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1. Om uppdraget 
Barnombudsmannen har av regeringen fått i uppdrag att undersöka de 

utvecklingsbehov och insatser som behövs för att göra skolan till en mer trygg och 

inkluderande plats för unga transpersoner och icke-binära.1 I uppdraget ska särskilt 

beaktas det som framkommit inom ramen för uppdragen att inhämta erfarenheter från 

barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer, samt att 

vara strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.2  

I enlighet med regeringens regleringsbrev till Barnombudsmannen för budgetåret 2022 

presenteras härmed en delredovisning av uppdraget.3 Underlaget för denna 

delredovisning är dels bearbetat material av unga transpersoners redogörelser till 

Barnombudsmannen ur myndighetens rapport Erfarenheter från unga transpersoner 
samt från barn och unga med intersexvariationer (2021), dels en enkätundersökning som 

Barnombudsmannen genomfört i samverkan med Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor (MUCF). Enkätundersökningen, som riktades till slumpvis utvalda 

skolor, syftade till att kartlägga skolors arbete med hbtqi-frågor. Frågorna handlade om 

kunskaps- och kapacitetsbehov, organisatoriska förutsättningar och det systematiska 

likabehandlings- och trygghetsarbetet i förhållande till unga hbtqi-personers situation i 

skolan. 

 

2. Barns rätt till en trygg och inkluderande 
skola 

Rätten att känna sig trygg och inkluderad i skolan gäller alla barn. Artikel 28 i FN:s 

konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) erkänner barnets rätt till 

utbildning. Artikel 29 föreskriver att utbildningen ska syfta till att bland annat utveckla 

respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, samt förbereda barnet för 

ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämställdhet 

mellan könen och vänskap mellan alla folk.4  Barnkonventionen är dock en 

sammanhängande helhet. Övriga rättigheter ska därför också respekteras, däribland 

grundprinciperna: principen om likabehandling och icke-diskriminering (artikel 2), 

principen om barnets bästa (artikel 3), rätten till utveckling (artikel 6) och rätten till 

delaktighet (artikel 12). Barnets rätt till skydd mot alla former av våld (artikel 19) 

omfattar givetvis också skolan. 

 

                                                        
 
1 Regeringsbeslut A2020/02710 och A2020/02668. Uppdraget ska slutredovisas i mars 2023 enligt regeringsbeslut 
A2021/02402 och A2021/02368 (delvis). 
2 Regeringsbeslut A2019/01276 och A2020/01470. 
3 Regeringsbeslut A2021/02402 och A2021/02368 (delvis). 
4 Se även FN:s kommitté för barnets rättigheter. Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 1 (2001) Artikel 29.1: 
Utbildningens mål, CRC/GC/2001/1. 
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3. Unga transpersoners redogörelser om 
trygghet och inkludering i skolan  

Barnombudsmannen genomförde under åren 2019–2020 en omfattande undersökning 

med barn och unga som identifierar sig själva som transpersoner,5 har transerfarenhet6 

eller har funderingar kring sin könsidentitet,7 exempelvis som kille, tjej eller icke-binär.8 

3.1 Så genomfördes undersökningen 

Undersökningen omfattade bland annat erfarenheter i skolan och inkluderade såväl en 

enkätstudie som en intervjustudie. Enkäten besvarades av totalt 201 individer mellan 7 

och 21 år med en relativt jämn fördelning i åldersgrupperna 7–12 år (35 procent), 13–17 år 

(35 procent) och 18–21 år (37 procent). Bland de svarande identifierade 28 procent sig 

som icke-binär, 42 procent som kille och 23 procent som tjej. Därutöver genomfördes 

tio enskilda intervjuer med barn i åldrarna 8–17 år. Intervjuerna bestod framförallt av 

öppna frågor kring olika teman, däribland erfarenheter i skolan, med utgångspunkt i 

barnets rättigheter och enkätresultaten. En viktig aspekt var att fånga upp det som 

barnen och ungdomarna upplevt som stödjande och stärkande faktorer.  

3.2 Resultat 

Resultaten av undersökningen publicerades i Barnombudsmannens rapport 

Erfarenheter från unga transpersoner samt från barn och unga med intersexvariationer 

(2021). I denna delrapport lyfter Barnombudsmannen fram en tematiserad analys av 

barns och ungas beskrivningar av utvecklingsbehov och insatser som skulle kunna göra 

skolan tryggare och mer inkluderande för såväl dem själva som unga hbtqi-personer9 i 

allmänhet. Dessa utvecklingsbehov och insatser kan sammanfattas i följande fyra 

utvecklingsområden:  

• Ansvaret att främja skolans värdegrund10 samt att förebygga och åtgärda 
diskriminering och kränkningar. 

• Undervisningens kvalitet i synliggörandet av hbtqi-frågor och inkluderande 
gruppindelningar. 

                                                        
 
