


Regnbågspodden – röster om HBTQ+ 
Samtalsguide  
  

Vi hoppas att ni, när ni lyssnat på Regnbågspodden, har fått inspiration till att prata, fördjupa er,

söka kunskap och skapa förändring för er själva och andra. Vi har sammanställt denna samtalsguide

med diskussionsfrågor som kan vara till hjälp. Men fundera gärna fritt kring programmen och låt

samtalen formas utefter era egna tankar och funderingar. Ett upplägg kan vara att ni träffas vid fem

tillfällen, ett för varje poddavsnitt. Ni kan också lägga upp era möten på sätt som passar just er

bättre.  

 

Bakom denna podden står studieförbundet NBV och frilansjournalisten Helena Isaksson Baeck.

Helena Isaksson Baeck engagerar sig i frågor inom inkludering och mänskliga rättigheter och har

bland annat gjort dokumentärfilmen "Vägen till Ann-Christine" om prästen Åkes resa till Ann-

Christine (SVT 2015) och dokumentärserien "Välkommen till vår vardag" som skildrar personer med

Downs Syndrom (SVT 2012). 

NBV har i 120 år arbetat med frågor som handlar om demokrati och föreningsliv och erbjuder

studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang i hela landet.   

Varmt välkomna att utvecklas med oss! 

Regnbågspodden producerades i samarbete med Kalmarsund Pride och Scenteknik Kalmar. 

Tack till alla gäster i podden och till Stadsbiblioteket i Kalmar för boktips! 

Du hittar podden i din podcast-tjänst 

Text och upplägg: Helena Isaksson Baeck

Redaktörer: Malin Moessner, Ida Gratte 

Layout: Sarah Karlsson



Klargör gärna att allt som sägs stannar i gruppen och att man har rätt att delta i

samtalet på sina egna villkor. Om man bara vill lyssna är det okej. 

Börja med en presentationsrunda där var och en får bestämma hur hen vill presentera

sig och med vilket pronomen. Det kan vara intressant att fråga vilka funderingar och

förväntningar deltagarna har på studiecirkeln/samtalet. 

Avsluta gärna varje träff med att var och en får berätta hur hen har upplevt samtalet

och om det är något som kan göras annorlunda till nästa gång. 

Det är viktigt att alla som vill får komma till tals och att man tar sig tid att lyssna på var

och en. Cirkelledare/samtalsledaren behöver tillsammans med alla i gruppen se till att

de som medverkar får det utrymme de känner sig bekväma med. 

Samtalstips



Vad tänkte du främst på när du hörde programmet? 

Vilka rättigheter har HBTQ+-personer och hur har det sett ut i ett historiskt perspektiv? 

Vad har blivit bättre och vad behöver man fortfarande arbeta med när det gäller HBTQ+-personers rättigheter? 

Vilken betydelse har tillhörighet och gemenskap? Vilka normer finns i din närmaste omgivning? 

Religion och HBTQ+ – hur går det ihop? Vilka är dina erfarenheter? 

Vilka förebilder finns det/har du? 

Vilka utmaningar kan det finnas för den som vill komma ut? 

Hur kan man underlätta för en person att få vara sig själv? 

Varför är det så viktigt att få vara sig själv? 

Johan Mauritzson
Om tillhörighet, religion och HBTQ+-rättigheter
  

Johan Mauritzon är musiker, låtskrivare, grafisk designer och låg-och mellanstadielärare.

Han hade bestämt sig för att inte berätta sin stora hemlighet för någon. Han var i tio-

årsåldern när han förstod att han gillade killar, men det skulle ta ytterligare 25 år innan

han kom ut som homosexuell. 
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Tips på föreningar för religiösa HBTQ+-personer/flyktingar 
https://www.ekho.se/ 

https://www.instagram.com/rainbowmuslims 

https://www.rfsl.se/medlem/asyl/ 

Boktips

Världens viktigaste kyss, av David Levithan (läsålder: vuxna) 

Hilmabrand, av Moa Backe Åstot (läsålder: unga vuxna) 

Om det regnar i Ahvaz, av Nioosha Shams (läsålder: unga vuxna) 

https://www.ekho.se/
https://www.ekho.se/
https://www.instagram.com/rainbowmuslims
https://www.instagram.com/rainbowmuslims
https://www.rfsl.se/medlem/asyl/
https://www.rfsl.se/medlem/asyl/


Vad tänkte ni främst på när ni hörde programmet? 

Vad betyder orden: a) transsexuell, b) ickebinär, c) queer, d) könsdysfori?

Vad är skillnaden mellan genus och kön? 

Hur går en könsidentitetsutredning till? 

Vad är könsbekräftande vård? 

Vilken kunskap finns det i samhället kring transsexualism? Vad saknas och hur kan man sprida mer kunskap? 

Vad kan familj och anhöriga göra för att stödja en person som känner sig osäker kring sin könsidentitet?

Vad kan skolan och vad behöver skolan kunna? 

Hur kan man jobba med normkritik i skolan? 

