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Sammanfattning 

HBTQ-personers subjektiva upplevelser av bemötande utifrån deras sexuella läggning. En 

kvalitativ studie om några HBTQ- personers vardagsliv.   

Av Kristoffersson Linda & Svensson Emma 

 

Vårt syfte har varit att synliggöra HBTQ-personers subjektiva upplevelser av bemötande från 

familj, vänner och inom skola och/eller arbetsliv. För att besvara syftet samt frågeställningar 

har vi genomfört kvalitativa intervjuer med fyra personer som är uttalat HBTQ. 

Datamaterialet som inkom analyserades sedan utifrån tidigare forskning samt våra valda 

teorier som var socialkonstruktivistisk teori och kritisk teori. Resultaten visar att 

heteronormen inverkar på samtliga nivåer och även på bemötande av HBTQ-personer. Från 

familj och släkt har våra intervjupersoner till mestadels blivit positivt bemötta, men det finns 

situationer då de har valt att inte vara öppna med sin sexuella läggning. Stödet från vännerna 

har varit betydelsefullt och samtliga intervjupersoner umgås idag oftast med andra individer 

ur gruppen. Resultaten visar även att tre av fyra intervjupersoner har blivit mobbade under 

skolåren samt upplever utbildningsväsendet som en heteronormativ miljö som bidrar till att 

normen reproduceras. Vissa arbetsmiljöer ses även som mer heteronormativa än andra vilket 

har gjort att man därför har valt att inte leva öppet. 
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Abstract 

LGBTQ people's subjective experiences of treatment based on their sexual orientation. A 

qualitative study about some LGBTQ people's everyday lives. 

By Kristoffersson Linda & Svensson Emma 

 

Our purpose was to highlight LGBTQ persons subjective experiences of treatment from 

family, friends and school and / or work. To answer the purpose, and questions, we have 

conducted interviews with four people who see themselves as LGBTQ. The recieved data 

were then analyzed based on previous research and our chosen theories, that were social 

constructivist theory and critical theory. The results show that heteronormativity affects all 

levels and also the treatment of LGBTQ people. From family and relatives, our 

interviewsubjects for the most part have been positively treated, but there are situations in 

which they have chosen not to be open about their sexual orientation. The support from 

friends have been significant and today all the respondents mostly socialize with other 

individuals from the group. The results also show that three out of four respondents have been 

bullied during their schoolyears and they perceive school as a heteronormative environment 

that contributes to the norms reproducing. Some work environments are also seen as more 

heteronormative than others which have impacted on their openness. 
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1 Inledning 

Sexuellt förtryck förekommer i alla länder och grundas på intolerans och okunskap. 

Förtrycket mot personer med annan sexuell läggning än heterosexuell formas utifrån ett lands 

historik, samhälleliga maktstrukturer samt rådande normer och attityder, vilket innebär att 

förtrycket kan skilja sig åt mellan olika länder (Hultman, 2012, s. 2, 5). En norm kan ses som 

en form av regelverk som reglerar vad som anses vara normalt i ett samhälle 

(Nationalencyklopedin, 2012) och när det gäller förtrycket mot personer med annan sexuell 

läggning än heterosexuell spelar heteronormen en betydande roll. Det heteronormativa ger en 

form av positiv särbehandlig av heterosexuella och personer som inte platsar inom normens 

ramar tenderar därför i och med detta att hamna i ett utanförskap (Borgström, 2011, s. 12). De 

skandinaviska länderna anses vara mer toleranta och accepterande gentemot HBTQ-personer 

(homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) än andra länder (Hultman, 2012, s. 15). 

Även om samhället förespråkar öppenhet mot personer med annan sexuell läggning visar 

dock Ambjörnsson (2011 s. 70-86) att individen upplever sig själv som ansvarig för att 

informera om sin sexuella läggning och att det sedan är upp till samhället att godkänna dennes 

sexualitet. Borgström (2011, s. 11) menar dessutom att de negativa attityderna inte har 

försvunnit i och med den ökade acceptansen, utan att attityderna istället har bytt form och 

blivit mer undanskymda. Som Borgström (2011) själv beskriver det:  

”Letar man efter gamla fördomar behöver man inte leta länge. Inte om man letar 

efter nya fördomar heller.” (cit. fr. Borgström 2011, s. 11). 

Idag finns inga exakta studier över antalet HBTQ-personer i Sverige, men sett till rapporter 

från andra länder uppskattas antalet utgöras av ca 5-10% av befolkningen. För Sveriges 

räkning skulle detta innebära att mellan en halv till en miljon svenskar själva definierar sig 

som HBTQ (Sporre m.fl., 2007, s. 19) och utifrån det kan dessa personer riskera att möta 

andras fördomar och negativa inställningar. Trots arbetet för att motverka en negativ 

särbehandling av gruppen, tror vi att problemet fortfarande kvarstår.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ur olika perspektiv undersöka hur ett mindre urval av HBTQ-

personer upplever den rådande heteronormen. Vi har valt att fokusera vår studie kring fyra 

teman som har varit av speciellt intresse för oss; det heteronormativa samhället, familj, vänner 
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samt utbildningsväsendet och/eller arbetslivet. För att få svar på vårt syfte har vi valt följande 

forskningsfrågor: 

 

● På vilka möjliga sätt kan en grupp HBTQ-personer uppfatta den rådande heteronormen i 

samhället? 

● Vilket bemötande kan enskilda individer ur gruppen ha mötts av från sina egna familjer på 

grund av sin sexuella läggning? 

● Vilket bemötande har våra intervjupersoner fått från sina vänner och umgänge till följd av 

sin sexuella läggning? 

● Vilka erfarenheter har våra studiedeltagare av bemötandet på grund av sin sexuella läggning 

från utbildningsväsendet och/eller i arbetslivet?  

 

1.2 Relevansen för socialt arbete 

Som vi redogjort för i inledningen är HBTQ-personer på grund av den rådande heteronormen 

en diskriminerad grupp i samhället. Gruppens utsatta situation är därför något som vi anser 

bör uppmärksammas i större utsträckning. Uppskattningsvis kan mellan 5-10 % av världens 

befolkning definiera sig själva som HBTQ och detta gör att vi som socialarbetare kommer i 

kontakt med dessa individer i vårt arbete. I arbetet som socialarbetare kan vi tänkas möta 

dessa individer på olika arenor såsom inom socialtjänsten, skolväsendet och på 

behandlingshem samt även i den egna arbetsgruppen. Vi anser att det är viktigt att ha kunskap 

om denna grupps upplevelser och erfarenheter av att vara HBTQ för att kunna bemöta dessa 

på ett respektfullt sätt. Vi bör även ha kunskap om vilka typer av attityder som cirkulerar i 

samhället samt våra egna föreställningar och attityder gentemot denna grupp. Detta för att 

kunna skapa sig en förståelse av vad andra personer kan tänkas känna och uppleva i sin 

utsatthet. Vi bör även bli medvetna om hur den rådande heteronormen inverkar på allas våra 

liv. Att inte bara se till den individuella nivån utan vi bör även bli uppmärksammade på hur 

normen penetrerar samtliga samhälleliga nivåer för att förstå dess fulla makt. 