5 Transperson är ett paraplybegrepp för personer vars könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med det 
juridiska kön som personen har tilldelats vid födseln. Gruppen transpersoner är heterogen och innefattar exempelvis 
personer som vill förändra sin kropp och/eller ändra juridiskt kön, personer som inte identifierar sig som vare sig 
kvinna eller man, personer som använder kläder och andra attribut som anses typiska för ett annat kön än det man 
blivit tilldelad, och personer som inte vill definiera sig utifrån kön. Se Barnombudsmannen, Erfarenheter från unga 
transpersoner samt från barn och unga med intersexvariationer, 2021. 
6 Begreppet transerfarenhet omfattar både transpersoner och andra som har erfarenhet av att vara transperson men 
som kanske inte längre identifierar sig med begreppet. Att en person inte längre identifierar sig med begreppet 
transperson kan exempelvis bero på att personen har genomgått en transition och inte längre ser sig som en 
transperson, eller att personen återgått till att identifiera sig i enlighet med det kön som tilldelades vid födseln. Se 
Barnombudsmannen, Erfarenheter från unga transpersoner samt från barn och unga med intersexvariationer, 2021. 
7 Könsidentitet är en persons självupplevda kön, det vill säga det (eller de) kön som personen identifierar sig med. Se 
Barnombudsmannen, Erfarenheter från unga transpersoner samt från barn och unga med intersexvariationer, 2021. 
8 Icke-binär är ett paraplybegrepp för olika icke-binära könsidentiteter, exempelvis personer som identifierar sig som 
både kille och tjej, inget av det, mellan eller bortom könsindelningen kille och tjej. Se Transpersoner i Sverige - 
Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92).   
9 Hbtqi-personer är ett samlingsbegrepp för personer som är homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera 
personer och personer med en intersexvariation. När vi återger citat varierar begreppen utifrån barnets eller 
ungdomens egen användning. Se Barnombudsmannen, Erfarenheter från unga transpersoner samt från barn och 
unga med intersexvariationer, 2021.    
10 Skolans värdegrund omfattar bland annat respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska 
värderingar. Se bland annat 1 kap. skollagen (2010:800) samt läroplaner. 
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• Skolpersonalens kompetens att bemöta hbtqi-elever på ett stöttande och 
stärkande sätt, som att använda elevens föredragna namn och pronomen, samt 
att alltid agera vid trakasserier och andra kränkningar. 

• Trygga och inkluderande fysiska skolmiljöer med tillgång till könsneutrala 
toaletter och omklädningsrum.  

Var och ett av dessa utvecklingsområden beskrivs i mer detalj här nedan. För varje 

utvecklingsområde inkluderas ett urval av de reflektioner och redogörelser som barn 

och unga har framfört till Barnombudsmannen. Dessa redogörelser ska ses som 

exempel och representerar därmed inte alla unga transpersoners erfarenheter i skolan. 

3.2.1 Ansvaret att främja skolans värdegrund samt att förebygga och åtgärda 
diskriminering och kränkningar 

I Barnombudsmannens enkätundersökning framkom att hela 91 procent av de 201 

medverkande unga transpersonerna (13–21 år) rapporterade att de någon gång upplevt 

kränkningar i skolan. Fler än hälften (59 procent) uppfattade att utsattheten för 

kränkningar berodde på ens könsidentitet och/eller könsuttryck.  

Därutöver svarade 45 personer i enkäten på en öppen följdfråga om utsatthet i skolan. 

En ungdom reflekterade kring sin utsatthet för mobbning enligt följande: 

Mycket av min mobbning var före jag insåg att jag var trans. Men mycket 
utav det var på grund av femininitet, mina tjejiga tendenser och min 
omaskulinitet så även om jag inte insåg att jag är trans var det 
fortfarande det som ledde till att jag utsatts. (Tjej 18–21 år) 

Även i intervjuer togs utsatthet för kränkningar upp. En ungdom beskrev det på följande 

vis: 

Först började nog eleverna hålla på, det var namn, det var att jag skulle ta 
mitt liv, det var att de skrev mitt namn på en vägg med permanent penna 
och så skrev de mitt namn som jag hade innan och mitt namn som jag har 
nu, och att jag skulle dö. Sen fick jag höra ”dö” när jag gick förbi olika 
personer… Och sen har det varit mest att folk har skrikit nedvärderande 
grejer om transpersoner eller om mig. (Kille 13–15 år) 

I detta sammanhang lyfte många unga transpersoner vikten av ökad kunskap bland 

skolans elever: att hbtqi-frågor integreras och lyfts mer i undervisningen från tidig 

ålder. Detta för att skapa ett mer öppet och accepterande klimat där transpersoners 

utsatthet för våld, diskriminering och andra kränkningar kan minska. 

3.2.2 Undervisningens kvalitet i synliggörandet av hbtqi-frågor och inkluderande 
gruppindelningar 

Unga transpersoner har rapporterat brister i undervisningens kvalitet när det gäller att 

hbtqi-frågor inte lyfts i undervisningen och att gruppindelningar inte sker på ett 

inkluderande sätt.  

I Barnombudsmannens enkät beskrev en ungdom bristen i att transpersoners identitet 

inte synliggörs i undervisningen på följande vis: 

Mer undervisning om vad det innebär att vara trans. Det känns som att 
min och andra transpersoners identitet alltid sopas under mattan när det 
tas upp på sexualkunskapen. (Kille 18–21 år) 

En annan ungdom skildrade i enkäten att gruppindelningar inte sker på ett inkluderande 

sätt i undervisningen enligt följande: 
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Musiklärarna delar in oss i grupper efter biologiskt kön, och det gör även 
idrottslärare. Vi har inga könsneutrala omklädningsrum, men man kan 
inte få högre än D om man inte byter om. (Kille 13–15 år) 

Ungdomarna efterfrågade ökad kunskap och kompetens hos lärare om hbtqi-frågor, 

exempelvis relaterat till undervisningen. En ungdom föreslog följande åtgärd i sitt 

enkätsvar: 

Att utbilda lärarna inom hbtq-frågor eftersom eleverna vet mer än 
lärarna om det, vilket inte är så bra om jag eller andra vill prata med dom 
om sådana frågor. (Kille 13–15 år) 

Sammantaget efterfrågade ungdomarna att lärare lyfter hbtqi-frågor och att trans- och 

hbtqi-personers liv och erfarenheter synliggörs i undervisningen. De eftersökte vidare 

en mer normkritisk och inkluderande undervisning inom till exempel de 

naturvetenskapliga ämnena och sex- och samlevnadsundervisningen.11 

3.2.3 Skolpersonalens kompetens att bemöta hbtqi-elever på ett stöttande och 
stärkande sätt, som att använda elevens föredragna namn och pronomen samt att 
alltid agera vid trakasserier och andra kränkningar  

Beträffande skolpersonalens kompetens och bemötande beskrev ungdomarna i 

Barnombudsmannens undersökning att skolpersonal inte använder det pronomen som 

föredras och att acceptans från och tillit till lärare och elevhälsopersonal varierar. 

