respektive manlig roll. Det finns inget som talar för att en i förhållandet
bara begränsar sig till att skotta snö och byta tändstift medan den andra tar hand om tvätt, matlagning och barn. Men vi förväntar oss det,
eftersom vi förknippar sysslornas uppdelning med kön, något som begränsar oss alla – oavsett sexuell läggning.
För att bygga en öppen och respekterande skolmiljö är det viktigt att
känna till hur normerna begränsar oss, hur de får oss att reagera med
ryggmärgen och ifrågasätta människors kärlek till varandra. Lär man
sig hur normerna ser ut och fungerar så har man tagit ett första steg
mot att bryta dem också.
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Kapitel 5

Scener från skolan
Det som låter enkelt i teorin kan vara svårare
i praktiken.
I det här kapitlet finns en kort beskrivning av de
dramatiserade scener som hör till materialet. Efter
varje beskrivning finns ett antal frågor som kan
användas som diskussionsunderlag tillsammans
med filmerna.

Scen 1 ”Hand i hand”
Läraren Johan kommer in på rektorns kontor. ”Du ville prata med mig”.
Rektorn tar upp ett bråk som har dykt upp under en lektion som Johan
hållit. En elev hade fällt en kommentar om Johans sexuella läggning
och blivit utskickad ur klassrummet. Rektorn förklarar att det givetvis
är oacceptabelt att behöva utsättas för den typen av ord men att han råder Johan att kanske vara lite mer diskret. ”Jag har ju också sett dig gå
hand i hand med din pojkvän” Johan menar att ingen annan tvingas begränsa sig så varför skulle han göra det.
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Att diskutera:
•
•
•
•

Är Johan för utmanande?
Spelar det någon roll var han och hans pojkvän gick hand i hand?
Rektorn tar elevens parti och tolkar elevens reaktion, vad tycker du
om det?
Skulle det här kunna hända på din arbetsplats?

Scen 2 ”Man blir ju nyfiken”
Förskolläraren Viktoria håller på att avsluta för dagen när en mamma
kommer in. Hon säger att hon såg Viktoria på pizzerian dagen innan och
undrar om det var sin flickvän hon hade med sig. Viktoria säger att det
var det. Mamman påpekar då att hon tycker att det är konstigt eftersom
Viktoria tidigare hade en pojkvän. Viktoria förklarar att för henne handlar det mer om personen än om kön. När mamman har gått kommer Janne, en kollega till Viktoria in. Han har hört samtalet och frågar Viktoria
varför hon inte berättat att hon är bisexuell. Hon svarar ett det är lite
känsligt. Janne känner sig irriterad över att Viktoria inte varit ärlig.

Att diskutera:
•
•
•
•
•

Var det rätt av mamman att fråga? Varför / varför inte?
Kan du förstå Jannes besvikelse?
Kommer barnen eller föräldrarna att reagera negativt på att Viktoria
har en flickvän?
Varför, tror du, har Viktoria valt att inte vara öppen?
Skulle det gå att vara öppen på ditt jobb?
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Scen 3 ”Du har ingen chans”
Lärarkollegorna Anna och Patrik går igenom en korridor och diskuterar. De passerar en grupp elever i tio-tolvårsåldern när en av eleverna
ropar åt Patrik: ”Du har ingen chans på henne, hon är flata”. Patrik vänder sig om i korridoren och frågar vem det var som sa det. Ingen erkänner men alla flinar. Anna drar i Patriks ärm och ber honom strunta i
det. Hon säger att hon inte har något emot att bli kallad flata, men Patrik tycker att det handlar om hur man säger det. De vänder sig om och
går vidare i korridoren.

Att diskutera:
•
•
•
•
•

Är det okej att kalla någon för flata?
Om de hade tagit en diskussion med eleverna, vad skulle de säga då?
Hur tycker du att Patrik hanterade situationen?
Var går gränsen mellan det privata och lärarrollen?
Hur ser det ut på din skola? Hur kan man förbättra klimatet?

Scen 4 ”Bara ett skämt?”
Scenen utspelar sig i lärarrummet. Martin och Ulrika sitter vid ett bord
och samtalar. Två andra lärare passerar i förgrunden och den ena drar
ett skämt om homosexuella, båda skrattar och går ut ur bild. Man ser
tydligt att Ulrika reagerar och säger ”Men vad fan var det där?” Martin
skrattar lite och avfärdar det som ett harmlöst skämt.

Att diskutera:
•
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•
•
•

Överreagerar Ulrika?
Här var det två manliga kollegor som skämtade, händer det att kvinnor skämtar på samma sätt?
Hur låter jargongen i lärarrummet på din skola?

Scen 5 ”För hennes eget bästa”
Rektorn William samtalar med Eva som är lärare och facklig representant. En ny tjänst ska tillsättas och de har smalnat av ansökningarna
till två sökanden. De diskuterar en av de sökande som är väldigt meriterad men Eva tycker att hon är ”manhaftig” och så ”bor hon ihop med
en kvinna”. Eva menar att hon kommer att få det svårt eftersom en del
elever går över gränsen, eventuellt kommer någon förälder att reagera
och dessutom finns en lärare i lärarlaget som verkar negativ till homosexuella. William ifrågasätter, men Eva står på sig och använder argumentet att det är för att säkra en bra arbetsmiljö för alla inblandade och
skydda personen som sökt tjänsten. Till slut är de överens om att de löst
situationen på ett bra sätt.

Att diskutera:
•
•
•
•
•

Tror du att sökanden stryks för sitt eget bästa?
Kan man använda elevernas och föräldrarnas eventuella invändningar som argument för att inte anställa någon?
Hade det gjort någon skillnad om läraren inte hade varit fackligt
förtroendevald?
Stämningen i lärarlaget – hur kan man påverka den?
Skulle det här kunna hända vid en rekrytering på din skola?
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Kapitel 6

Vad är diskriminering och
trakasserier?
Tid att reda ut begreppen.
På så gott som alla arbetsplatser uppstår det konflikter. Det händer
att vissa har svårt att samarbeta, man kan tycka olika och ibland kan
oenigheter leda till att man under en tid blir ovänner. Men oftast reder
man ut problemen, kommer överens och går vidare. Diskriminering
och trakasserier på grund av sexuell läggning är något annat än dessa
”vanliga” konflikter.

Vad är sexuell läggning?
Med sexuell läggning avses en persons homo-, bi- eller heterosexualitet. Sexuella beteenden, till exempel sadomasochism, som en människa kan ägna sig åt oavsett om hon är homo-, bi- eller heterosexuell, omfattas inte av diskrimineringsskyddet.