AnnBritt Eriksson och Chester Plichta
Om transsexualism, könsidentitet,  anhöriga och skolan 

Chester Plichta är i tjugoårsåldern. I det här avsnittet kommer han att berätta om sånt

han hade velat veta om könsidentitetsutredningar för transpersoner. AnnBritt Eriksson

arbetar som gymnasielärare på fordons- och transportprogrammet. När AnnBritt sökte

nytt jobb bestämde hen sig för att berätta om sitt riktiga jag. Nu har AnnBritt fått pris för

sina insatser kring normer och jämställdhet på den nya arbetsplatsen. 
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Tips på föreningar om jobbar för transpersoners rättigheter: 
https://www.transammans.se/ 

http://www.transformering.se/ 

https://fpes.se/ 

Boktips

Om jag var din tjej, av Meredith Russo (läsålder: vuxna) 

Ganska nära sanningen, av Anna Ahlund (läsålder: unga vuxna) 

https://www.transammans.se/
https://www.transammans.se/
http://www.transformering.se/
http://www.transformering.se/
https://fpes.se/
https://fpes.se/
https://fpes.se/


Vad tänkte ni främst på när ni hörde programmet? 

Vilka filmer, böcker och andra berättelser finns det om transpersoner? Hur är de berättelserna? 

Hur vill den som själv identifierar sig som transperson bli bemött och beskriven? 

Hur bemöter du andra utifrån kön och identitet? 

Finns det fördomar om transidentitet? 

Hur kan man bemöta fördomar? 

Hur kan man arbeta kring psykisk hälsa om man själv behöver stöd som transperson eller anhörig?  

Vilket stöd kan man ge som vän? 

Ann-Christine Ruth
Om att berätta sin egen historia och att få den berättad av andra
 

Ann-Christine Ruuth kom ut som sig själv vid 57 års ålder. Innan dess levde hon som

kyrkoherden Åke i Växjö. Hennes berättelse har också blivit en dokumentär, en bok och har

inspirerat till feelgood-filmen "Min pappa Marianne" med Rolf Lassgård i huvudrollen. 

Hur är det att berätta sin egen historia och hur är det att få den gestaltad av andra? 
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Filmtips

Min pappa Marianne, spelfilm  

Vägen till Ann-Christine, dokumentär av Helena Isaksson Baeck 

Boktips

Min pappa Ann-Christine, av Ester Roxberg (läsålder: vuxna)

https://www.ekho.se/
https://www.ekho.se/
https://www.ekho.se/
https://www.ekho.se/
https://www.ekho.se/


Vad tänkte ni främst på när ni hörde programmet? 

Vilken betydelse har representation?  

Hur påverkas du av samtalsklimatet på nätet och i samhället? 

Var tycker du att gränsen går för så kallat provprat? 

Vad betyder intersektionalitet?  

Stad och land – var vill man bo som HBTQ+-person eller regnbågsfamilj? Finns det skillnader? 

Hur kan man bli bemött som regnbågsfamilj? Vad gör man om den man möter saknar kunskap eller inte

visar respekt/är för nyfiken? 

Vilka goda förebilder ger styrka eller tröst för dig? 

Sapfo skrev dikter om HBTQ+ för 600 år sedan. Varför tar förändring så lång tid?  

Vad kan vi göra för att skapa positiv förändring? 

Alle Eriksson och Tove Folkesson
Om språk, litteratur, representation, familj, stad och land  

Prisbelönta författaren Tove Folkesson och förläggare Alle Eriksson arbetar båda med orden som

sina främsta redskap. Vi talar om ordens makt, representation och hur språket kan användas både

för kamp, för att gestalta och för att berätta om sina och andras liv. Samtalet kretsar också kring

familjebildning och stad och land. Hur är det att bo i ett litet samhälle när man är HBTQ+-person

eller regnbågsfamilj? 
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Boktips
Hennes ord : värk I-III, av Tove Folkesson (läsålder: vuxna) 

Från Sapfo till cyborg : idéer om kön och sexualitet i historien (läsålder: vuxna) 

Sapfo på nytt – nytolkat och kurerat av Bengt Eriksson, av Bengt Eriksson (läsålder: vuxna) 

Blev du inspirerad av samtalet med Tove Folkesson 

och Alle Eriksson?  Starta en egen skrivarcirkel! 

Kontakta oss på NBV, så hjälper vi dig komma igång.



Vad är minoritetsstress? 

Vad är mikroaggressioner? 

Finns det några bra tips på hur kan hantera kränkningar? Hur gör du? 

När har du själv kränkt någon utan att mena illa? 

Hur kan man arbeta med HBTQ+-frågor på arbetsplatsen? 

Finns det en risk för att människor inte vågar prata med varandra av rädsla för att säg fel saker? 

Får man göra fel och hur ska man hantera misstag som kan bero på okunskap? 

När kan det vara bra att ha likasinnade att identifiera sig med i en grupp? 

När kan det bli problematiskt om alla förutsätts kunna identifiera sig med varandra i en grupp? 

Vart kan man vända sig om man som HBTQ+-person är utsatt för våld i nära relation? 

Vilken kunskap finns det kring HBTQ+ och våld i nära relationer? 