Många upplever att skolan inte tar kränkningarna på allvar eller att skolan inte reagerar 

på ett lämpligt sätt.  

En av ungdomarna beskrev bemötandet från skolpersonal i Barnombudsmannens enkät 

i följande ordalag: 

Jag hade önskat att de tog mig på större allvar. Att de såg det som deras 
plikt att försöka använda rätt pronomen, lära sig om hbtq-frågor och inte 
fått mig att känna mig som en börda när jag påpekade att de sa fel. När 
jag gör det hade jag önskat att de bad om ursäkt och gick vidare med 
livet, inte stannade upp och gjorde det till en stor grej inför hela klassen 
som de gör nu. Det leder till att jag inte orkar stå upp för mig själv. (Icke-
binär 16–17 år) 

Flera ungdomar skildrade svårigheter med att skolan inte alltid agerat vid kränkningar. 

Två av ungdomarna beskrev i sina enkätsvar dessa svårigheter enligt följande: 

Detta är inte något som hänt de senaste åren men när jag var yngre (13–
14) reagerade min skola mycket dåligt och la all skuld på mig. De menade 
på att det är sådant man får ta om en väljer att identifiera sig utanför 
normen. De sa också flera gånger att jag måste förstå att detta är nytt för 
dom. Det var mycket jag måste förstå men själva behövde de inte förstå 
någonting alls. (Icke-binär 16–17 år) 

Min gamla skola brydde sig inte alls om när jag vart trakasserad för att 
jag var trans, även efter att jag blivit misshandlad, de var transfobiska 
själva och deras svar på att få slut på trakasserier var att "sluta låtsas 
vara kille och va den tjej du faktiskt är på riktigt". Jag har inte haft något 
problem på mitt gymnasium. (Kille 18–21 år) 

Som alternativ efterfrågade ungdomarna kunskap och kompetens hos skolpersonal om 

hbtqi-frågor för att de ska kunna bemöta eleverna på ett positivt, stödjande och 

                                                        
 
11 Från och med hösten 2022 heter kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. 
(https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-samlevnad) 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-samlevnad
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stärkande sätt. Ungdomarna lyfte vikten av att personalen respekterar personens 

föredragna namn och pronomen, att lärare går att lita på och att skolpersonal alltid 

agerar vid trakasserier och kränkningar. 

3.2.4 Trygga och inkluderande fysiska skolmiljöer med tillgång till könsneutrala 
toaletter och omklädningsrum 

Ungdomarna beskrev att det oftast saknas tillgång till trygga fysiska skolmiljöer som 

könsneutrala toaletter och omklädningsrum. Vissa redogjorde dock för att de hade 

tillgång till könsneutrala eller separata omklädningsrum eller att skolan på något annat 

positivt sätt hade löst dusch- och omklädningsmöjligheter.  

Vikten av könsneutrala toaletter och omklädningsrum för ens trygghet illustreras av 

följande enkätsvar från en av ungdomarna:  

Jag har ett eget separat dusch- och omklädningsrum, samt att lärarna 
öppnar en annan ingång när jag ska in i gympasalen så att jag inte 
behöver gå igenom något omklädningsrum. Utan detta skulle jag nog inte 
gått på idrotten. (Tjej 16–17 år) 

Samma tema exemplifieras av följande skildring ur Barnombudsmannens intervjuer: 

I min nuvarande gymnasieskola, så har vi bås där man kan byta om själv 
och egen dusch, och det tycker jag är så bra. För just det här med 
omklädningsrum har varit en jättestor otrygghet under min skoltid, och 
skapat väldigt mycket ångest och så. (Tjej 16–17 år) 

Ytterligare en ungdom poängterade i intervjun att: 

Könsuppdelade toaletter är bara onödiga, det gör bara att man måste stå 
utanför och vänta på att det finns en öppen toa just bredvid. Och dela upp 
efter kön gör de flesta obekväma, transungar. (Kille 13–15 år) 

Överlag eftersökte ungdomarna trygga och inkluderande fysiska skolmiljöer med 

tillgång till könsneutrala toaletter och omklädningsrum.  

 

4. Enkätundersökning om unga hbtqi-
personers situation i skolan 

Barnombudsmannen utgick från en förförståelse att skolors arbete för en mer trygg och 

inkluderande plats omfattar inte enbart unga transpersoner och icke-binära utan även 

hbtqi-gruppen i stort och såg därmed ett värde i att undersöka unga hbtqi-personers 

situation i skolan inom ramen för detta regeringsuppdrag. Mot denna bakgrund 

genomförde Barnombudsmannen en enkätundersökning i samverkan med MUCF då 

myndigheterna har liknande regeringsuppdrag.12 Enkätundersökningen riktades till 

slumpmässigt utvalda skolor för att inhämta perspektiv från olika yrkesroller, däribland 

huvudmän, rektorer, lärare och elevhälsopersonal. Enkätens syfte var att kartlägga 

skolors kunskaps- och kapacitetsbehov, organisatoriska förutsättningar samt det 

                                                        
 
