
Kändis-spaning!              
 

Förebilder behövs. Dels för att få andra i en liknande situation att inse att de inte är ensamma 

men likväl för att få mig, att få upp ögonen för att det faktiskt inte är så märkvärdigt och 

uppseendeväckande att ”komma ut”. Oavsett om det rör sig om homosexualitet, missbruk av 

någon sort eller en sjukdom. Det är ju t o m lite intressant att läsa eller lyssna till en 

öppenhjärtlig berättelse a´la Anja Pärson eller Gudrun Schyman. För nog är det väl ändå så att 

det inte alls är lika intressant för vare sig läsaren eller skribenten på t ex Aftonbladet eller 

Expressen att ta sig an Linda Anderssons historia från lilla byn i Småland eller Björn Nilssons 

berättelse från citybruset i Stockholm? Heter man däremot Kajsa Bergqvist eller Fredrick 

Federley och är ett känt namn som väldigt många känner igen och ser upp till, ja då blir det 

genast mer intressant. 

På något sätt ger det här ”ringar på vatten-effekt” också, fler blir involverade och tar ställning. 

Ta Anton Hysén som ett lysande exempel. 2007 var hans pappa, Glenn Hysén (en av Sveriges 

största fotbollsspelare under 80-talet), invigningstalare på Stockholm Pride. Valet av Hysén 

till invigningstalare visade sig vara kontroversiellt, framför allt för att han vid ett tillfälle när 

han fredade sig mot sexuellt ofredande påstås ha använt mer våld än nöden krävde. Valet har 

emellertid försvarats av andra, som tycker att Hyséns gärningar var fullt rimliga under 

rådande omständigheter. Det tal Hysén kom att hålla handlade bland annat om hur svårt det 

var för homosexuella att träda fram inom fotbollen. Först senare kom det fram att Hysén 

bland andra syftat på sin fotbollsspelande son Anton, som i mars 2011 trädde fram som 

homosexuell. 

Det finns fler bra exempel där idrottsprofiler, kända artister och makthavare har trätt fram. 

Hatten av för alla dem, för det måste krävas både mod och stolthet att berätta. Och tack för att 

ni ger alla oss andra en inblick i – och en förståelse för - att det finns människor runt omkring 

oss som sitter i precis samma sits som ni en gång gjort och att det inte alls är särskilt svårt för 

oss att ta del av just deras berättelse. 

Fundera vidare:  

Känner du någon som ”kommit ut”? Hur reagerade du när du fick veta? Hjälper alla kändisar 

till att avdramatisera?  

Så här tycker våra kollegor 

"Innan jag blev verksamhetschef jobbade jag som ombudsman, och då företrädde jag en han 

som blev en hon. Det var otroligt lärorikt att få följa hennes utveckling. Den dagen hon fick 

hem sitt nya personnr – då 3e siffran var jämn och inte ojämn. Då firade hon stort – och jag 

gladdes med henne. På hennes arbetsplats var det inte lika glatt. Där blev det väldigt svårt och 

vår medlem valde att sluta. Omgivningen där hade svårt att han hade blivit en hon." 

http://www.rfsl.se/?p=3815&aid=10423
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11176118.ab


  Affi Kölevik - Verksamhetschef 

"Efter att jag har läst texten ett antal gånger med och utan jämställdhetsglasögonen på, så 

undrar jag om du, Kent, menar att det är lättare om man tillhör något av könen när man” 

kommer ut ”. 

Jag tycker inte detta är en jämställdhetsfråga utan det är lika svårt vilket kön man en har, men 

jag är säker på att alla kändisar som har ”kommit ut” har avdramitiserat och ändrat gemene 

mans inställning till olika sexualitet, missbruk och sjukdom.  

Ja jag känner någon som ”kom ut”. Det var på 90-talet och idag skäms jag för mitt vid den 

tiden fördömmande. 

Men det är aldrig för sent att ändra sin inställning i dessa frågor, det vet jag av egen 

erfarenhet. 

På återhörande" 

 Dan "Dan-Åke" Holmsten - Regionombudsman 

 