 

1.3 Disposition  

Under följande stycke ges en kortfattad övergripande bild av uppsatsen strukturella upplägg 

samt kort vad varje kapitel kommer att ta upp. 
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Uppsatsen består av totalt 7 kapitel, varav det första kapitlet börjar med en inledning till vårt 

valda forskningsområde. Kapitlet forsätter därefter med syfte och frågeställningar, relevansen 

för socialt arbete, uppsatsen disposition och avslutas därefter med en kort redogörelse för 

centrala begrepp som framkommer under uppsatsens gång. Vidare kommer kapitel 2 att ta 

upp studiens analysverktyg som här börjar med tidigare forskning som har visat sig vara 

relevant för studien. Forskningen är indelad enligt våra fyra teman. Därefter redogörs de två 

valda teoretiska perspektiven och kapitlet avslutas med ett kort stycke om hur dessa används i 

föreliggande uppsats. Kapitel 3 är uppsatsens metodkapitel. Där redogörs den valda metoden, 

studiens tillvägagångssätt samt vår förförståelse. I kapitel 3 lyfts även validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet kopplat till vår studie samt vilka etiska överväganden som kommit att bli 

aktuella. Vidare kommer kapitel 4 som innehåller studiens resultat och analys. Både resultaten 

och analysen kommer att delas in enligt våra fyra teman. I analysavsnittet görs två separata 

analyser den första är kopplad till den tidigare forskningen och nästa till de valda teorierna. 

Därefter kommer kapitel 5 där vi diskuterar våra resultat, valet av metod och ger förslag till 

vidare forskning. Kapitel 6 utgör studiens referenslista och kapitel 7 innehåller bilagor som 

kan vara av relevans för läsaren. 

 

1.4 Centrala begrepp och förkortningar  

HBTQ är förkortningen för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner i Sverige. Att 

vara homosexuell innebär att man enbart vill ha kärleksrelationer till personer av samma kön 

som en själv. Bisexualitet innebär istället att man kan tänka sig att ha kärleksrelationer till 

både kvinnor och män. Transpersoner är ett samlingsbegrepp för individer som i perioder eller 

hela tiden identifierar sig vara av motsatt kön än sitt biologiska (RFSL, 2012).  

Begreppet queer är i litteraturen beskrivet som mer mångtydigt än de andra 

sexualitetsbenämningarna. Ambjörnsson (2006, s. 96) menar att begreppet beskrivs olika 

beroende av vem, när och hur man frågar. I föreliggande studie har vi dock valt att använda 

oss av Borgströms (2011) definition av begreppet. Att vara queerperson, menar Borgström 

(2011 s. 14), innebär att inte se sig tillhöra någon könsidentitet då dessa är alltför stereotypa, 

utan man vill istället skapa sig sin egen könsidentitet.  

En av våra intervjupersoner har valt att definiera sig själv som hen och därför beskrivs 

begreppet kortfattat. Hen är ett begrepp som används istället för de personliga pronomen hon 

och han. Hen beskrivs som ett könsneutralt pronomen och inkluderar alla oavsett kön 

(Nationalencyklopedin, 2012; RFSL, 2012). 
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2 Analysverktyg 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning inom studieområdet och denna kommer att 

indelas enligt uppsatsens fyra teman. Nedan presenterar vi också våra valda teorier som är den 

socialkonstruktivistiska teorin samt kritisk teori. Vi kommer att börja med att redogöra för 

teorierna ur en mer faktamässig synvinkel och därefter beskrivs hur vi tror att de kommer att 

vara tillämpningsbara vid studiens analys. Avslutningsvis kommer kort stycke att redogöra för 

hur vi tänker att teorierna kommer att uppmärksamma olika perspektiv av det framkomna 

datamaterialet. 

 

2.1 Tidigare forskning  

2.1.1 Det heteronormativa samhället 

Ungdomsstyrelsen (2010, s. 19) beskriver i sin analys att det ur en heteronormativ uppfattning 

enbart existerar två kön, man och kvinna och man förväntas naturligt att attraheras av det 

motsatta könet. Heteronormativiteten kan också förknippas med den allmänna föreställningen 

av vad som anses vara feminint respektive maskulint och detta sätter också prägel på vad som 

kan förväntas av respektive kön. Ambjörnssons (2003, s. 11) avhandling studerar hur 

kvinnligt genus skapas utifrån den heteronormativa ordningen i samhället. Ambjörnsson 

(2003, s. 13) menar att våra könsroller ständigt måste skapas och återskapas i en slags process 

och att de därför aldrig är statiska. Heteronormativiteten kan ses som en form av regelverk där 

tillåtna handlingar, relationer och strukturer vidmakthåller heterosexualiteten som det mest 

prominenta sättet att leva (ibid. s. 15) och en person antas även vara heterosexuell till det att 

den själv uppger något annat (Socialstyrelsen, 2004, s. 11). Individer anpassar sig oftast 

självmant till normer, då dessa utlovar lycka, välmående etc. Detta kan alltså ses som ett 

maktförhållande där själdisciplin och självsanering för att hålla sig inom normens ramar blir 

betydelsefullt för individen (Ambjörnsson, 2003, s. 21). Lindholm (2003, s. 53f) menar i sin 

studie att heteronormen kan ses som styrande i dagens samhälle. Denna norm skapar en 

förståelseram som sedan HBTQ-personer bemöts utifrån i de flesta sammanhang. Lindholm 

(2003, s. 53f) menar att om denna norm inte skulle existera skulle personer med annan sexuell 

läggning inte behöva påtala sin sexualitet och vara öppen med den. HBTQ-personer hade då 

inte behövt förhålla sig till en norm som förespråkar heterosexualitet som det mest 

fördelaktiga och deras sexuella läggning hade inte setts som ovanlig. I dagens senmoderna 
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samhälle växer ungdomar upp under alltmer otrygga förhållanden (Cartmel & Furlong, 1997; 

Coles, 1997; Giddens, 1991; Henderson m.fl. 2007 i McDermott m.fl. 2006, s. 818). Att då 

även stå utanför vad som anses som en normal sexualitet kan bidra ytterligare till en 

stressfylld miljö för ungdomen (McDermott m.fl., 2008, s. 818). HBTQ-personer kan därför 

på olika sätt hamna i ett utanförskap och blir sanktionerade för att de inte är en del av normen 

(Ambjörnsson, 2003, s. 21; Roth m.fl. i Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 81). Sanktionerna visar 

sig snarare i tysthet än i en öppen strukturell diskriminering gentemot gruppen 

(Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 73). Almedia m.fl:s (2009, s. 1001, 1008, 1010) resultat visar att 

om en person blir bemött negativt utifrån sin sexuella läggning kan detta komma att resultera i 

att personen mår psykiskt dålig. Gruppens medlemmar tenderar även att oftare ha blivit 

utsatta för olika typer av kränkande behandlingar som exempelvis mobbning eller fysisk 

misshandel än heterosexuella personer (ibid. s. 1002).  