12 På uppdrag av regeringen har MUCF sedan år 2014 genomfört insatser för att skapa en öppen och inkluderande 
miljö i skolan för unga hbtqi-personer, ett uppdrag som fortfarande är aktuellt enligt regeringsbeslut Ku2016/01669 
samt regleringsbrev för budgetåren 2021 och 2022. 
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systematiska likabehandlings- och trygghetsarbetet i förhållande till unga hbtqi-

personers situation i skolan.13  

4.1 Så genomfördes undersökningen 

Ett slumpmässigt urval av enskilda och kommunala skolor drogs ur skolenhetsregistret, 

initialt 500 skolor. Efter en rensning på dubbletter blev det slutliga urvalet totalt 406 

skolor med tillhörande huvudmän, varav 232 hade offentlig huvudman (57 procent) och 

174 enskild huvudman (43 procent). Enkäten skickades sedan ut till rektorer, eller 

skolors info-mejl när rektors kontaktuppgifter saknades, med en uppmaning att 

vidarebefordra enkäten till två till tre lärare samt elevhälsopersonal. Enkäten skickades 

även ut till huvudmännen för skolorna i urvalet.  

Enkäten besvarades sammanlagt av 616 individer som representerade olika skolformer 

(602 angav skolform). Av de svarande var 42 procent verksamma vid en grundskola som 

inkluderar årskurs 7–9. Tjugonio procent var verksamma eller ansvariga för en 

gymnasieskola. Sju procent av de svarande var verksamma vid både en gymnasie- och 

grundskola och 22 procent vid en annan skolform, till exempel särskola och grundskola 

med enbart årskurserna F-6. Vidare var det en stor spridning mellan olika yrkesroller 

bland de som besvarat enkäten (600 angav yrkesroll). Av de svarande var 40 procent 

lärare, 27 procent elevhälsopersonal, 17 procent rektorer och 9 procent huvudmän.  

Den överväldigande majoriteten av de svarande representerade skolor med offentlig 

huvudman (95 procent). Det noterades även att två kommuner var överrepresenterade 

bland de svarande. Nästan varannan svarande på enkäten var aktiv vid en skola i 

Kristianstads (30 procent) eller Jönköpings (17 procent) kommun.  

För att undvika missvisande resultat viktades enkätsvaren.14 Viktningen medför att 

kommuner med relativt låg andel av landets samtliga lärare och rektorer men hög andel 

svarande på enkäten ges en låg vikt, medan kommuner med relativt hög andel av 

landets lärare och rektorer men få svarande ges en högre vikt.15  

4.2 Resultat 

Resultatet från denna enkätundersökning kan sammanfattas enligt följande:  

• Kunskap om hbtqi-personer och deras situation i skolan varierar mellan olika 

yrkesroller. Rektorer och elevhälsopersonal skattar sin kunskap lägst.  

• En mångfald av insatser kan behövas för att stärka skolornas arbete med hbtqi-

frågor där ökad kunskap hos skolpersonal och ledning (inklusive huvudmän) 

utgör en viktig del.  

                                                        
 
13 Barnombudsmannen och MUCF hade samråd med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Näringslivets 
regelnämnd (NNR) inför uppgiftsinsamlingen i enlighet med SFS 1982:668.  
14 Viktningen genomfördes i tre steg:  
1. Baserad på Skolverkets statistik identifierades det sammanlagda antalet lärare och rektorer på grund- och 
gymnasienivå i samtliga kommuner (https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-
skola-och-vuxenutbildning?sok=SokA);  
2. Antalet lärare och rektorer i respektive kommun dividerades med det totala antalet lärare och rektorer i hela 
landet. Sedan dividerades den framräknade andelen av landets lärare och rektorer som är i kommunen med andelen 
svarande på enkäten från kommunen för att beräkna en viktningskoefficient per kommun;  
3. Varje svar från kommunen multiplicerades sedan med viktningskoefficienten för respektive kommun.  
15 Jönköpings kommun har exempelvis cirka 1,5 procent av landets lärare och rektorer, men utgör cirka 17 procent av 
samtliga svarande. Varje svar från Jönköping ges således vikten 1,5/17 = 0,09. Jämförelsevis har Malmö kommun cirka 
3 procent av landets lärare och rektorer, men endast 0,7 procent av samtliga svarande. Varje svar från Malmö ges 
således vikten 3/0,7 = 4,3. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokA
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokA
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• Skolledningen ser såväl hinder som framgångsfaktorer i arbetet med hbtqi-

personers trygghet och inkludering i skolan. Exempelvis ser de tidsbrist som ett 

vanligt hinder, medan kunskap och vilja hos elevhälsa och annan personal samt 

elevers delaktighet ses som framgångsfaktorer.  

• Omfattningen av skolors systematiska arbete för hbtqi-personers trygghet och 

inkludering varierar och även om styrdokument finns omsätts dessa inte alltid i 

praktiken.  

• Skolor avsätter ekonomiska och personella resurser i varierande grad för att 

stärka unga hbtqi-personers trygghet och inkludering. Få skolor avsätter 

tillräckliga ekonomiska resurser.  

En mer detaljerad redogörelse för var och en av dessa punkter presenteras här nedan. 

4.2.1 Kunskap om hbtqi-personer och deras situation i skolan varierar mellan olika 
yrkesroller 

Samtliga svarande på enkäten fick uppskatta sin egen och sin organisations kunskap om 

hbtqi-personer och deras situation i skolan. Av undersökningen framgår att kunskapen 

om hbtqi-personer och deras situation i skolan varierar när det gäller vilka områden 

kunskapen avser och i vilken utsträckning olika yrkesroller bedömer den egna 

kunskapen.  