Trakasserier
Trakasserier är oavsett om de kommer från andra arbetstagare eller arbetsgivaren, oacceptabla. Exempel på trakasserier kan vara förtal av
dig som person eller din familj, förolämpningar, utfrysning eller undanhållande av information. Det är den drabbades upplevelse som avgör om handlingen eller beteendet är kränkande. Arbetsgivarens skyldighet är att omedelbart utreda och vidta åtgärder, om en arbetstagare
anser sig ha blivit utsatt för trakasserier på grund av sexuell läggning.
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Repressalier
Om en arbetstagare anmält arbetsgivaren för diskriminering, påtalat
diskriminering eller medverkat i en utredning får arbetsgivaren inte
utsätta denne för repressalier med anledning av detta.

Instruktion
En arbetsgivare får inte lämna order eller instruktion till en arbetstagare om diskriminering av en person.

Diskriminering
Diskriminering kan beskrivas som att lika fall behandlas olika. Vid diskriminering är det till skillnad mot trakasserier inte arbetstagarens
upplevelser som avgör om det varit en diskriminerande handling eller
ej. Utan bedömningen av om diskriminering förekommit avgörs av om
det finns eller inte finns sakliga skäl för särbehandlingen. En person
kan bli utsatt för både direkt och indirekt diskriminering.
Direkt diskriminering: När man särbehandlar någon just på grund av
den sexuella läggningen. Ett konkret exempel kan vara att en homosexuell person inte erbjuds vidareutbildning på sin arbetsplats. Orsaken
är att arbetsgivaren inte tycker att det är lönt, eftersom man ändå inte
vill ha homosexuella chefer.
Det ställs inga krav i lagen på att särbehandlingen behöver vara avsiktlig för att räknas som diskriminering. Orsaken bakom särbehandlingen kan vara vårdslöshet eller okunskap. Det kan också vara en situation med flera olika orsaker till särbehandlingen. Det räcker att en av
dessa har sin grund i sexuell läggning för att det skall uppstå en diskrimineringssituation.
Indirekt diskriminering: Är när man sätter upp villkor som framstår
som neutrala men som i praktiken är klart mindre förmånliga för människor med en viss sexuell läggning. Det är en mycket ovanlig situation
när det gäller sexuell läggning. Däremot kanske mer förekommande
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när det gäller exempelvis etnisk tillhörighet.
Om du vill veta mer om diskriminering kan du söka information på
www.homo.se

Vad gör jag om jag blir diskriminerad?
Om du känner dig diskriminerad: läs på sid 45 vad du kan göra åt det.
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Kapitel 7

Förebyggande arbete
När diskriminering uppstår har det
förebyggande arbetet misslyckats.
Hur ser det förebyggande arbetet ut i din arbetsmiljö? Hur arbetar ni för att förebygga diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning?
Fundera på hur ni på er arbetsplats kan komma
vidare med det förebyggande arbetet. Vilka av
nedanstående punkter i checklistorna kan ni utveckla? Finns det saker som ni redan gör eller kan
göra ännu bättre?

Hur kan jag förebygga diskriminering och
trakasserier…
…SOM SKOLLEDARE?
Som skolledare har du ett viktigt ansvar för att sätta ramarna och skapa
möjligheter för ett arbete som förebygger diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Det handlar både om hur du agerar och vilka direktiv som utfärdas i skolan.
En checklista för dig som skolledare:
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Handlingsplan
Se till att sätta värderingarna och respekten på pränt genom att skriva
en handlingsplan mot diskriminering och trakasserier. Det är viktigt
att inkludera alla dina medarbetare, och de fackliga ombuden, i det arbetet så att det som hamnar på papperet också får en direkt förankring
hos alla arbetstagare på skolan.
Av ny lagstiftning följer att skolan skall ta fram en likabehandlingsplan för att främja barn och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
Att ha en plan för arbetstagarna och en för barn och elever kanske
känns lite mycket för någon men det är inte märkvärdigare än att företag eller samhällsinstitutioner har mångfalds/jämställdhetsplaner för
personalen och riktlinjer/policy för att säkerställa icke-diskriminering
och bra bemötande av kunder/klienter.
Rutiner
När du bestämt hur handlingsplanen mot diskriminering och trakasserier ska se ut måste du se till att alla goda idéer verkligen sätts i handling. Skapa rutiner och gör dem synliga för alla dina medarbetare. Se
bland annat till att det finns personer som har ansvar för diskrimineringsfrågor och se till att alla vet vilka som har det ansvaret.
Rekrytering
Så fort en tjänst ska tillsättas så ska också platsannonsen vara öppen
och inkluderande. Berätta att arbetsplatsen välkomnar personer oavsett sexuell läggning. Genom att vara tydlig med det så visar du vilken
policy som gäller, inte bara utåt utan även inom organisationen.
Information
Presentera handlingsplanen för alla nyanställda. Då visar du både att
homo- och bisexuella är välkomna på arbetsplatsen och gör klart vilka
spelregler och ramar som gäller på er skola.
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Utbildning
Ämnet sexuell läggning bör ingå i ledarskapsutbildning och kompetensutveckling på skolan. Hur upptäcker man diskriminering? Hur
hanterar man och motverkar man den? Du kan också bjuda in till seminarier, workshops och gruppdiskussioner.
Föräldrakontakter
Informera inte bara dina medarbetare utan även eleverna och deras föräldrar att ni arbetar aktivt för att motverka diskriminering och trakasserier. Gör er kända som en öppen och fördomsfri skola, för vem vill inte ha sina barn på en sån plats?
Personligt ansvar
Mycket av stämningarna på skolan handlar förstås i slutändan om din
egen attityd. Visa tydligt att du tar avstånd från kränkande skämt och
diskriminerande särbehandling. Genom att visa var du själv står har
du möjlighet att skapa den öppna och trygga arbetsplatsen där alla kan
trivas.

Arbetsgivaren har ett formellt ansvar att vidta ”alla
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa”.