Heteronormen blir även tydlig i media och Lindholm (2003, s. 23) menar att medias inverkan 

både kan ses som positiv och negativ. Under senare år har det blivit mer vanligt att personer 

med annan sexuell läggning framträder både i tidningar, radioprogram samt som roller i TV-

serier. I Lindholms (2003, s. 26ff) studie framkommer även att om media hjälper till att 

synliggöra HBTQ-personer finns risken för att bilden som kommer fram är alltför stereotyp 

för att kunna representera gruppen som helhet. Så länge som heteronormen existerar kommer 

även detta att influera vilken bild media väljer att lyfta, oavsett om denna kan ses som 

representativ för gruppens alla individer. Detta kan också tänkas inverka på hur samhället i 

stort uppfattar gruppen som helhet (ibid. s. 16). 

 

2.1.2 Familj  

Darj och Nathorst-Böös, (2008) samt Gäredal och Nathorst-Böös (2009) menar att faktorer 

som social acceptans av en individs upplevda könsidentitet och god självkänsla är något som 

främjar psykiskt välmående hos HBTQ-personer. Om individen blir negativt bemött av sin 

familj riskerar denna att få en svag social förankring. Detta då individen saknar personer i sin 

närmaste livsvärld att identifiera sig med. Den sociala förankring kan ses som viktig i en 

individs utveckling av det egna jaget där tryggheten och friheten att vara sig själv ligger till 

grund för detta. Om individen saknar stöd från sin familj kan det sociala stödet från andra 

komma att spela en allt större roll. Exempelvis kan individen hitta stöd och kraft genom 

fritidsaktiviteter, vänskapskretsen eller hos andra viktiga vuxna, till exempel en lärare. Hur 
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individen upplever att omgivningen mottar beskedet om dennes sexuella läggning uppger 

ungdomsstyrelsen som avgörande för individens psykosociala välbefinnande 

(Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 83). Ett barn med annan sexuell läggning än heterosexuell som 

bemöts med föräldrars negativa attityder riskerar att i större utsträckning uppleva ett 

utanförskap. Detta är sedan något som kan förstärkas genom det heteronormativa samhällets 

syn på individens sexuella läggning (ibid. s. 106).  

Ambjörnsson (2010, s. 59) skriver i ungdomsstyrelsens rapport att familjen är en arena där 

känslor av utsatthet är vanligt förekommande hos HBTQ-personer. Detta är även något som 

Socialstyrelsens rapport från 2004 tar upp. I rapporten redogörs för en undersökning av 

ombudsmannen för sexuellt likaberättigande (HomO) som har visat att familjerådgivningar 

blir kontaktade i samband med HBTQ-frågor inom familjer. Det är vanligt förekommande att 

både föräldrar och ungdomen själv ifråga kontaktar rådgivningen då konflikter har uppstått på 

grund av dennes sexuella läggning (Socialstyrelsen, 2004, s. 24). Unga HBTQ-personer kan 

av olika anledningar välja att inte komma ut inför sin familj. Dessa individer lever ett så kallat 

dubbelliv vilket innebär att individen lever med en dold sexuell identitet i familjemiljön och 

annan, öppen sexuell identitet inom kretsar där personen vet att dennes sexuella läggning 

kommer att accepteras (Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 119ff). Lindholm (2003, s. 65) menar att 

en individ som inte upplever sig kunna vara öppen i till exempel hemmiljön kan känna att 

delar av sin identitet förblir osynliga för omvärlden.  

 

2.1.3 Vänner 

Det har varit svårt att hitta tidigare forskning om HBTQ-personers upplevelser vad gäller 

bemötande från vänner. Därför har detta resulterat i att stycket nedan blev något kortare än 

vad vi hade önskat. Detta är dock ett relevant tema för studien då den belyser HBTQ-

personernas upplevelser på gruppnivå vilket ger oss en breddad bild. 

I Ambjörnssons (2003, s. 216ff) avhandling beskrivs homosexualitet som något spännande i 

vänskapskretsar och att det finns en öppenhet gentemot en annan sexuell läggning än den 

heterosexuella. Dock menar Ambjörnsson (2003, s. 216ff) också att det är hårfint vad som är 

spännande och mystiskt och vad som upplevs som motbjudande och fult. Homosexualitet är i 

umgängeskretsar ett vanligt förekommande samtalsämne. Ungdomar jämförs sig med 
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varandra för att definiera vad som kan ses som normalt. Att vara HBTQ-person kan därför ses 

som ett mått på något som inte ingår i denna normalitet. Grupptryck påverkar vilken åsikt 

ungdomar har gentemot andra grupper och individer i samhället. Ambjörnsson (2003, s. 

230ff) visar på detta genom att se till de två klasserna hon har studerat i sitt forskningsprojekt. 

Klasserna är inte bara åtskilda utifrån utbildningsinriktning utan klassernas elever kan även 

sägas ingå i olika samhällsklasser. Vid en granskning av dessa blir det tydligt hur individerna 

kommer att påverka varandras åsikter gällande HBTQ-personer. Elever från samhällsgruppen 

med hög utbildningsnivå och studievana visar på övertydlig tolerans gentemot gruppen medan 

elever från en bakgrund med lägre utbildningsnivå och mindre studievana tydligare uttrycker 

negativ attityder. Att umgås med individer som har liknande upplevelser kan därför bidra till 

att individen stärks i sin identitet och att dennes psykiska välmående förbättras (Almedia m.fl. 

2009, s. 1011). Genom att ha vänner i samma situation kan individen uppleva en större känsla 

av trygghet, därför kan studentorganisationer göra stor nytta samt bidra till att individen 

känner sig som en del i ett sammanhang. Almedia m.fl. (2009, s. 1002, 1011) redogör även 

för att HBTQ-personer som tillhör en grupp med likasinnade kan hantera diskriminerande 

behandling exempelvis som mobbning, socialt avståndstagande från andra samt kränkningar 

på ett annat sätt genom att söka stöd i sin umgängeskrets.  

 

2.1.4 Utbildningsväsendet och arbetslivet 

Det har visat sig svårt att finna tidigare forskning om HBTQ-personers upplevelser av 

bemötande inom utbildningsväsendet. Därför har detta resulterat i att stycket nedan blev något 

kortare än vad vi hade önskat. Temat är dock relevant att ha med i uppsatsen då det lyfter 

samhällsnivåns inverkan, vilket ger oss en breddad bild av hur bemötandet av den enskilda 

individen kan se ut. 