Det övergripande resultatet av den självskattade kunskapen presenteras i figur 1. Mellan 

62 och 70 procent av de svarande uppgav att de har stor eller mycket stor kunskap om 

hbtqi-personer och deras situation i skolan, medan 29 till 35 procent svarade att de 

endast har viss kunskap. Ytterst få svarade ingen kunskap. 

Figur 1. Uppskattning av den egna kunskapen om hbtqi-personer och deras situation i 
skolan, viktad andel svar. Totalt antal svar per fråga: 521–523.

 

För att veta mer om hur denna självskattade kunskap varierar mellan olika yrkesroller 

analyserades andelen svar från huvudmän, rektorer, lärare och elevhälsopersonal. 

Resultatet av de som självskattat den egna kunskapen som stor eller mycket stor 

presenteras i figur 2. Enligt figur 2 framgår det att huvudmän generellt rapporterade 

störst kunskap om hbtqi-personer och deras situation i skolan. Lärare utgjorde en något 

längre andel av de yrkesgrupper som uppgav sig ha stor eller mycket stor kunskap. 
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Elevhälsopersonal och rektorer var de som överlag bedömde sina kunskaper som lägst. 

Det är viktigt att notera att detta är subjektiva bedömningar och inte mätningar av 

faktisk kunskap om dessa frågor. Vi återkommer till detta i slutsatserna. 

Figur 2. Viktad andel per yrkesroll som uppskattar att de har stor eller mycket stor 
kunskap om hbtqi-personer och deras situation i skolan. Totalt antal svar per fråga: 521–
523. 

 

De svarande fick också skatta den egna organisationens kunskap. De övergripande 

resultaten presenteras i figur 3. Överlag uppskattade individer att deras egen kunskap 

om hbtqi-personer och deras situation i skolan var högre än den berörda 

organisationens. Mellan 37 och 47 procent rapporterade att deras organisations 

kunskap är stor eller mycket stor. Andelen som uppgav att deras organisation helt 

saknar kunskap är jämförbar med andelen som gör samma bedömning för sin egen 

kunskap. En betydligt större andel svarade att deras organisation enbart har viss 

kunskap (47–54 procent).  

Vidare presenteras i figur 4 andelen som självskattat den egna organisationens kunskap 

som stor eller mycket stor, uppdelad i de fyra yrkesgrupperna. I figur 4 illustreras att 

huvudmän skattade att deras organisation har störst kunskap om hbtqi-personer och 

deras situation i skolan jämfört med övriga yrkesroller. Elevhälsopersonal var minst 

benägna att bedöma organisationens kunskap om dessa frågor att vara stor eller 

mycket stor. 
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Figur 3. Uppskattning av den egna organisationens kunskap om hbtqi-personer och 
deras situation i skolan, viktad andel svar. Totalt antal svar per fråga: 520–522. 

 

Figur 4. Viktad andel per yrkesroll som uppskattar att deras organisation har stor eller 
mycket stor kunskap om hbtqi-personer och deras situation i skolan. Totalt antal svar 
per fråga: 520–522. 

 

4.2.2 En mångfald av insatser kan behövas för att stärka skolornas arbete med hbtqi-
frågor 

De svarande fick också möjligheten att uppskatta i vilken utsträckning olika faktorer 
skulle kunna stärka organisationens arbete med hbtqi-frågor i skolan. Det övergripande 
resultatet redovisas i figur 5. Här framgår det att en mångfald av insatser kan behövas 
för att stärka skolornas arbete med hbtqi-frågor, givetvis i olika grad.  

Majoriteten av de svarande (85 procent) var överens om att ökad kunskap bland 
skolpersonal och/eller ledning kan vara en stärkande faktor i stor eller mycket stor 
utsträckning. Att de svarande uppskattade att deras egen kunskap är större än 
organisationens, vilket redovisades i föregående avsnitt, återspeglas möjligen till viss 
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del i att de största observerade behoven för att stärka arbetet med hbtqi-frågor är ökad 
kunskap bland personal och/eller ledning. Därutöver rapporterade mer än hälften att 
ökad vilja (59 procent), en mer positiv inställning (56 procent) och en ökad användning 
av stödfunktioner (51 procent), som elevhälsopersonal och trygghetsteam, skulle kunna 
stärka organisationens arbete i stor eller mycket stor utsträckning. Jämförelsevis få 
angav att deras organisation behöver ökade ekonomiska resurser för att arbeta med 
frågan (32 procent). 

Figur 5. Den utsträckning svarande angav att olika faktorer skulle kunna stärka sin 
organisations arbete med hbtqi-frågor i skolan, viktad andel svar. Totalt antal svar per 
fråga: 518–521. 

 
När dessa frågor analyseras vidare per yrkeskategori kan vi se både likheter och 

skillnader i vissa mönster mellan yrkeskategorierna, vilket illustreras i figur 6. Vad 

gäller bedömningen att ökad kunskap i stor eller mycket stor utsträckning kan stärka 

organisationen är andelarna mellan yrkesgrupperna relativt jämna (20–27 procent per 

grupp). Andra frågor följer dock inte detta mönster. Av de som uppgav att ökade 

ekonomiska resurser behövs i stor eller mycket stor utsträckning var drygt hälften 

lärare (49 procent) och cirka en fjärdedel elevhälsopersonal (24 procent). Huvudmän (10 

procent) och rektorer (7 procent) var mindre benägna att ange ekonomiska resurser 

som en stärkande faktor. Lärare var också troligare än andra yrkesgrupper att se ökad 

vilja (33 procent) och en mer positiv inställning till hbtqi-frågorna (35 procent) som 

något som behövs i stor eller mycket stor utsträckning. Beträffande ökad användning av 

stödfunktioner var rektorer (29 procent) mer benägna att ange detta som en stärkande 

faktor, medan huvudmän var minst troliga att göra samma bedömning (17 procent).  
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Figur 6. Viktad andel per yrkesroll som uppskattar att olika faktorer skulle i stor eller 
mycket stor utsträckning kunna stärka sin organisations arbete med hbtqi-frågor i 
skolan. Totalt antal svar per fråga: 518–521. 