Fakta

Arbetsmiljölagen kap 3, § 2.
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…SOM KOLLEGA?
Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för att diskriminering inte förekommer. I de flesta fall delegeras detta ansvar till skolledaren på arbetsplatsen. Men du som arbetskamrat kan också göra mycket för att
förbättra situationen.
En checklista för dig som arbetskamrat:
Öppna frågor
Ta inte för givet att alla är heterosexuella. Fråga hellre om någon har
en ”partner” istället för en pojk- eller flickvän. Eller testa helt enkelt att
vända på resonemanget och förutsätt att alla är homosexuella tills du
hört dem berätta om sitt livs kärlek. Uppfattar du personen som annorlunda då? Och skulle det på din arbetsplats vara möjligt att göra så utan
att mötas av negativa reaktioner?
Förvalta förtroende
Om någon har berättat för dig i förtroende om sin sexuella läggning är
det viktigt att du ser det just som ett förtroende och inte sprider informationen vidare. Men du kan alltid fråga om det är okej att prata om
det. Om någon vill komma ut är det viktigt att uppmuntra och ditt stöd
kan betyda mycket.
Ta avstånd
Visa tydligt att du inte accepterar skämt, fördomar och negativa påståenden om homo- och bisexuella. Orkar du inte säga ifrån kan det räcka
med att låta bli att skratta. Det kan vara ett effektivt och kvävande sätt
att markera att du inte uppskattar den typen av uttalanden. Tycker du
att stämningen är olustig eller märker du att någon på din arbetsplats
är utsatt för negativa attityder kan du alltid vända dig till arbetsgivaren
och/eller facket på din arbetsplats.
Var inte rädd
Om du är nyfiken på någon som är öppet homo- eller bisexuell är det
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givetvis okej att ställa frågor. De allra flesta föredrar frågor rakt på sak
istället för viskande bakom ryggen.
Men undvik frågor om sex eftersom sexvanor är ett lika privat kapitel för homo- och bisexuella som för heterosexuella. Tänk också på att
din homo- eller bisexuella kollega inte ska behöva stå till svars för alla
homo- och bisexuella, lika lite som din heterosexuella kollega behöver
stå till svars för alla världens heterosexuella.

…I ROLLEN SOM VUXEN?
I skolan befinner man sig i första hand i sin yrkesroll. Som lärare, som
studie- och yrkesvägledare, som kurator eller rektor. Men skolan är
också en arbetsplats där det uppstår situationer där vi bara får agera
vuxna förebilder i förhållande till våra elever. Det kan handla om att få
förtroenden om privata hemförhållanden eller liknande. Och allt vi gör
och säger influerar eleverna på olika sätt. Hur de vuxna på skolan förhåller sig till varandra i frågor som rör sexuell läggning och homofobi
har betydelse för hur man arbetar med värdegrundsfrågor tillsammans
med eleverna.
Förtroende
Man får lätt förtroende från elever, och det gäller att vara öppen och
mottaglig för det. Men kanske ännu viktigare är att kunna förvalta det
förtroendet. Man får aldrig prata bakom ryggen på eleverna, sprida ett
förtroende i lärarrummet eller på något annat sätt bryta sitt löfte. På
samma sätt som man inte missbrukar ett förtroende från en kollega.
Detta gäller förstås inte minst om en elev berättar för dig att han/hon
tror sig vara homo- eller bisexuell. Tänk på att du kan vara den första
som får detta stora förtroende. Det är viktigt att du tar tankarna på allvar, att du inte avfärdar dem, och att du inte sprider dem vidare utan
att först ha fått tillåtelse från eleven.
Säg ifrån
Det går inte att ha en låt-gå-attityd till allt som sägs i korridorer och
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klassrum. Hur ska eleverna då veta att det de säger är fel, eller kanske
sårar någon? Alla fördomsfulla eller nedvärderande jargonger måste
bemötas. Vi som vuxna måste markera tydligt var gränserna går, vad
som är socialt acceptabelt och vad som inte är det.
Var öppen
Försök att inte utgå ifrån att alla elever är heterosexuella, eller att deras föräldrar eller andra bekanta och släktingar är det. Det gäller både i
undervisningen och i de samtal vi har med elever och föräldrar utanför
klassrummet.

…SOM FACKLIG FÖRETRÄDARE?
Även om arbetsgivaren är ytterst ansvarig för en arbetsplats fri från
diskriminering så har de fackliga organisationerna en ovärderlig roll
i skolmiljön. Fackliga företrädare har ett ansvar både för att agera om
diskriminering eller trakasserier uppstår på arbetsplatsen, men också
för att arbeta förebyggande. Och det första steget är att skaffa sig kompetens genom utbildning.
En checklista för fackligt förtroendevalda:
Rutiner
Se till att arbetsgivaren i samråd med er har utarbetat rutiner för riskbedömning och konflikthantering. Dessa rutiner kan synliggöras i en
handlingsplan mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Social kommunikation
Skyddsombud bör ta upp frågor om bemötande och resurser för konfliktlösning enligt arbetsmiljölagen. Era insatser med miljöarbetet på
arbetsplatsen har stor betydelse för hur människor mår och trivs med
sitt arbete. Ta initiativ till att samtala om och utarbeta riktlinjer mot
diskriminering på grund av sexuell läggning. Se också till att frågor om
trivsel och välmående finns med när ni har möten och träffar. Ge med-
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lemmar möjlighet att ibland via enkäter eller liknande anonymt få svara på hur de trivs på arbetsplatsen och vad eventuell vantrivsel beror
på.
Samtal
Facket kan med temamöten, studiecirklar, arbetsplatsträffar och liknande se till att det finns ett öppet samtalsklimat på arbetsplatsen. Ta
initiativ till det.
Resurser
De fackliga organisationerna ska ha resurser för att medverka vid konfliktlösning. Det fackliga uppdraget har blivit större med fler diskrimineringsgrunder att ta hänsyn till och det är viktigt att göra plats för att
kunna leva upp till lagstiftningen.
Expertis
Ni kan upprätta en lista på personer i ett fackligt nätverk som kan hjälpa till om arbetsgivaren behöver expertkunskap utifrån. För er egen
skull är det också bra att ha en lista med duktiga referenspersoner.
Facklig utbildning
I facklig utbildning ska dessa frågor finnas med. Både kunskap om lagstiftning och diskussioner om nedsättande jargong och hur vi bemöter
varandra på arbetsplatsen. Ta reda på vilka fackliga utbildningar som
finns och som tar upp diskriminering i arbetslivet. Delta i utbildningar
själv och erbjud andra fackligt förtroendevalda att också delta.
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Kapitel 8