Ungdomsstyrelsen (2010, s. 177) menar att det är ett mindre del av HBTQ-personer som 

utsätts för en diskriminerande behandling på arbetsmarknaden på grund av sin sexuella 

läggning. Trots detta kan HBTQ-personer ses som en osynliggjord grupp på arbetsmarknaden 

och det förekommer att denna grupp blir utsatt för olika typer av kränkande behandling (Bildt 

& Sahlström, 2006, s. 3). Bildt och Sahlström (2006, s. 1f) hänvisar till en tidigare studie som 

beskriver den diskriminering som förekommer mot gruppen. Denna kan beskrivas som dold 

eller indirekt då den delvis legitimeras och accepteras på grund av den rådande heteronormen 
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i samhället. Forsberg m.fl. (2003, s. 2) menar att HBTQ-personer i arbetslivet kan utsättas för 

alltifrån enstaka kränkande händelser till direkta hot. Rapporten menar att den rådande 

heteronormen påverkar en individs attityder, handlingar samt föreställningar om andra 

människors sätt att vara och agera. Utifrån detta behöver alltså kränkningen inte vara 

medveten, men handlingen leder ändå till sådana upplevelser hos personen ifråga.  

Rädslan för att komma att diskrimineras på sin arbetsplats kan leda till känslor som oro och 

ängslan hos HBTQ-personer och därför väljer många att dölja sin sexuella läggning 

(Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 13). I stort sett samtliga HBTQ-personer som intervjuades i 

rapporten hade erfarenheter av att möta negativa attityder gentemot den egna gruppen. I 

sådana situationer upplevde personer som var öppna med sin sexuella läggning att de enklare 

kunde hantera sina kollegor genom att säga att de inte höll med om vad som sades eller 

argumentera för sin sak. De som dolde sin sexualitet upplevde dessa situationer som 

obehagliga och jobbiga då rädslan för att avslöja sin egen sexuella läggning var stark 

(Forsberg m.fl, 2003, s. 25). Enligt Håkansson (i Forsberg m.fl. 2003, s. 19) är arbetsplatsen 

en av de arenor där HBTQ-personer väntar längst med att komma ut med sin sexuella 

läggning.  

Inom utbildningsväsendet förekommer trots en ofta öppen syn från lärare, allt ifrån en dold 

och systematisk diskriminering av HBTQ-personer till öppet våld och homofobiska påhopp. 

Ambjörnsson (i Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 57f) har i ett kapitel i ungdomsstyrelsens analys 

från 2010 intervjuat ungdomar som alla gått klart skolan. Flertalet av intervjupersonerna 

vittnar om en skolgång där det har varit svårt eller rent av omöjligt att vara öppen med sin 

sexuella identitet. Ambjörnsson (2003, s. 220) menar dessutom i sin avhandling att lärarna 

ofta har svårt att tala om homosexualitet konkret utan att det blir mer som ett tilläggsämne i 

slutet av en längre diskussion om heterosexualitet. Detta visar sig exempelvis när ämnet 

sexualkunskap berörs.  Epstein, O’Flynn och Telford (2003 i McDermott m.fl. 2009, s. 818) 

menar att det inom skolan hela tiden reproduceras heteronormativa föreställningar som det 

mest naturliga. Att som HBTQ-ungdom skapa sig en identitet utifrån dessa förhållanden kan 

därför antas vara problematiskt. 
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2.2 Teoretiska perspektiv 

2.2.1 Socialkonstruktivistisk teori 

Socialkonstruktivismen ser verkligheten som socialt konstruerad och vi upplever vår 

verklighet och tolkar den genom sociala processer (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 81; 

Barlebo Wenneberg, 2000, s. 12). Teorin menar att vi fångar upp vår omvärld genom våra 

sinnen och dessa signaler omvandlas sedan till vår subjektiva bild av verkligheten där språket 

och interaktionen med andra är central (Barlebo Wenneberg, 2000, s. 12, 29f; Sohlberg & 

Sohlberg, 2009, s. 251, 253). I interaktion med andra skapas alltså sociala konstruktioner som 

tar plats både i nuet, men även från generation till generation (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 

87; Payne, 2008, s. 240). Individens föreställningar av verkligheten påverkas av omgivningen 

genom exempelvis vilka normer som är styrande inom ett samhälle samt allmänt vedertagen 

kunskap. I den första fasen av en socialiseringsprocess internaliserar individen genom sin 

familj vad som ses som normalt och socialt accepterat. I den andra socialiseringsfasen stärks 

alternativt förkastas denna kunskap i kontakt med andra exempelvis genom att börja skolan 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 89f; Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 253).  

Dock menar Barlebo Wenneberg (2000, s. 69) att denna sociala ordning är medvetet skapat av 

oss människor, men att den inte är beständig, det vill säga vi kan förändra den sociala 

ordningen vartefter vi får ny kunskap. Berger och Luckmann (i Alvesson & Sköldberg, 2000, 

s. 90) menar att människan i grunden är en biologisk varelse med grundläggande behov som 

matlust, sömnbehov och behov av att föra arten vidare. Den sociala världen som vi sedan 

möter dagligen reglerar våra behov genom att styra exempelvis hur och vad vi ska äta, när vi 

ska sova samt vilka som kan ses som potentiella sexpartners. Berger och Luckmann (i 

Alvesson & Sköldberg 2008, s. 85f) menar dessutom att människors liv utmärks av 

återkommande rutiner och handlingsmönster i ständig utveckling. Individer kopplar en 

handling som utförts i en viss situation och återupprepas sedan i liknande situationer – ett 

handlingsmönster har skapats. Alvesson och Sköldberg (2008, s. 88) menar att vi människor 

observerar varandra. Våra observationer leder sedan till kategorier där vi placerar andras och 

våra egna handlingar i en konstant pågående process. Rollerna är något som kan ses som 

centralt inom det social konstruktivistiska perspektivet då roller anses vara betydelsefulla för 

individens identitetsskapande. Roller kan även sägas förmedla mer övergripande samhälleliga 
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konstruktioner ner till individnivå. Rollskapandet görs för att individen ska kunna 

kategorisera sin omgivning, men även för att kunna se sin egen roll. Detta underlättar när 

individen interagerar med sin sociala omvärld.  

 

Vi anser att den socialkonstruktivistiska teorin är relevant för vår studie. Detta då den ser till 

hur vi skapar vår verklighet i interaktion med andra så som vänner, bekanta och familj. Den 

berör även den samhälleliga nivån och hur samhällets normer och regler, vissa mer 

underförstådda än andra, påverkar vår uppfattning samt inverkar på skapandet av vår egen 

identitet. För att förstå den sociala konstruktionen av HBTQ-personer som en utsatt grupp så 

tror vi att det socialkonstruktivistiska perspektivet kan vara användbart i vårt kommande 

analysarbete. 

 

2.2.2 Kritisk teori 

Kritisk teori har ett kritiskt förhållningsätt till verkligheten och hur den ska förstås (Alvesson 

& Sköldberg, 2008, s. 287). Sociala förhållanden och samhälleliga strukturer kännetecknas av 

makt och enskildas intressen som i sig är historiskt förankrade (Delanty, 1997, s. 71). Kritisk 

teori ser makt som ett centralt begrepp där den dominerande uppfattningen kan ses som en typ 

av maktförhållande. Den dominerande uppfattningen kan alltså ses vara den mest vanligt 

förekommande hos invånarna i ett land vilket resulterar i en form av allmängiltig kunskap 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 288f; Payne, 2008, s. 345). Alvessson och Deetz (2000, s. 

