
INGVAR OCH KAJA
Ingvar och Kaja har varit tillsammans sedan slutet av 70-talet. I filmen 
berättar de om deras första möte, deras vardag och om hur det känns att bli 
utkastad från sitt hem på grund av den en älskar. Filmen är både allvarlig 
och varm.

DISKUSSIONSFRÅGOR:
1. Vad tänker du när du ser filmen? Vad har filmen med mänskliga rättigheter att 
göra?

2. Ingvar och Kaja träffades på ett badhus. Tror du att homosexuella träffas på 
samma ställen idag som när Ingvar och Kaja träffades i slutet av 70-talet? Tror du 
att det finns någon skillnad på var och hur homo- och heterosexuella personer 
träffas? Varför/varför inte? 

3. Upplever du att homosexuella diskrimineras i Sverige? På vilka sätt kan sådan 
diskriminering ta sig uttryck? Har vi gjort framsteg i samhället när det gäller synen 
på homosexualitet? Hur då? Kan du ge några exempel? Tror du att det är lättare 
att leva som homosexuell i Sverige idag jämfört med för 15 år sedan? Varför/var-
för inte? 

4. Varför finns fördomar mot homosexuella? Varför har vissa personer en negativ 
inställning till homosexualitet? Varför är vissa personer homofoba? Finns det saker 
som är typiskt för den som är homofob? 

5. Upplever du att det finns en skillnad mellan hur samhället ser på homosexuel-
la män och homosexuella kvinnor? På vilket sätt? Varför tror du att det är så? 

6. Ingvar och Kaja berättar i filmen att de träffades 1978. Året efter, 1979, 
slutade Socialstyrelsen att klassa homosexualitet som en sjukdom. Hur tror du 
att synen på homosexualitet som en sjukdom har påverkat människors attityder 
gentemot homosexualitet? 

7. Ingvar berättar att hans mamma slängde ut honom när hon fick reda på att 
han var homosexuell. Vad tycker du om det? Hur tror du att du hade reagerat om 
dina föräldrar kastade ut dig för att de ogillade den du var tillsammans med?

8. Varför används ordet ”bög” som skällsord? Vad menas det egentligen när nå-
gon säger ”bög”, och hur påverkar det vår syn på homosexuella att använda det 
ordet som något negativt? 

9. Upplever du att det finns homofobi på skolan? I sådana fall, hur tar det sig i 
uttryck? Vad kan du göra om du hör någon uttrycka sig homofobiskt, och vad tror 
du fungerar bäst? (Exempel: säga till lärare eller rektor, prata med de inblandade, 
ringa föräldrarna, chatta på ett stödforum, bjuda in gästföreläsare till skolan). Har 
du någon gång behövt säga ifrån på grund av att någon har uttryckt sig nedlåtan-
de?

10. Hur tror du att förutsättningarna ser ut för homosexuella i olika delar av 
världen? Lever en på samma sätt som homosexuell i exempelvis Kina, USA eller 
Iran? I vissa länder, exempelvis Iran, har människor avrättats för att ha haft en 
kärleksrelation med en person av samma kön. Hur påverkar sådana lagar och 
normer rätten att leva ut sin sexualitet?
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