Om trakasserier/
diskriminering uppstår
Några har en skyldighet, alla har ett ansvar.
Vad kan jag som ARBETSGIVARE göra om någon är utsatt
för trakasserier?
Det är arbetstagarens upplevelse som avgör om handlingen eller beteendet är kränkande. Om arbetsgivaren får veta att någon anser sig ha
blivit trakasserad är arbetsgivaren skyldig att utreda vad som hänt. Och
om utredningen visar att det förekommer trakasserier, måste arbetsgivaren se till att de upphör. Gör arbetsgivaren inte det kan han eller
hon bli skadeståndsskyldig mot den som blivit trakasserad. Vilka utredningsåtgärder som arbetsgivaren skall vidta är beroende av händelseförloppet i det enskilda fallet. Arbetsgivaren skall dock skyndsamt
utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna. I första
hand skall detta ske genom samtal med den som anser sig trakasserad.
Lämpligen bör man även samtala med den som utpekas som trakasserare. Endast om det framstår som uppenbart att det inte förekommit
trakasserier på grund av sexuell läggning kan arbetsgivaren anses befriad från att vidta ytterligare utredningsåtgärder.
Om diskriminering redan har inträffat så kanske det beror på att det
förebyggande arbete inte har fungerat fullt ut. Det är därför viktigt att
ständigt ha ett levande och förebyggande arbete. Målet måste vara att
skapa ett ledarskap, en organisationskultur som respekterar alla personer, oavsett sexuell läggning.
Läs om hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande på sid 35.
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Vad kan jag göra som FACKLIGT FÖRTROENDEVALD eller
SKYDDSOMBUD?
Du som är facklig representant ska hjälpa den som blir utsatt för diskriminering. Det finns fyra lagar mot diskriminering i arbetslivet. Dessa omfattar fem diskrimineringsgrunder:
•
könstillhörighet
•
etnisk tillhörighet
•
religion eller annan trosuppfattning
•
funktionshinder
•
sexuell läggning.
Alla lagar ger fackliga organisationer förstahandsrätt att företräda en
medlem i en diskrimineringstvist, på samma sätt som man företräder
sina medlemmar i tvister kring exempelvis anställningsskydd (LAS).
De fackliga organisationerna har oftast jurister och ombudsmän med
särskild inriktning på diskrimineringsfrågor. Tillsammans med arbetsgivaren ska du försöka att komma överens om en lösning. Men om
du inte lyckas, och du anser att det är arbetsgivarens ansvar att en medarbetare har blivit diskriminerad kan facket inleda en tvisteförhandling. Om man ändå inte lyckas komma överens kan facket lämna in en
stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
Du kan alltid vända dig till HomO för att få hjälp och råd hur du gå
vidare med ett fall. I vissa fall tar HomO över ärendet och driver det
själv och ibland arbetar facket och HomO tillsammans.
Det kan också hända att den som blivit utsatt för diskriminering går
direkt till HomO, utan att först gå via facket.
Gör anmälan:Som facklig representant bör du uppmana den som utsätts för trakasserier/diskriminering att göra en anmälan till arbetsgivaren eller ännu hellre, om du har arbetstagarens godkännande, själv
göra en sådan anmälan. För att säkra bevis för framtiden kan det vara
klokt att göra en skriftlig anmälan.
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Övervaka handläggningen: När väl anmälan är gjord bör du övervaka
arbetsgivarens handläggning av anmälan. Arbetsgivaren är skyldig att
agera snabbt när det väl finns skäl för en utredning. I allmänhet bör en
anmälan vara tillräcklig som skäl för en utredning. Kom ihåg att det inte är din utan arbetsgivarens uppgift att genomföra själva utredningen.
Rätt åtgärd: Om arbetsgivarens utredning visar att en arbetstagare
blivit trakasserad/diskriminerad bör du under utredningsfasen, övervaka att arbetsgivaren verkligen vidtar tillräckliga åtgärder för att få
stopp på trakasserierna. Det är viktigt att se till att det inte blir ”offret”
som drabbas av ingripande åtgärder som till exempel omplacering, utan gärningsmannen.
Informera: Informera den trakasserade arbetstagaren om arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsskyldighet och om det skadeståndsansvar
som kan drabba arbetsgivaren om han eller hon missköter sitt ansvar.

Vad kan jag göra som ARBETSKAMRAT?
När det har gått så långt att någon är utsatt för direkta trakasserier eller
diskriminering, kan du på flera sätt visa ditt stöd. Du kan säga till den
utsatta arbetskamraten att du gärna pratar om det som hänt och att du
kan vara med vid samtal med arbetsgivare eller fack. Det kan vara svårt
för den utsatta att komma ihåg händelseförloppet. Det kan därför vara
bra att hjälpas åt med en redogörelse.

Vad gör jag om JAG blir utsatt för trakasserier?
Det är alltid du själv som avgör om du har blivit utsatt för trakasserier,
ingen annan. Känner du att du blivit kränkt ska du ta upp det med din
fackliga organisation. Om du inte tillhör något fack eller av någon annan anledning inte vill kontakta ditt fack, kan du vända dig till HomO.
I Sverige är det förbjudet enligt lag att trakassera någon på grund av
sexuell läggning.
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En checklista för dig som känner dig trakasserad:
o Säg direkt ifrån när du känner dig kränkt.
o Skriv ner allt som sägs och allt som görs emot dig. Vilken dag var
det? Vad var klockan? Fanns det vittnen? Gör anteckningar.
o Berätta för din närmaste chef eller någon annan chef som du har
förtroende för om vad som har hänt.
o Ställ krav på att din arbetsgivare ska göra något åt det.
o Prata med din fackliga företrädare eller ditt skyddsombud och se till
att de för din talan. Din fackliga företrädare kan begära en förhandling med arbetsgivaren och kräva att någonting görs.
o Du kan begära att din arbetsgivare gör en utredning. Den ska visa
tydligt vad som har hänt och vad man ska göra åt det.
o Kom ihåg att det är viktigt att det skrivs protokoll där det tydligt står
vad som har bestämts och vilka åtgärder som ska göras och av vem.
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Kapitel 9

Vad gör HomO?
Om någon blir utsatt för diskriminering på arbetsplatsen ska man alltså i första hand vända sig till de fackliga representanterna. Om facket
inte företräder medlemmen eller om personen inte är medlem i facket,
kan HomO besluta att föra talan. I första hand försöker ombudsmannen få till stånd en uppgörelse med arbetsgivaren och den anställda.
Uppgörelsen kan exempelvis vara skadestånd, nya arbetsuppgifter eller utbildning av personalgruppen. Kan man inte enas, kan facket eller
HomO stämma arbetsgivaren till Arbetsdomstolen. Den enskilda behöver inte betala några rättegångskostnader för ärenden som tas upp i
Arbetsdomstolen.