41) menar dock att dominerande åsikter i samhället inte alltid är gynnsamma, utan istället kan 

bidra till att besluten som fattas kommer att endast gynna vissa grupper och att andra i och 

med detta kommer att ta skada. Teorin strävar efter att ny kunskap ska framkomma som kan 

bidra till att exempelvis de beslutsfattande myndigheterna kan ta beslut som gynnar så många 

som möjligt (ibid. s. 222). Den kritiska teorin som redskap inom forskning kan hjälpa 

forskaren att reflektera kritiskt över de rådande samhällsstrukturerna som vi alla inkluderas i 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 288f). Syftet är därför att se sociala problem ur ett 

samhälleligtperspektiv (Payne, 2008, s. 344). Den kritiska teorin söker förståelse av 

samhällets motsägelsefullhet (Delanty, 1997, s. 72). Detta skulle exempelvis kunna utgöras av 

olika uppfattningar om ett och samma fenomen. Dessa anses vara präglade av samhällets 
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historia och är i en ständig utformningsprocess där den dominerande uppfattningen konstant 

kommer att ifrågasättas av alternativa uppfattningar (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 290).  

Inom den kritiska teorin ses Frankfurtskolan som den ledande. Frankfurtskolan är ett 

fristående institut för forskning beläget i Frankfurt och bildades på 1920-talet. Inom skolan 

finns ett flertal forskarnamn som brukar nämnas i samband med kritisk teori däribland 

Habermas, Adorno, Horkheimer samt Fromm (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 287, 289; 

Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 245). Frankfurtskolan anser att det är den 

samhällsvetenskapliga forskningens uppgift att ifrågasätta förhållandet mellan det som ses 

som för given kunskap om sociala förhållanden och hur detta är kopplat till det historiska 

sammanhanget (Sohlberg & Sohlberg, 2009 s. 189f). Inom Frankfurtskolan hävdar Adorno 

och Horkheimer (1981 i Alvesson & Deetz, 2000, s. 16; Delanty, 1997, s. 72) att den kritiska 

teorin ifrågasätter det moderna samhället i sin helhet samt till rådande strukturer inom det. 

 

Kritisk teori anser vi kommer att hjälpa oss att se våra intervjupersoner ur ett mer samhälleligt 

perspektiv då dessa ständigt förhåller sig till heteronormen som är en övergripande norm i 

samhället idag. Att leva i ett samhälle som säger sig vara mer öppet och tolerant samtidigt 

som en styrande norm företräder något helt annat finner vi intressant och kritiskt teori anser vi 

kommer kunna hjälpa oss att se detta i vår analys. Vi har även förhoppningen om att den 

kritiska teorin ska hjälpa oss att sen den historiska aspekten av normen, den som förs vidare 

från exempelvis föräldrar till barn. 

 

2.2.3 Teoriernas samband sett i vår studie 

Valet av de teoretiska perspektiven hoppas vi ska ge oss en helhetsbild av vad som inverkar 

på bemötandet av individer ur gruppen. Teorierna kan i vår studie ses som kompletterande av 

varandra. Detta då de sociala konstruktionerna som existerar i samhället ger oss olika 

tolkningar av ett visst fenomen samtidigt som den kritiska teorin istället problematiserar dessa 

tolkningar. Den kritiska teorin lyfter här maktförhållandet och den dominerande uppfattningen 

ges tolkningsföreträde. Vår intention är att göra detta samband tydligt i analysen.  
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3 Metod  

I detta kapitel redogörs för den valda metoden i föreliggande uppsats. Därefter beskrivs den 

vetenskapsfilosofiska traditionen som vi har valt att influeras av i studien. Här kommer även 

att redogöras för tillvägagångssättet där separata stycken kommer att ta upp urval av 

intervjupersoner, urval av litteratur samt studiens genomförande. Därefter beskrivs 

författarnas förförståelse vilken kan tänkas komma att inverka på genomförandet, analysen 

och det slutgiltiga resultatet. Avslutningsvis beskrivs begreppen validitet, reliabilitet samt 

generaliserbarhet kopplat till studien och därefter redogörs även för vilka etiska överväganden 

som vi behöver ta hänsyn till. 

 

3.1 Kvalitativ metod  

Syfte med denna studie är att fånga ett fåtal individers språkliga utsagor om deras upplevelser 

av att vara HBTQ. För att på bästa sätt göra detta har valt fallit på kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden är användbar då forskaren vill producera beskrivande material om en 

individs egna utsagor i skrift, tal eller fånga observerbara beteenden från de individer eller den 

grupp forskaren har för avsikt att studera (Olsson & Sörensen, 2007, s. 65). Metoden är även 

användbar vid dokumentanalyser (Larsson, 2005, s. 91). Denna typ av datamaterial kan 

benämnas som så kallad mjukdata (Patel & Davidson, 2011, s. 14). I studien har 

halvstrukturerade intervjuer genomförts med deltagare (se vidare under rubriken 3.2.3 

Studiens genomförande). Larsson (2005, s. 92) menar att syftet med den kvalitativa 

forskningsmetoden är att beskriva samt skapa förståelse för den studerade individens 

livsvärld. Syftet är även att uppleva det som den intervjuade personen beskriver sig uppleva 

och för forskaren handlar det om att leva sig in i denna personens livsvärld (Lilja, Larsson & 

Hamilton, 1996, i Larsson, 2005, s. 92).  Då avsikten är att undersöka olika individers 

subjektiva vardagsupplevelser av bemötande utifrån sexuell läggning finner vi att den 

kvalitativa metoden är fördelaktig. Vi tror att metoden kommer att vara oss behjälplig för att 

få fram gediget material som vi sedan kan analysera utifrån våra teoretiska perspektiv. 
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3.1.1 Vetenskapsfilosofiska influenser 

Vi har valt att influerats av den fenomenologiska forskningsfilosofin. Det fenomenologiska 

perspektivet är en tradition inom den kvalitativa forskningen som söker efter det som vårt 

medvetande uppfattar, våra upplevelser och minnen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 171; Patel 

& Davidson, 2011, s. 30; Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 72). Studien söker efter HBTQ-

personers individuella upplevelser och därför tror vi att det fenomenologiska perspektivet kan 

komma att bli användbart. Forskare inom den fenomenologiska traditionen försöker att 

beskriva ett fenomen så noggrant som möjligt utan att dennes objektivitet kompromissas 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 171, 210). Inom denna forskningstradition är det alltså 

informanternas livsvärld som står i fokus och på senare tid lyfts ofta att våra uppfattningar 

skapas genom interaktionen med människor som vi möter. Fenomenologin vill komma åt den 

riktiga världen genom att studera vår upplevda värld (ibid. s. 173, 222). Det skulle hjälpa oss 

att fånga de individuella upplevelserna, men även kunna hjälpa oss att koppla upplevelserna 

till ett större sammanhang så som exempelvis inverkan från heteronormen. Vi tror även att 

fenomenologins objektivitet är till vår fördel då en av författarna själv är uttalat HBTQ och 

genom att välja fenomenologin bidrar detta till bådas objektiva förhållningssätt. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Nedan kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga vid genomförandet av vår studie. 