 

4.2.3 Hinder och framgångsfaktorer i arbetet med hbtqi-personers trygghet och 
inkludering i skolan   

Rektorer och huvudmän fick i fritextformat uppge om de såg några hinder och 

framgångsfaktorer i organisationens arbete med unga hbtqi-personers trygghet och 

inkludering i skolan. Beträffande hinder uppgav varannan svarande att de ser hinder. 

Tidsbrist var det vanligaste svaret, både i deras eget arbete och i det dagliga arbetet 

som genomförs av exempelvis lärare och elevhälsopersonal. Detta rapporterades av 

cirka en tredjedel av de svarande. Andra vanligt förekommande hinder var bristande 

kunskap och målkonflikter, vilket refererades av cirka en femtedel vardera av de 

svarande. Nedan följer ett urval av dessa beskrivningar: 

Tidsbrist, målkonflikter då mycket ska hinnas med i skolan. 

Okunskap hos elever och personal som kan skapa motstånd då man inte 
förstår hur detta påverkar hbtqi-personers vardag. 

Resterande fritextsvar fokuserade på en rad olika hinder, inklusive vilja och intresse för 

hbtqi-frågorna, men dessa var svårare att dela upp i tydliga kategorier. 

Vad gäller arbetet med unga hbtqi-personers trygghet och inkludering i skolan angav 

nio av tio svarande att de såg framgångsfaktorer i sitt arbete. Det var svårare att dela 

upp framgångsfaktorerna i tydliga kategorier men vissa teman kunde ändå identifieras. 

De framgångsfaktorer som nämndes inkluderade att elevhälsopersonal har kunskap 

och kompetens inom området och en stark vilja att arbeta med dessa frågor. Vidare 

noterades den interna kunskapen inom organisationen genom utbildade ledare eller 

personal och en vilja och ett driv att arbeta med dessa frågor. Även utbyte och 

delaktighet, inklusive kollegialt utbyte, och att elever involveras i arbetet lyftes fram. 

Några av dessa redogörelser var följande: 
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24%

49%

33%
35%

23%
20%

10%

19% 18%

29%

20%
24%

21% 20% 21%

27%

7%

18% 17% 17%

Ökad kunskap bland
skolpersonal och/eller

ledning

Ökade ekonomiska
resurser

Ökad vilja att arbeta med
hbtqi-frågor i skolan

En mer positiv inställning
till att arbeta med hbtqi-

frågor i skolan

Ökad användning av
stödfunktioner

(exempelvis elevhälsan
eller trygghetsteam)

Andel som uppger att olika faktorer skulle i stor eller mycket stor utsträckning 
stärka organisationens arbete med hbtqi-frågor i skolan

Lärare Rektor Elevhälsopersonal Huvudman



Barnombudsmannen För en mer trygg och inkluderande skola för unga 
transpersoner och icke-binära: En delredovisning Dnr BO 2021-0177 

2022-03-24 

 

14 
 

Elevdelaktighet. 

Viljan att alla elever skall må bra i skolan, engagemang för individens 
behov. 

Kunskap och erfarenhet utifrån individer man mött, kompetenssökande 
samt en inställning som främjar inkludering. 

4.2.4 Skolors systematiska arbete för unga hbtqi-personers trygghet och inkludering 
ser olika ut 

Rektorer och huvudmän fick också besvara frågor kring skolans systematiska arbete 

för att främja unga hbtqi-personers trygghet och inkludering i skolan. En stor del av 

svarande rektorer och huvudmän, drygt åtta av tio (79 procent), uppgav att deras 

organisationer har en handlingsplan, styrdokument eller liknande som syftar till att 

främja organisationens arbete med trygghet och inkludering av unga hbtqi-personer (se 

figur 7). 

Figur 7. Viktad andel svarande som angav att deras organisationer har en handlingsplan, 
styrdokument eller liknande som syftar till att främja organisationens arbete med 
trygghet och inkludering av unga hbtqi-personer. Totalt antal svar: 107 (67% rektorer, 
33% huvudmän). 

 

Omsättandet av beslut, styrdokument och planer till praktiken var dock inte lika 

omfattande. Rektorer och huvudmän redogjorde för den utsträckning deras 

organisationer arbetar systematiskt för hbtqi-personers trygghet och inkludering i 

skolan. Resultaten redovisas i figur 8. Mellan 57 och 77 procent av svarande rektorer 

och huvudmän uppgav att deras organisationer arbetar aktivt i stor eller mycket stor 

utsträckning med att undersöka risker för diskriminering, analysera orsaker till 

upptäckta risker, med förebyggande och främjande åtgärder samt att de följer upp och 

utvärderar arbetet. Samtidigt svarade mellan 19 och 39 procent att de olika aspekterna 

av det systematiska trygghets- och likabehandlingsarbetet endast sker i viss 

utsträckning. Ytterst få svarade att deras organisationer inte bedriver ett systematiskt 

arbete för unga hbtqi-personers trygghet och inkludering i skolan.  
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Figur 8. Den utsträckning svarande angav att deras organisationer bedriver ett 
systematiskt arbete för hbtqi-personers trygghet och inkludering i skolan, viktad andel 
svar. Totalt antal svar per fråga: 108 (67 procent rektorer, 33 procent huvudmän). 