HomO – Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell
läggning är en statlig myndighet, som inrättades i maj 1999. Myndigheten har ett brett uppdrag. Uppgiften är att verka mot homofobi och
diskriminering på grund av sexuell läggning inom alla delar av samhällslivet. HomO har också möjlighet att föreslå lagstiftning och andra
åtgärder för att motverka diskriminering.
Så anmäler man
Om man anser att man är diskriminerad på sin arbetsplats på grund av
sin sexuella läggning kan man skriva ett brev till HomO. Man behöver
inte vara formell utan helt kort berätta vad det är som hänt, och varför man tycker att man blivit diskriminerad på grund av sin sexuella
läggning. Det är viktigt att man berättar vem man är, och vem man vill
anmäla. Det är också viktigt att du gör anmälan snabbt. I vissa fall har
HomO bara ett par veckor på sig att gå till domstol för att få saken prövad.
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Vad händer med anmälan?
Först får man ett brev ifrån HomO som bekräftar att anmälan har tagits
emot. Handlar det om något som rör arbetsplatsen måste HomO först
fråga facket om de vill gå vidare med ärendet. Om facket väljer att gå
vidare följer HomO ärendet hela vägen. Om facket däremot inte vill ta
ärendet utreder HomO anmälan själva. Om man inte tillhör något fackförbund utreder HomO ärendet ensam.
Det kostar ingenting att få råd, och även utredningar och eventuella
rättegångskostnader betalas av HomO.
Hur löser man fallen?
Först försöker ombudsmannen få en uppgörelse med arbetsgivaren
och arbetstagaren. Uppgörelsen kan exempelvis innehålla skadestånd,
nya arbetsuppgifter eller utbildning av personalgruppen. Kan man inte
enas, kan facket eller HomO stämma arbetsgivaren till Arbetsdomstolen.
Vad säger lagen?
I Sverige är det förbjudet enligt lag att i arbetslivet diskriminera någon
på grund av sexuell läggning. Oavsett om man är homo-, bi- eller
heterosexuell. Lagen trädde i kraft 1999 och kallas Lag (1999:133) om
förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
(HomOL). Lagen finns i sin helhet i slutet av boken.
Läs mer om diskriminering och trakasserier i kapitel 6.
Förutom lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund
av sexuell läggning finns också andra diskrimineringslagar som berör
homosexuella:
• Diskriminering av en enskild person på grund av att denne är homosexuell är förbjudet. Brottet kallas olaga diskriminering (BrB
16:9). Här krävs en polisanmälan och en åklagare som är beredd att
driva ärendet till domstol. Diskrimineringsförbudet gäller för alla
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som driver någon form av näringsverksamhet, oavsett om syftet är
att tjäna pengar eller inte. Lagen omfattar exempelvis affärer, kyrkor, restauranger, banker och myndigheter, sjukhus, barnomsorg
och skola.
•
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Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering täcker in områden
som exempelvis arbetsmarknad, start och bedrivande av näringsverksamhet, varor, tjänster och bostäder. Detta är en civilrättslig lag
vilket innebär att man kan göra en anmälan till HomO som vid behov kan föra talan i domstol.
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1944

avkriminaliserades homosexuella förbindelser mellan
vuxna.

1979

avskaffade Socialstyrelsen homosexualitet som sjuk-		
domsbegrepp.

1987

infördes förbud att diskriminera homosexuella.

1988

infördes lag om homosexuella sambor.

1995

infördes lag om registrerat partnerskap.

1999

infördes lagen mot diskriminering i arbetslivet på 		
grund av sexuell läggning.

1999

tillsattes också Ombudsmannen mot diskriminering 		
på grund av sexuell läggning, HomO.

2002

infördes lagen om likabehandling av studenter i högskolan.

2003

inkluderades sexuell läggning i lagen om hets mot 		
folkgrupp.

2003

fick samkönade par samma möjlighet som hetero-		
sexuella par att prövas för gemensam adoption och 		
närståendeadoption.
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2003

infördes en bredare civilrättslig diskrimineringsförbudslag
som omfattar också tillhandahållande av varor, tjänster och
bostäder.

2005

fick två kvinnor som är sambos eller partners rätt till assisterad befruktning inom svensk sjukvård.
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Kapitel 11

Annat värt att veta
Hur kan hon vara bisexuell när hon bor ihop
med en man?
Det här kapitlet riktar sig framförallt till dig som är heterosexuell.
Här hittar du lite grundläggande kunskap om homo-, bisexuella och
transpersoner.

Homo, hetero eller mitt emellan
Alla människor har rätten att själva definiera vem de är. Ingen känner
dig bättre än vad du gör själv. Det är många som någon gång under livet
har kärleksfulla känslor för personer av samma kön utan att definiera
sig själva som homo- eller bisexuella.
Många associerar omedelbart till sex när homo- eller bisexualitet
kommer på tal. Men liksom i en heterosexuell relation är sex bara en
av många beståndsdelar. Det handlar lika mycket om kärlek, respekt,
vänskap och en öm blick vid frukostbordet. Det handlar om hela människan.
Bisexualitet är förmågan att bli sexuellt attraherad och förälskad i
personer av båda könen, men en bisexuell identitet kan se ut på olika
sätt. Det behöver till exempel inte vara så att bisexuella attraheras lika
mycket av män som av kvinnor. Man kan ha en större dragning till män
eller till kvinnor. Ibland varierar det också över tiden så att under perioder kan man vara mer attraherad av män medan man i andra perioder
bara attraheras av kvinnor.
För vissa bisexuella spelar könet en underordnad roll. Man kan alltså definiera sig som bisexuell hela tiden, oavsett om man lever med en
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man eller en kvinna. Därför kan du inte förutsätta att någon som har en
partner av motsatt kön är heterosexuell, eller att någon som lever tillsammans med en partner av samma kön är homosexuell. Återigen är
det upp till varje individ hur man identifierar sig själv.

Att komma ut – en ständig process
Att fundera över sin identitet och komma fram till att man har en läggning som bryter mot samhällets norm kan vara svårt. Det kan också
vara ett stort steg att berätta om sin identitet för andra i ens omgivning. Att komma ut, som det kallas, är ofta förknippat med tankar över
hur människor ska reagera. Vad ska vänner och arbetskamrater säga?
Många vittnar om att det inte alls blev så dramatiskt som de hade föreställt sig, men den oro som heteronormen skapar är alltjämt en faktor
som gör att alltför många människor fortfarande inte vågar berätta om
vem de är.
Att komma ut är ingenting man bara gör en gång och sedan är det
klart. Det är en process som pågår hela livet. I flera vardagssituationer
ställs man inför valet att komma ut eller inte, som exempelvis hos den
frågvisa frisören eller nya arbetskamraten på jobbet.

Har du outat någon?
Om någon på din arbetsplats berättat för dig att han eller hon är homoeller bisexuell så är det ett förtroende du fått. Personen har gjort ett
medvetet val när han eller hon berättar för dig om sin läggning, men
det betyder inte att personen vill berätta det för alla. Det är alltid upp
till den som är homo- eller bisexuell att själv välja vem man vill berätta
för – och vem man inte vill berätta för. Du kan göra det valet enklare genom att bidra till en öppen och trygg arbetsplats, men inte genom att
berätta om den personens läggning för andra.
Att berätta om en persons homo- eller bisexualitet för någon som
personen inte kommit ut för kallas för att ”outa” personen. Ordet kommer av engelskans out, som betyder ”ut” eller ”ute”. Man ska aldrig nå-
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gonsin outa någon. Däremot kan du gärna fråga din homo- eller bisexuella arbetskamrat om det är okej att du pratar med andra arbetskamrater om hans eller hennes sexuella läggning. Om personen vill att du
ska berätta för andra så kan du givetvis göra det. Det kan i så fall vara ett
sätt att hjälpa personen med hans eller hennes komma ut-process.