 

3.2.1 Urval av intervjupersoner  

För att avgränsa urvalet har vi sökt efter intervjupersoner mellan 18-30 år som är uttalat 

HBTQ. Anledningen till denna åldersavgränsning är för att vi ser det som att 

intervjupersonerna dels har hunnit lämna gymnasiet, kanske eventuellt har påbörjat högre 

studier alternativt har några års arbetslivserfarenhet där de eventuellt har erfarenheter av 

bemötande kopplade till sin sexuella läggning. Personerna bör även bo i Gävle med omnejd 

vilket i föreliggande studie betyder från Stockholm i söder, Hudiksvall i norr samt Borlänge i 

väster. Vår första tanke var att intervjupersonerna skulle vara bosatta i Gävle eller i närheten, 

men vid närmare eftertanke framkom att detta skulle bli en alltför för snäv avgränsning något 

som senare visade sig stämma vid utskicket. För att komma i kontakt med lämpliga 

intervjupersoner skrevs ett informationsbrev där vi redogjorde för studiens syfte, dess 
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genomförande samt etiska överväganden (Informationsbrevet finns att läsa i sin helhet i 

kapitel 7 Bilagor). Brevet spreds sedan på en av uppsatsförfattarnas facebook, som är ett 

socialt media på internet. Genom att göra så hade vi förhoppningen om att någon i författarens 

yttersta bekantskapskrets skulle vilja delta, alternativt att vi skulle finna intervjupersoner 

genom en så kallad snöbollseffekt. Snöbollseffekten enligt Esaiasson m.fl. (2012, s. 189) 

beskrivs som att forskaren tar hjälp av tillfrågade intervjupersoner denne kommit i kontakt 

med och ber dem tipsa om andra tänkbara intervjupersoner alternativt föra informationen om 

den pågående studien vidare till relevanta personer. Genom att sprida informationsbrevet på 

facebook till ett tiotal personer kom vi i kontakt med en person som direkt tackade ja till att 

delta i studien. Utifrån detta utskick kom vi även i kontakt med en intervjuperson genom 

snöbollseffekten. Det blev klart i ett relativt tidigt skede att det valda studieområdet skulle 

försvåra våra möjligheter att finna intervjupersoner. Detta tänker vi beror på ämnets intimitet 

och känslighet. Och trots att det skickades ut två påminnelser på facebook resulterade detta 

inte i några ytterligare intervjupersoner. För att komma vidare i sökandet lades istället 

informationsbrevet ut på en gruppsida på facebook. Gruppsidan är till för HBTQ-personer i 

Sverige med ca 2000 medlemmar. Informationsbrevet vidarebefordrades på denna sida vid två 

tillfällen utan att ge resultat. Därefter kontaktade vi RFSL Gävle, Uppsala samt Stockholm 

genom deras hemsidor på internet samt deras gruppsidor på facebook. Genom att lägga ut 

informationsbrevet på RFSL Gävleborgs facebooksida lyckas vi därefter få våra sista två 

intervjupersoner. 

 

3.2.2 Urval av litteratur  

För att finna användbar litteratur och forskning har vi sökt i Högskolan i Gävles databaser: 

libris, social scienses citation index, social services abstract och sociological abstracts samt 

högskolans bibliotekskatalog higgins. Sökord som bland annat har använts är: ”LGBT”, 

”LGBT family”, ”LGBT friends”, ”LGBT school”, ”heteronormen”, ”heteronormativ”, 

”sexuell läggning”, ”HBT historia”, ”fördomar mot HBT-personer” samt förkortningarna i 

dess helhet dvs. homosexuell, bisexuell etc. Vi har även sökt med dessa sökord i google för att 

få tips om användbar litteratur och forskning. Vår ambition har varit att hitta forskning som är 

publicerad från år 2000 och framåt något som vi har lyckats med. Vi har också sökt på 

författarnamn som vi funnit återkommande gånger i texter om HBTQ-personer. Ett exempel 

på det är Ambjörnsson som dels figurerar med sin avhandling, men även som kapitel 

författare i två olika skrifter. Genom att läsa igenom några av våra valda studier har vi även 
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fått tips på vidare sökord som har varit användbara. Ambitionen har varit att söka både 

nationella studier samt internationella studier. Detta för att se till likheter och skillnader vid 

jämförelse med svenska förhållanden. 

 

3.2.3 Genomförande av intervjuer 

Enligt Patel och Davidson (2011, s. 81) finns det tre olika intervjustrategier som forskaren kan 

tillämpa för att samla in sitt material och dessa är: den standardiserade intervjun, den öppna 

intervjun samt den semistrukturerade intervjun. Den standardiserade intervjun innebär att 

forskaren har en tydligt utformad intervjuguide med många förutbestämda frågor som 

forskaren ställer i dess ordningsföljd under intervjun. Frågor som kommer upp under intervjun 

men inte står med i intervjuguiden nämns därför inte (Larsson, 2005, s. 105; Patel & 

Davidsson, 2011, s. 81). Felkällor som annars kan uppstå när forskaren intervjuar flera 

personer men på olika sätt, reduceras därför med denna strategi (Larsson, 2005, s. 105). Då vi 

fokuserar på individens upplevelser var denna strategi inte relevant för oss att använda. Vi 

ville dessutom ha utförliga svar där individen gavs möjlighet att gå utanför frågans ramar. 

Den öppna intervjun förespråkar ett spontant och flexibelt förhållningssätt av forskaren i 

intervjun. Intervjupersonen ges här möjlighet att tala fritt utifrån ett ämne och det blir ett 

naturligt samtal mellan intervjuperson och forskare. Intervjustrategin kräver mycket av 

forskaren då denne i det fria samtalet ska försöka att söka svar på syfte och frågeställningar 

utan att ställa regelrätta frågor (Larsson, 2005, s. 104; Patel & Davidson, 2011, s. 82). Då vi 

inte ser oss som erfarna forskare ansåg vi att denna strategi skulle vara alltför svår för oss att 

hantera. Risken för att inte få svar på vår studies syfte och frågeställningar var alltför 

överhängande. Den semi/halvstrukturerade intervjun har ett antal övergripande frågor som 

alla ska tas upp under intervjutillfället. Intervjupersonen ges dock frihet att själv formulera 

sina utsagor samtidigt som forskaren är behjälplig för att intervjupersonen ska komma vidare i 

sina upplevelseberättelser (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43; Patel & Davidson, 2011, s. 81f). 