 

4.2.5 Skolor avsätter ekonomiska och personella resurser i varierande grad för att 
stärka hbtqi-personers trygghet och inkludering i skolan 

Rektorer och huvudmän tillfrågades i vilken utsträckning deras organisationer avsätter 

ekonomiska och personella resurser för att stärka unga hbtqi-personers trygghet och 

inkludering i skolan. Resultaten illustreras i figur 9.  

Det är få skolor som avsätter tillräckliga ekonomiska resurser för att arbeta med unga 

hbtqi-personers trygghet och inkludering. Cirka en tiondel (9 procent) av de svarande 

angav att deras organisationer inte avsätter ekonomiska resurser i tillräcklig grad, 

medan drygt hälften av alla svarande (52 procent) uppgav att deras organisation inte 

avsätter några ekonomiska resurser alls. Detta är ett intressant resultat då vi tidigare 

observerat att rektorer och huvudmän är mindre benägna än lärare och 

elevhälsopersonal att uppge ökade ekonomiska resurser som ett särskilt behov för att 

stärka organisationens arbete med dessa frågor (se figur 6).  

Enligt de svarande var det emellertid ganska sannolikt att stödfunktioner används för 

det främjande arbetet med unga hbtqi-personers trygghet och inkludering i skolan. 

Drygt hälften av de svarande (53 procent) rapporterade att de använder någon form av 

intern eller extern stödfunktion för detta arbete. Drygt en fjärdedel (26 procent) angav 

att de använder stödfunktioner fast inte i tillräckligt stor utsträckning. Bland de 

stödfunktioner som används ingår exempelvis elevhälsan, kuratorer och Riksförbundet 

för sexuell upplysning (RFSU) eller andra föreläsare som hyrs in för att utbilda 

personalen. Samtidigt angav cirka en femtedel (19 procent) att de inte använder någon 

stödfunktion alls.  
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Figur 9. Den utsträckning svarande angav att deras organisationer avsätter ekonomiska 
och personella resurser för hbtqi-personers trygghet och inkludering i skolan, viktad 
andel svar. Totalt antal svar per fråga: 105 (67% rektorer, 33% huvudmän). 

 

 

5. Slutsatser 
Sammantaget illustrerar resultatet från Barnombudsmannens undersökningar flera 

olika utvecklingsbehov där insatser behövs för att kunna främja en mer trygg och 

inkluderande skola för unga transpersoner och icke-binära. Barnombudsmannen anser 

att elevdelaktighet i samtliga av dessa frågor är väsentlig, inte minst för att 

åstadkomma adekvata insatser.  

Barnombudsmannens enkät- och intervjuundersökningar omfattade ett stort antal unga 

transpersoner. Utifrån dessa undersökningar kan slutsatsen dras att skolor som har ett 

aktivt och inkluderande arbete med hbtqi-perspektiv gällande skolans fysiska miljöer, 

skolklimatet samt barns och vuxnas relationsarbete bidrar till unga hbtqi-personers 

trygghet. Utifrån ungdomarnas perspektiv är hbtqi-inkluderande skolor de skolor där:  

• Skolans värdegrund främjas samt diskriminering och kränkningar förebyggs 
och åtgärdas.  

• Hbtqi-frågor synliggörs och inkluderande gruppindelningar sker i 
undervisningen.  

• Skolpersonalen bemöter hbtqi-elever på ett stöttande och stärkande sätt, bland 
annat genom att de använder elevens föredragna namn och pronomen samt att 
de alltid agerar vid kränkningar.  

• Det finns tillgång till trygga och inkluderande fysiska skolmiljöer, exempelvis 
könsneutrala toaletter och omklädningsrum.  

Brister inom en eller flera av dessa områden kan därmed bidra till en känsla av 

exkludering och otrygghet. För att förebygga och åtgärda brister som påverkar unga 

hbtqi-personers trygghet betonar Barnombudsmannen vikten av elevdelaktighet och ett 

hbtqi-inkluderande perspektiv i utformningen av ändamålsenliga insatser. 

Sammanfattningsvis kan en trygg och hbtqi-inkluderande skola illustreras med följande 

redogörelse från en av de ungdomar som medverkade i Barnombudsmannens 

enkätstudie:  
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Min skola är väldigt öppen och har bra stämning. Min tyskalärare brukar 
nämna HBTQ personer i sin undervisning då och då, och min 
historielärare visade en text om queerhistoria som man kunde läsa som 
hjälp till en uppgift. Det finns även ett könsneutralt omklädningsrum. (Kille 
16–17 år) 

Av Barnombudsmannens och MUCF:s gemensamma enkätundersökning beträffande 

skolors arbete med hbtqi-frågor går det att härleda ett flertal utvecklingsbehov:  

• Den självskattade kunskapen om unga hbtqi-personer och deras situation i 

skolan varierar mellan olika yrkesroller i skolorna, exempelvis mellan 

elevhälsopersonal och huvudmän.  

• En mångfald av insatser kan behövas för att stärka skolornas arbete med hbtqi-

frågor. Här utgör ökad kunskap hos skolpersonal och ledning (inklusive 

huvudmän) en viktig del.  

• I arbetet med hbtqi-personers trygghet och inkludering i skolan ser 

skolledningen hinder som tidsbrist, men även framgångsfaktorer som kunskap 

och vilja hos elevhälsa och annan personal samt elevers delaktighet.  

• Skolors systematiska arbete för unga hbtqi-personers trygghet och inkludering 

skiljer sig i omfattning och även om styrdokument förekommer omsätts dessa 

inte alltid i praktiken.  

• För att stärka unga hbtqi-personers trygghet och inkludering avsätter skolor 

ekonomiska och personella resurser i varierande utsträckning. Få skolor 

avsätter ekonomiska medel i tillräcklig utsträckning. 