Hon är en sån där…
Många kan känna sig osäkra på hur man sätter ord på sexuell läggning.
Vad säger man om en homosexuell man respektive kvinna? Den enkla
regeln är att det handlar mer om hur du säger det än vad du säger. Till
exempel så var bög och flata från början nedsättande eller negativa uttryck som successivt tagits över och tvättats av homosexuella själva.
Bög och flata är numera allmänt vedertagna och inte alls negativt laddade, så länge man inte använder dem på ett nedvärderande sätt.
Men känner du dig osäker på vad som är okej att säga så går det alldeles utmärkt att fråga personen det gäller.

Trans… vadå?
Transperson är ett samlingsnamn för människor som av olika anledningar inte känner sig hemma i sitt biologiska kön eller i de könsroller som råder i samhället. Det kan vara en person som ibland klär sig i
kläder typiska för det motsatta könet (transvestit) eller en individ som
upplever att man fötts i fel kön och kanske genomgår en könskorrigering (transsexuell). I begreppet ryms också dragqueens och dragkings
som mer handlar om scenshow.
Att inte känna sig hemma i sitt kön handlar om att vi har ett snävt
sätt att se på kön och att många människor upplever att de inte passar in
i det systemet. Att ha ett biologiskt kön behöver inte betyda att man behöver agera efter det, eller ens identifiera sig med det. Det är upp till var
och en att bestämma vad man själv är. Precis som med sexuell läggning.
Men att vara transsexuell eller transvestit har ingenting med sexuell
läggning att göra. En transsexuell kvinna eller man kan alltså antingen
vara homo-, bi- eller heterosexuell.

Kap 11

Annat värt att veta

57

Varför är du homosexuell?
Varför? Det är en fråga homo- och bisexuella ständigt måste besvara.
Eller ignorera – för vem frågar en heterosexuell person varför han eller hon är heterosexuell? Det finns förmodligen massor av förklaringar, men ingen som är särskilt relevant. Att ställa den frågan har genom
historien lett till allt från försök till själavård och medicinering till ren
förföljelse av homosexuella.
Så, för att sammanfatta: det är ingen sjukdom, det kan inte botas,
ingen behöver riskera att smittas och man kan inte heller förföras till
att bli homosexuell.

Antalet homosexuella
En annan vanlig fråga är hur många homosexuella det finns? Det är inte heller särskilt intressant, men det har gjorts många försök att på olika sätt komma fram till en siffra eller en procentsats. Olika undersökningar visar olika resultat beroende på att man ibland mäter beteende
och ibland känslor. Mätningar visar också olika resultat eftersom allting hänger på hur individer identifierar sig själva, vilket påverkas av
den kultur och sociala omgivning man befinner sig i.
Statens Folkhälsoinstitut kom 2002 fram till att ungefär var tionde
svensk har eller har haft känslor för någon av samma kön någon gång i
livet. Men det kan vara fler, det kan vara färre.
Det är också vanligt att man undrar om det blivit fler homo- och bisexuella på senare tid. Sannolikt är det inte så. Men idag är det något
lättare att vara öppen än vad det var för bara tjugo år sedan.

De syns ju överallt
När två homosexuella programledare leder melodifestivalen blir det
plötsligt en diskussion om hur lämpligt det är. Inte på grund av deras
kompetens, inte på grund av att de inte gör sig bra i bild, utan helt enkelt på grund av deras sexuella läggning. När nyhetsinslagen handlar
om homosexuella illustreras det ofta med färggranna bilder från någon Pridefestival, där festivalpubliken givetvis är uppklädda och utle-
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velsefulla. Men hur ofta får karnevalen i Rio illustrera heterosexualitet
i media?
De allra flesta homo- och bisexuella lever vanliga tråkiga liv precis
som de allra flesta heterosexuella. Men den gruppen är ju inte så spännande att skildra. Ytterligheter som avviker från samhällets norm gör
sig bra på bild. Det är den enkla sanningen.
Målet är förstås ett samhälle där homosexuella syns i media för att
de är duktiga programledare, idrottsutövare, kockar eller politiker, inte
för att de har en särskild sexuell läggning. Precis som heterosexuella.

Hos oss har vi inga problem
Det är vanligt att arbetsplatser inte upplever sig ha några problem när
det kommer till homosexuella anställda. Många menar att det blir ett
problem först när man börjar prata om det. Och det är möjligt att du arbetar på en fantastiskt respektfull arbetsplats där alla känner att de kan
vara öppna med sin läggning. Men det är också mycket möjligt att ni
helt enkelt inte pratar om homosexualitet, att ni undviker frågan helt.
Då blir det ett problem. För i en sådan miljö är det betydligt svårare att
komma ut och vara öppen än i en miljö där man kan föra en öppen dialog.
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Kapitel 12

En inkluderande parlör
Bisexuell
Att bli kär, förälskad i och sexuellt attraherad av personer oavsett om
de är män eller kvinnor.

Bög
Homosexuell man.

Flata
Homosexuell kvinna.

Garderoben
”Att komma ut ur garderoben” betyder att berätta om sin läggning för
omgivningen.

Gay
Används om både homosexuella män och kvinnor.

HBT
Benämning för homosexuella, bisexuella samt transpersoner som
grupp.

Heteronormativitet
Betyder att heterosexualitet uppfattas som det normala, givna och förväntade. Därmed blir annan sexualitet betraktad som onormal och
konstig. Det har med makt att göra, den makt som just finns i normer
och som får stor betydelse för hur vi förstår oss själva, men också för
hur vi organiserar samhällen och skapar institutioner.
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Heterosexuell
Att bli kär, förälskad i och sexuellt attraherad av någon av motsatta könet.

HomO
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

Homofobi
En uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp
eller ett samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor.

Homosexuell
Att bli kär, förälskad i och sexuellt attraherad av någon av samma kön.

Komma ut
Berätta för omgivningen om ens sexuella läggning. Komma ut gör man
inte bara en gång, utan det är en ständigt pågående process.

Könsidentitet
Det kön/genus man själv väljer att identifiera sig som. De flesta väljer
det kön/genus som definierades på BB, men inte alla.

Könsuttryck
En persons uttrycksmedel för ett visst socialt kön, exempelvis kläder,
kroppsspråk, smink och frisyr.

Lesbisk
Homosexuell kvinna.

Outa
Att outa någon betyder att man berättar om personens homo- eller bisexualitet för andra som personen ännu inte kommit ut för. Kommer
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av det engelska ordet ”out” som betyder just ut eller ute.

Queer
Queer används idag av dem som inte vill anpassa sig till heteronormen.
Queer är dels en akademisk forskningsposition där man studerar det
”normala” i stället för det som avviker, dels är queer en aktivistisk motrörelse mot heteronormativitet inte bara behöver innehålla HBT-personer utan även heterosexuella. Queer vänder sig mot en normerande och
normativt framställd heterosexualitet. Med ett queert synsätt finns det
inga normala och naturliga identiteter eftersom allt är konstruerat.