Vi har valt att genomföra halvstrukturerade intervjuer med våra intervjupersoner. Syftet med 

vår studie har varit att fånga intervjupersonernas subjektiva upplevelser och enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 43) kan den halvstrukturerade intervjun vara användbar vid sådana 

studier. Detta då den hjälper forskaren att fokusera intervjun kring teman i intervjupersoners 

vardag samt se dessa ur individens egna perspektiv. I den semistrukturerade intervjun kan 

forskaren använd sig av den allmänna intervjuguiden. Den allmänna intervjuguiden utgår från 

förutbestämda teman som forskaren sedan formulerar öppna frågor kring (Larsson, 2005, s. 
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104). Vår förhoppning med att använda en sådan typ av intervjuguide var att vi genom det gav 

intervjupersonerna möjlighet att tala relativet fritt samtidigt som vi kunde styra intervjun för 

att få svar på våra frågeställningar. Vi utformade intervjuguiden grundad i våra fyra teman; 

heteronormen, familj, vänner samt utbildningsväsende/arbetsliv. Under varje tema fanns 

mellan 2-4 öppna frågor. Frågorna som formulerades i intervjuguiden valdes ut utifrån 

möjligheten för oss att finna svar på våra forskningsfrågor samt att frågorna inte riskerade att 

kränka någon av våra deltagare. Intervjupersonerna har före intervjuerna fått information om 

studiens syfte och övergripande tillvägagångssätt. Vi informerade om detta redan i 

informationsbrevet och där nämndes även att det vid intervjutillfället skulle komma att 

användas en diktafon för att kunna spela in intervjuerna. Intervjupersoner fick möjlighet att 

själv välja en plats som de kände sig bekväma på för att de skulle kunna vara så avslappnade 

som möjligt under intervjun. Vid intervjutillfället gick vi igenom informationsbrevet en gång 

till för att se om intervjupersonerna hade några frågor. Information gavs även kort om oss 

själva, att deltagande var frivilligt samt att intervjupersonen inte behövde svara på enskilda 

frågor ur intervjuguiden om den inte ville det. Om så skulle vara fallet bad vi dock våra 

intervjupersoner att motivera till varför de inte ville svara. Detta för att ändock få ett material 

att arbeta med. Båda författarna var aktiva under intervjun, ställde följdfrågor för att få 

intervjupersonerna att utveckla sina berättelser samt såg till att intervjupersonernas utsagor 

uppfattades på ett korrekt sätt. Dock ställde en av oss våra förberedda frågor kontinuerligt då 

vi tänkte att detta gav struktur i intervjun för våra intervjupersoner. Intervjusessionerna tog 

mellan 40 minuter och en timme. 

 

3.2.4 Databearbetning 

Det insamlade materialet från intervjuerna har vi tillsammans noggrant transkriberat i sin 

helhet och analysen genomfördes även den av oss båda. Att transkribera innebär exempelvis 

att ändra från talspråk till skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). I databearbetning 

presentera resultaten kopplade till uppsatsens fyra teman separat. Inom varje resultatavsnitt 

kommer materialet sedan att analyseras i två olika analyser. Den första analysen kommer att 

vara kopplad till tidigare forskning som har kopplats till temat (se stycket 2.1 Tidigare 

forskning). Därefter analyseras resultatet med hjälp av våra teoretiska perspektiv (se stycket 

2.2 Teoretiska perspektiv). För att kunna redovisa intervjumaterialet på ett tydligt sätt har det 

meningskoncentrerats. Meningskoncentrering innebär att välja ut centrala delar av 
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intervjupersonernas berättelse som speglar studiens syfte. De centrala delarna tas ut utifrån 

längre utsagor av intervjupersonerna och skrivs sedan om för att bilda mindre enheter som 

kan ses som representativa för textens hela sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 221ff; 

Olsson & Sörensen, 2011, s. 131f). Meningskoncentreringen bidrar till att omfattande 

textmaterial kan bli mer lätthanterligt för forskaren (Olsson & Sörensen, 2011, s. 132) något 

som har varit fördelaktigt i föreliggande studie. De citaten som vi har valt att återge i 

resultatkapitlet är omskrivna från talspråk till skriftspråk, detta för att skapa ett enhetligt 

material där ingen av våra intervjupersoner upplever sig som uthängda, vi skriver heller inte 

ut material som riskerar att avslöja deras identitet. Vi vill fokusera på de delar av 

intervjumaterialet som svarar mot vårt syfte och på våra frågeställningar och därför finner vi 

det inte relevant att redovisa och analysera texterna i sin helhet. 

 

3.3 Förförståelse 

Uppsatsförfattarnas förförståelse skiljer sig åt på ett flertal områden. Exempelvis är den ena 

av oss uttalat HBTQ vilket ger henne en relativt grafiskt bild av studieområdet samt att hon 

har egna upplevelser av omgivningens bemötande. Den andre av oss upplever sig själv som 

heterosexuell och kan till skillnad från den andra författaren bidra med ett utifrån perspektiv 

på det valda studieområdet. 

Vi har försökt att förhålla oss objektivt gentemot våra intervjupersoner och att försöka att inte 

blanda in våra egna upplevelser och förutfattade meningar vid intervjutillfällena. Vi är båda 

medvetna om att våra erfarenheter är just våra erfarenheter och inte våra intervjupersoners. 

Vår uppfattning är att det i diskussionen om heteronormen fokuseras på vad som är kvinnligt 

och manligt, men normen innefattar även vem vi utifrån vårt kön förväntas att bli kära i. 

 

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet kopplat till vår studie  

Validitet handlar om överrensstämmelsen mellan det som utlovas att undersökas och vad som 

sedan undersöks. Här kan det exempelvis handla om att se till att frågorna som används vid 

intervjuerna fångar in det ämne som studien syftar till att beröra (Patel & Davidson, 2011, s. 

102). Vid utformningen av vår intervjuguide delades den in utifrån våra valda teman och 
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kopplade sedan till forskningsfrågorna. På så vis försökte författarna minimera riskerna för att 

förlora fokus vid intervjutillfället samt säkerställa att syfte och frågeställningar blev 

besvarade. Inom den kvalitativa forskningen, där urvalet kan ses som förhållandevis litet i 

jämförelse med kvantitativ forskning, handlar validiteten om att fånga detaljrika beskrivningar 

som sedan förs in i studien av forskaren och analyseras av denne (Larsson, 2005, s. 116f). 

Detta är något som tagits hänsyn till både resultatredovisningen och analysen. Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 266f) menar att validiteten kan sammankopplas med forskaren 

hantverksskicklighet. Detta innebär forskarens förmåga att själv kunna ställa sig kritisk till 

sina resultat, kontrollera dessa samt hur pass väl forskaren kan analysera sina data. Ett vanligt 

sätt att se över validiteten i en studie är att se till innehållsvaliditeten. Innehållsvaliditeten 

härleds i de flesta fall till den inre strukturen av studien där läsaren ges möjlighet att följa 

forskarens varje steg och hur väl det valda forskningsområdet täcks in (Patel & Davidson, 

2011, s. 102f). För att säkerställa innehållsvaliditeten i studien har vi i varje steg försökt 

tydliggöra de val som gjorts samt motivera till dessa. Vi har vid ett flertal tillfällen sett över 

arbetet för att se till att vi arbetar för att vårt syfte ska besvaras. 