Finns det förutfattade meningar kring HBTQ+ och våld i nära relationer? 

Vilken skillnad finns mellan statligt, ideellt och personligt engagemang i olika rättighetsfrågor?    

 Jämför till exempel Länsstyrelsens, Kvinnojourens och Elias möjligheter att förändra och påverka. 

Vilka förbättringsåtgärder/bra projekt eller aktiviteter för HBTQ+-personer känner du till? 

Vad skulle man kunna göra mer i samhället? 

I vissa sammanhang känner man sig trygg, andra gemenskaper kan kännas för inskränkta.                 

 Vilka egna upplevelser har du kring det här?  

Vad handlar Pride om och hur skulle den perfekta Prideveckan ut om du fick bestämma? 

Vad är viktigast med Pride? 

Hur kan man förbereda, ingå i och jobba med Pride hela året? 

Våld i nära relationer, minoritetsstress, 

handlingsplaner och betydelsen av Pride
 Vi ses under Kalmarsund Pride: Elias Foghagen, ung och personligt engagerad i HBTQ+-föreningar

och andra sammanhang som fokuserar på inkluderingens villkor. Helen Nilsson från Länsstyrelsen

i Kalmar är sakkunnig inom HBTQ+ på enheten för social hållbarhet. Pernilla från Kvinnojouren,

som är en ideell verksamhet som arbetar med verksamheter som rör våld i nära relationer.

Representanter för Kalmarsund Pride, ungas psykiska hälsa/integration (Alexander Finstad),

Svenska Kyrkan (Sofia Ekelund Fogelström) och RFSL Kalmar (Ida Curtsdotter Karhu) berättar

också om sina engagemang och varför de tycker att det är viktigt med Pride. 
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av Anna Knöfel Magnusson (läsålder: vuxna) 

OAVSETT KÖN? Handbok för arbete med jämställdhet och trans, RFSL 

Bok- och lästips
Det ingen vill se: en bok om hbtq och våld i nära relation, 

https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2020/04/OavsettK%C3%B6n.pdf?fbclid=IwAR1IbDBhUB_mycWwyGYP824iXmPnIf5ifYSV05VxmBayasb5BIY87idL4R0
https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2020/04/OavsettK%C3%B6n.pdf?fbclid=IwAR1IbDBhUB_mycWwyGYP824iXmPnIf5ifYSV05VxmBayasb5BIY87idL4R0


vara minst tre deltagare och max 20, varje deltagare ska delta på minst tre träffar och på

minst en av de tre första träffarna 

träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att till exempel träffas en gång per

månad 

arbeta en till fyra studietimmar per träff, en studietimme är 45 min 

träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar.

Vill du starta en studiecirkel? 
 

Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne

de är intresserade av. Kultur, hållbar utveckling, musik eller natur och trädgård. Inget ämne är

för litet eller för stort. 

 

Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela gruppens samlade kunskap. De

frågeställningar som finns i studiematerialet/studieplanen ska stimulera till diskussioner och

samtal, men naturligtvis kan ni också diskutera andra frågor som kommer upp i gruppen. Vill du

också starta en cirkel? Hör av dig till din lokala verksamhetsutvecklare. Alla kontaktuppgifter

finns på www.nbv.se. 

 

För att räknas som studiecirkel ska ni: 

Läs mer om att starta en studiecirkel
Starta en studiecirkel - NBV

https://www.nbv.se/
https://www.nbv.se/
https://www.nbv.se/starta-en-studiecirkel/


Cirkelledarens roll 

En viktig uppgift som cirkelledare är att se till att diskussionen hänger ihop med gruppens behov

och målsättningen med cirkeln. De samtal ni kommer att föra styrs av era behov. Vissa frågor

och övningar kan kännas viktigare än andra och kommer att ta längre tid. Andra frågor kanske

leder till angelägna stickspår som ni vill ägna tid åt. 

 

En annan viktig uppgift för cirkelledaren är att vara uppmärksam på att olika synpunkter

kommer fram och att alla får komma till tals. När en grupp samlas för att söka nya kunskaper

bör alla känna att de synpunkter man har tas tillvara och att de frågor man har kommer upp i

gruppen. En del grupper fungerar nästan ”av sig själva”, men många grupper kan behöva stöd

för att diskussionerna ska komma framåt och för att inte några ska dominera. 

 

Det är också studiecirkelledaren som håller kontakten med NBV. Vill du veta mera om att vara

cirkelledare så har NBV ett utbildningsprogram där den första delen handlar om din roll som

ledare. Mer information om utbildningarna får du via ditt NBV-kontor. Du hittar

kontaktuppgifter till NBV på www.nbv.se.

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, bedriver folkbildningsverksamhet över hela

Sverige. Vi är landets äldsta studieförbund med mer än 120 års erfarenhet av folkbildning. 

Vi lägger särskild vikt vid frågor som handlar om nykterhet, demokrati och föreningsliv. 

Bli cirkelledare hos NBV
Bli cirkelledare - NBV

http://www.nbv.se/
https://www.nbv.se/starta-en-studiecirkel/bli-cirkelledare/