Regnbågsflaggan
En internationell symbol för homosexuell solidaritet. Designades på
70-talet av konstnären Gilbert Baker.

RFSL
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. En av världens äldsta organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Samkönad relation
En samkönad relation är helt enkelt en relation mellan två personer
av samma kön, vilka kan vara homo- eller bisexuella. Uttrycket är mer
korrekt att använda än till exempel en lesbisk relation om det handlar
om två kvinnor. Man vet ju faktiskt inte hur kvinnorna definierar sin
sexuella läggning.

Sexuell läggning
Enligt svensk lagstiftning finns det tre sexuella läggningar: heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet.

Straight
Heterosexuell person.
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Transpersoner
Personer som identifierar sig som eller uttrycker ett annat kön än sitt
biologiska. Samlingsnamn på till exempel transvestiter och transsexuella. Transpersoner kan vara antingen hetero-, bi- eller homosexuella.

Transvestit
Person som klär sig i det motsatta könets kläder. Drag kallas det när man
använder transvestitism som underhållning. Transvestitism handlar
om könsuttryck och inte om sexuell läggning.

Transsexuell
Person som inte kan identifiera sig med sitt biologiska kön. En del byter
kön genom hormonbehandlingar och kirurgiska ingrepp. Transsexualism handlar om könsidentitet och inte om sexuell läggning.

Öppen
Att vara öppen innebär att man lever öppet som homo- eller bisexuell.
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Bilagor
Bakgrund till projektet
Projektet ”Under ytan” ingår i EU:s Equal-program, som syftar till att
motverka diskriminering och utestängning i arbetslivet.
Målet med projektet är att lyfta upp frågan om sexuell läggning,
heteronormativitet och homofobi i en yrkeskultur som hittills saknat
metoder och verktyg för att arbeta praktiskt kring denna diskrimineringsgrund. Ett annat syfte är att åstadkomma stadigvarande attitydförändringar.
Genomförandeperioden pågår från höstterminen 2005 – vårterminen 2007. Under denna tid sker utbildning av skolledningar, lärare, övrig skolpersonal, tjänstemän och politiker inom skolområdet i sex pilotkommuner runt om i landet. Som ett verktyg i detta arbetsmiljöarbete används denna handbok. Den kompletteras av ett pedagogiskt material, för att underlätta att ta upp ämnet i undervisningssituationen.
Parallellt sker forskning, med fokus på hur heteronormativitet konstrueras och reproduceras inom skolan.

Partners i projektet är följande organisationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ombudsmannen mot diskriminering pga sexuell läggning (HomO)
Lärarnas Riksförbund
Lärarförbundet
Myndigheten för skolutveckling
Sveriges skolledarförbund
Linköpings Universitet, Institutionen för Tematisk utbildning och
forskning
Linköpings Universitet, Norrköpings lärarprogram
Södertälje kommun
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL)
Sveriges Förenade Gaystudenter (SFG)
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•
•

Lärarhögskolan i Stockholm
Ungdomsförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL Ungdom)

Källhänvisning
Citatet på sidorna 12 och 23 kommer från Maria Lunds magisteruppsats: I skuggan av ”den självklara heterosexualiteten”. Beskrivningar av skoltiden ur ett icke-heterosexuellt perspektiv. (2005). Göteborgs universitet
Etnologiska institutionen.
Citaten på sidorna 14 och 18 är hämtade från en kommande forskningsrapport av Eva Tiby, kriminolog vid Stockholms Universitet.
Citaten på sidorna 19 och 20 är från intervjuer gjorda för projektets räkning.
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Lag (1999:133)
om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:310

Lagens ändamål
1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet
på grund av sexuell läggning.
2 § Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning.
2 a § Den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik på
en arbetsplats skall anses som arbetssökande respektive arbetstagare
vid tillämpning av förbuden mot diskriminering och repressalier i 3-4
b §§, 5 § 3 och 7 § samt bestämmelserna i 8-11 och 13-15 §§.
Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare.
2 b § Den som utan att vara anställd utför arbete på en arbetsplats som
inhyrd eller inlånad arbetskraft skall anses som arbetstagare vid til�lämpning av bestämmelserna i 7, 8 och 13-15 §§.
Den hos vilken arbetet utförs skall anses som arbetsgivare.

Förbud mot diskriminering
Direkt diskriminering
3 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbets-
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tagare genom att behandla honom eller henne sämre än arbetsgivaren behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon annan i
en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med sexuell
läggning.

Indirekt diskriminering
4 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt
missgynnar personer med viss sexuell läggning. Detta gäller dock inte
om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett
berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå
målet.

Trakasserier
4 a § En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller en arbetstagare genom att trakassera honom eller henne.
Med trakasserier avses i denna lag uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetssökandes eller en arbetstagares värdighet och som har
samband med sexuell läggning.

Instruktioner att diskriminera
4 b § En arbetsgivare får inte lämna order eller instruktioner till en arbetstagare om diskriminering av en person enligt 3-4 a §§.

När förbuden gäller
5 § Förbuden mot diskriminering i 3-4 b §§ gäller när arbetsgivaren
1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet,
2. beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för
befordran,
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3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik,
4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yrkesvägledning,
5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor,
6. leder och fördelar arbetet eller
7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare.
Förbudet mot direkt diskriminering gäller inte vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran om viss sexuell läggning
är nödvändig på grund av arbetets natur eller det sammanhang där det
utförs.

Uppgift om meriter
6 § En arbetssökande som inte har anställts eller en arbetstagare som
inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran, har rätt
att på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den person har som fick arbetet eller utbildningsplatsen.

Förbud mot repressalier
7 § En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på
grund av att arbetstagaren har anmält arbetsgivaren för diskriminering, påtalat diskriminering eller medverkat i en utredning enligt denna lag.

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier
8 § En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig
ha blivit utsatt för trakasserier som avses i 4 a § andra stycket av en
annan arbetstagare skall utreda omständigheterna kring de uppgivna
trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen
kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier.
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Påföljder
Ogiltighet
9 § Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning som det föreskriver eller medger sådan diskriminering som avses i 3-5 §§.
10 § Om en arbetstagare diskrimineras genom en bestämmelse i ett avtal med arbetsgivaren på något sätt som är förbjudet enligt denna lag,
skall bestämmelsen jämkas eller förklaras ogiltig, om arbetstagaren
begär det. Har bestämmelsen sådan betydelse för avtalet att det inte
skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet förklaras ogiltigt.
Om en arbetstagare diskrimineras på något sätt som är förbjudet enligt denna lag genom att arbetsgivaren säger upp ett avtal eller vidtar
en annan sådan rättshandling, skall rättshandlingen förklaras ogiltig,
om arbetstagaren begär det.
Första och andra styckena gäller inte om 9 § är tillämplig.