Att den självskattade kunskapen om unga hbtqi-personer och deras situation i skolan 

varierar mellan olika yrkesroller kan ha flera olika skäl. Detta kan möjligen bero på till 

exempel att kunskapshöjande insatser inte når alla yrkesgrupper eller att insatserna 

inte är anpassade efter de olika yrkesrollernas behov och förutsättningar. Det kan också 

bero på att frågorna är komplexa där en ökad kunskap paradoxalt kan leda till en lägre 

självskattad kunskap och vice versa. Ytterligare en aspekt kan vara att de olika 

yrkesrollerna behöver olika typer av kunskap. Exempelvis kan huvudmän behöva en 

mer övergripande och strategisk kunskap, medan elevhälsopersonal behöver en mer 

praktisk och lösningsorienterad kunskap och som möjligen är svårare att uppnå. Genom 

att kartlägga behovet lokalt och att involvera elever i arbetet bedömer 

Barnombudsmannen att skolor kan säkerställa att personalen uppnår adekvat kunskap 

och möjligheten till skräddarsydda och ändamålsenliga lösningar blir större. 

Vidare ser Barnombudsmannen att en mångfald av insatser behövs för att stärka 

skolornas arbete med hbtqi-frågor. Insatser behöver genomföras med utgångspunkt i 

barnets perspektiv och utifrån den lokala kontextens utvecklingsbehov och 

förutsättningar. Skolpersonal och ledning bedömde behovet av ökad kunskap vara 

störst. Även andra faktorer rapporterades vara viktiga, till exempel en ökad vilja och en 

mer positiv inställning till hbtqi-frågorna samt en ökad användning av stödfunktioner i 

arbetet. Vid en närmare analys bedömdes insatserna för skolornas arbete med hbtqi-

frågor vara stärkande i varierande grad enligt de olika yrkesrollerna. Utifrån detta ser 

Barnombudsmannen ett behov av en samsyn i hela organisationen - från elev till 

huvudman – om exempelvis vilken kunskap som behövs och hur en större vilja, en mer 

positiv inställning och en ökad användning av stödfunktioner kan bidra till en mer trygg 

och inkluderande skola för unga hbtqi-personer.  
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Skolledningen, det vill säga rektorer och huvudmän, redogjorde för såväl hinder som 

framgångsfaktorer i arbetet med hbtqi-personers trygghet och inkludering i skolan. 

Några av de vanligaste hindren var tidsbrist, bristande kunskap och målkonflikter. 

Framgångsfaktorer inkluderade kunnig elevhälsopersonal, en vilja inom organisationen 

att arbeta med frågorna, kollegialt utbyte och att elever involveras i arbetet. För att 

kunna hantera vanligt förekommande hinder och att nyttja rådande framgångsfaktorer 

anser Barnombudsmannen att det krävs, utöver tid och kunskap, ett aktivt och 

systematiskt trygghets- och likabehandlingsarbete samt att ändamålsenliga resurser, 

såväl ekonomiska som personella, tillsätts.  

Enkätundersökningen visade samtidigt att skolors systematiska arbete för unga hbtqi-

personers trygghet och inkludering ser olika ut och Barnombudsmannen ser ett behov 

av förstärkning. En majoritet av svarande rektorer och huvudmän (79 procent) angav att 

deras organisationer har handlingsplaner, styrdokument eller liknande för arbetet med 

hbtqi-personers trygghet och inkludering i skolan. Att dessa finns är viktigt men det 

räcker inte eftersom en relativt stor andel (19–39 procent) också angav att deras 

organisationer arbetar endast i viss utsträckning med olika aspekter av det 

systematiska trygghets- och likabehandlingsarbetet avseende hbtqi-frågor. Att 

handlingsplaner och styrdokument inte omsätts i praktiken i högre utsträckning kan ha 

flera olika skäl, till exempel att de dokumenten och planer som finns inte är aktuella 

eller ändamålsenliga eller inte har implementerats. Skillnader mellan skolor 

beträffande den grad de avsätter särskilda ekonomiska och personella resurser för att 

stärka unga hbtqi-personers trygghet och inkludering i skolan kan också ha betydelse.  

Barnombudsmannen menar att alla de skillnader som enkätundersökningen visar 

påverkar förutsättningarna för unga hbtqi-personers trygghet och inkludering i skolan. 

Skolor som arbetar aktivt och systematiskt med likabehandlings- och trygghetsarbetet 

och som avsätter tillräckliga ekonomiska och personella resurser för arbetet skapar 

bättre förutsättningar för unga hbtqi-personers trygghet och inkludering i skolan. De 

skolor som i sin tur brister inom en eller flera av dessa områden riskerar att inte 

uppfylla ansvaret att tillgodose alla barns rätt till en trygg och inkluderande skola och 

att förebygga och åtgärda unga hbtqi-personers särskilda utsatthet. 

 

6. Bilaga: Ekonomisk redovisning 
Barnombudsmannen mottog 2 000 000 kronor att användas inom budgetåret 2021 för 
detta regeringsuppdrag. Anslaget har nyttjats enligt följande: 

 

Kostnadspost Belopp (kr) 

Personalkostnader 1 846 329 

Övriga kostnader 54 979 

Totalt 1 901 308 
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Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag 
att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s 
konvention om barnets rättigheter. Vi har regelbunden 
dialog med barn och unga för att få kunskap om deras 
villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Vi bevakar och 
driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, 
landsting/regioner och myndigheter. Barnombudsmannen 
informerar, bildar opinion och föreslår förändringar i lagar 
och förordningar i frågor om barns och ungas rättigheter. 
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