Skadestånd
11 § Om en arbetssökande eller en arbetstagare diskrimineras genom att
arbetsgivaren bryter mot förbuden i 3, 4, 4 a eller 4 b § och 5 § 1-3, skall
arbetsgivaren betala skadestånd till den diskriminerade för den kränkning som diskrimineringen innebär.
12 § Om en arbetstagare diskrimineras genom att arbetsgivaren bryter
mot förbuden i 3, 4, 4 a eller 4 b § och 5 § 3-7, skall arbetsgivaren betala
skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för
den kränkning som diskrimineringen innebär.
13 § Om en arbetstagare utsätts för repressalier som avses i 7 §, skall
arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som
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uppkommer och för den kränkning som repressalierna innebär.
14 § Om en arbetsgivare inte fullgör sina skyldigheter enligt 8 §, skall
arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den kränkning
som underlåtenheten innebär.
15 § Om det är skäligt kan skadestånd enligt 11-14 §§ sättas ned eller helt
falla bort.

Tillsyn
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
16 § För att se till att denna lag följs skall det finnas en ombudsman mot
diskriminering på grund av sexuell läggning.
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning utses av regeringen.
Ombudsmannen skall i första hand försöka få arbetsgivare att frivilligt
följa föreskrifterna i denna lag.

Uppgiftsskyldighet
17 § En arbetsgivare är skyldig att på uppmaning av Ombudsmannen
mot diskriminering på grund av sexuell läggning lämna de uppgifter
om förhållandena i arbetsgivarens verksamhet som kan vara av betydelse för ombudsmannens tillsyn enligt 16 §.
En arbetsgivare är vidare skyldig att lämna uppgifter när ombudsmannen biträder en begäran av en enskild arbetssökande eller arbetstagare
enligt 6 §.
Finns det särskilda skäl är arbetsgivaren inte skyldig att lämna ut uppgifter.
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Vite
18 § Om en arbetsgivare inte rättar sig efter en uppmaning enligt 17 § får
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning vid
vite förelägga arbetsgivaren att fullgöra sin skyldighet.

Överklagande m.m.
19 § Ett beslut om vitesföreläggande av Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning får överklagas hos Nämnden mot
diskriminering. Nämndens beslut får inte överklagas.
Talan om utdömande av vite förs vid tingsrätt av ombudsmannen.

Handläggningen hos Nämnden mot diskriminering
20 § Nämnden mot diskriminering skall se till att ärendena blir så utredda som deras beskaffenhet kräver.
När det behövs skall nämnden låta komplettera utredningen. Överflödig utredning får avvisas.
21 § Ärenden om vitesföreläggande avgörs efter muntlig förhandling,
utom när nämnden anser att någon sådan förhandling inte behövs.
22 § Till en förhandling enligt 21 § skall Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och arbetsgivaren kallas.
Nämnden får vid vite förelägga arbetsgivaren eller arbetsgivarens ställföreträdare att inställa sig personligen.
Om det behövs för utredningen, får nämnden också kalla andra till förhandlingen.
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Rättegången
Tillämpliga regler
23 § Mål om tillämpningen av 3-5 och 7-15 §§ skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.
Därvid anses som arbetstagare också arbetssökande och den som söker
eller fullgör yrkespraktik eller utför arbete på en arbetsplats som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Den hos vilken praktik söks eller fullgörs
eller arbete söks eller utförs anses som arbetsgivare.
Andra stycket gäller också när reglerna om tvisteförhandling i lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas i en tvist enligt
3-5 och 7-15 §§.

Bevisbörda
23 a § Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller
hon blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det arbetsgivaren som skall visa att diskriminering eller repressalier inte förekommit.

Rätt att föra talan
24 § I en tvist enligt 23 § får Ombudsmannen mot diskriminering på
grund av sexuell läggning föra talan för en enskild arbetstagare eller
arbetssökande, om den enskilde medger det och om ombudsmannen
finner att en dom i tvisten är betydelsefull för rättstillämpningen eller
det annars finns särskilda skäl för det. Om ombudsmannen finner det
lämpligt får ombudsmannen i samma rättegång även föra annan talan
som ombud för den enskilde.
Ombudsmannens beslut i frågor enligt första stycket får inte överklagas.
Ombudsmannens talan enligt första stycket förs vid Arbetsdomstolen.
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25 § När en arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den enskilde enligt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,
får Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
föra talan bara om organisationen inte gör det.
Vad som i den lagen föreskrivs om den enskildes ställning i rättegången skall tillämpas också när ombudsmannen för talan.
26 § Talan om skadestånd enligt 11 § med anledning av ett beslut om anställning som har meddelats av en arbetsgivare med offentlig ställning
får inte prövas innan anställningsbeslutet har vunnit laga kraft.

Preskription m.m.
27 § Om någon för talan med anledning av uppsägning eller avskedande skall 34 § andra och tredje styckena, 35 § andra och tredje styckena,
37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39-42 §§ samt 43 § första stycket andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd tillämpas.
28 § I fråga om någon annan talan än som avses i 27 § skall 64- 66 och 68
§§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas med
den skillnaden att den tidsfrist som anges i 66 § första stycket första
meningen skall vara två månader.
29 § I fråga om en skadeståndstalan med anledning av ett beslut om
anställning som har meddelats av en arbetsgivare med offentlig ställning, räknas tidsfristerna enligt 28 § från den dag då anställningsbeslutet vann laga kraft.
30 § Talan som förs av Ombudsmannen mot diskriminering på grund
av sexuell läggning behandlas som om talan hade förts av arbetstagaren eller den arbetssökande själv.
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Anteckningar

”Liv i lärarrummet” är en del i ett utbildningsverktyg som vill medverka till ett arbetsklimat där alla respekteras, oavsett sexuell läggning.
För att det ska vara möjligt måste vi bråka med heteronormen som förutsätter att alla är heterosexuella.
Materialet i sin helhet består av en DVD med bland annat filmscener,
samt två kursböcker med fokus på arbetsmiljö respektive pedagogiska
metoder för hur man som lärare kan ta upp de här frågorna i undervisningen.
Den här kursboken fokuserar på skolan som arbetsplats Du hittar bl.a.
frågor som kan användas som diskussionsunderlag till filmscenerna,
beskrivningar av olika situationer som kan uppstå på en arbetsplats,
beskrivning av heteronormen och hur den begränsar oss alla. Här tydliggörs också vad som menas med trakasserier och diskriminering. Boken kan användas som ett verktyg för att du som chef, fackligt aktiv eller medarbetare ska kunna agera och skapa en bättre arbetsmiljö på din
skola.
”Liv i lärarrummet” har producerats inom ramen för projektet ”Under
ytan”, som delfinansieras av EU:s Equalprogram.