Reliabiliteten ser till resultatens tillförlitlighet genom exempelvis deras konsistens samt inre 

logik (Larsson, 2005, s. 117; Patel & Davidson, 2011, s. 102). Det handlar även om att andra 

forskare ska kunna gör undersökning vid ett senare tillfälle (Lilja, 2005, s. 294; Patel & 

Davidson, 2011, s. 103f). Vid en intervju skulle reliabiliteten kunna hänföras till att forskaren 

ställer liknande frågor till intervjupersonen som berör samma tema. Frågorna bör vara 

utformade på ett sådant sätt att de kan ses som tillförlitliga, vilket betyder att dessa är tydligt 

formulerade för att undvika att intervjupersonerna exempelvis missförstår frågan (Larsson, 

2005, s. 117; Lilja, 2005, s. 294). Detta görs för att forskaren ska kunna pröva konsistensen i 

intervjupersonens svar (Larsson, 2005, s. 117). I intervjuguiden har därför öppna frågor 

använts, syftet med det har varit att ge intervjupersonerna möjlighet att berätta fritt om sina 

upplevelser. Under intervjutillfället försökte vi även att försäkra oss om att vi hade uppfattat 

det som intervjupersonen berättade på riktigt sätt genom att göra korta sammanfattningar av 

det som denne berättade och sedan avsluta med att fråga om detta stämde. Patton (1990 i 

Larsson, 2005, s. 117) menar att alla typ av triangulering stärker både validiteten och 

reliabiliteten i forskningen då den hjälper forskaren att se samma fenomen ur olika perspektiv, 

analysera resultaten ur synvinklar samt minimera risken för felkällor. Triangulering kan göras 

exempelvis utifrån metodval, teorival samt vilken som undersöker (Kjaer-Jensen, 1995; 

Malterud, 1998; Patton, 1990; Shaw, 1999 i Larsson, 2005, s. 109). I föreliggande studie har 



 

19 
 

teoritriangulering använts då två teorierna socialkonstruktivistisk teori samt kritisk teori båda 

har använts för att analysera studiens datamaterial. 

Att generalisera innebär att dra slutsatser från en mindre population till en större (Patel & 

Davidson, 2011, s. 53f) och anses av Patton (1990 i Larsson, 2005, s. 118) vara svårt att 

genomföra inom kvalitativ forskning då det istället handlar om att fånga individers 

individuella uppfattning om ett visst fenomen eller livsvärld. Då syftet med vår studie är fånga 

subjektiva upplevelser av hur ett bemötande av HBTQ-personer kan se ut anser vi att en 

genrealisering inte är relevant för studien. Våra intervjupersoner, har olika uppväxt, kön etc. 

och det går därför inte att generalisera deras individuella upplevelser till hela gruppen av 

HBTQ-personers upplevelser.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Då forskaren använder sig av intervjuer i sin studie så finns det i princip alltid ett antal etiska 

aspekter denne måste ta hänsyn till (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 78). Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s.78f) bör ett resonemang kring de etiska aspekterna finnas med forskaren 

genom hela forskningsprocessen. Exempelvis blir detta relevant vid tematiseringen, 

planeringen, intervjutillfället samt i utskriften av intervjuerna. I tematiseringen, alltså vid 

formulerandet av studien syfte, bör forskaren ha i åtanke att studiens fördelar skall väga över 

dess nackeldar (ibid, s. 87).  Detta är något som Olsson och Sörensen (2010, s. 83) benämner 

som godhetsprincipen och principen om att inte skada. Godhetsprincipen och principen att 

inte skada har liknande funktion då dessa syftar till att forskningen skall bidra till resultat som 

gynnar majoriteten. Principerna syftar också till att så få individer som möjligt skall ta skada 

av forskningsgenomförandet samt av det slutliga resultatet. Innan vi påbörjade studien 

reflekterade vi över vilka typer av nackdelar och fördelar den eventuellt skulle kunna medföra 

för deltagarna, men även för HBTQ-personer som grupp. Vi kom då fram till att fördelarna 

med studien övervägde nackdelarna som eventuellt skulle kunna framkomma. I 

informationsbrevet som skickades ut var vi tydliga med att deltagande var helt frivilligt. På så 

vis tänker vi att personer som skulle uppleva det som obekvämt att få frågor om sin sexuella 

läggning automatiskt inte skulle välja att delta. Vid planeringen av studien bör forskaren ta 

hänsyn till faktorer som exempelvis konfidentialitet och informerat samtycke. Informerat 

samtycke syftar till att intervjupersonerna skall få ta del av studiens övergripande syfte samt 

dess risker respektive fördelar (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 87; Patel & Davidson, 2011, s. 
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63).  Konfidentialitet betyder att personerna som deltar i studien skall förbli anonyma och att 

kännetecken som kan röja deras identiteter skall kodas (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 88f). 

Detta är något som vi även berörde dels vid utskicket av informationsbrevet, men även vid 

intervjutillfället. Vi var noga med att gå igenom dels studiens syfte, intervjupersonernas 

konfidentialitet samt att de kunde avbryta sitt deltagande närsomhelst. Intervjupersonerna 

informerades om att ifall det förekom en fråga som denne inte ville svara på så behövde den 

heller inte det, dock föreslogs att detta beslut motiverades för att på så sätt ändock generera i 

ett typ av material att arbeta med. Vad det gäller själva intervjusekvenserna så bör forskaren 

tänka på att exempelvis inte utsätta sina deltagare för stress och obehagliga moment som kan 

väcka känslor inom individen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 79). För att göra våra 

intervjupersoner så bekväma med situationen som möjligt lät vi de bestämma vart vi skulle 

befinna oss vid genomförandet av intervjun (detta finns nämnt under 4.1 Presentation av 

intervjupersoner). Vid utskriften av intervjuerna bör forskaren reflektera över hur denne väljer 

att översätta deltagarnas muntliga utsagor i skriftspråk. Detta bör enligt Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 79) göras aktsamt då det finns hög risk för att missförstånd uppstår eller att någon 

intervjuperson upplever sig kränkt av forskarens tolkning. Vid transkriptionen av intervjuerna 

har vi valt att skriva ut intervjun i sin helhet för att i så hög mån som möjligt fånga naturliga 

enheter som sedan kan ses som talande för hela texten. Det vi sedan har valt att lyfta i studiens 

resultatavsnitt och analys har sedan skrivits om från talspråk till skriftspråk för att ingen av 

våra intervjupersoner ska uppleva sig som utmålade eller att deras talsätt ska kännas igen av 

någon utomstående. 
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4 Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer vi att kortfattat presentera våra intervjupersoner för att ge läsaren en 

bild av dessa samt redogöra för de resultat som framkommit under våra intervjuer. Resultaten 

kommer att presenteras under respektive tema och därefter analyseras med hjälp av tidigare 

forskning samt våra valda teorier. I analysen finns korta utlägg där våra egna reflektioner 

lyfts. 

 

4.1 Presentation av intervjupersoner 

Namnen på våra intervjupersoner är fiktiva, men vi har valt att döpa de för att underlätta för 

läsaren. 

Kim: Upplever sig själv som kvinna, 21 år gammal. Hon beskriver sin sexuella läggning som 

svår definierad, men hon säger att hon antagligen är bisexuell. Dock så uttrycker Kim att hon 

oftare dras till kvinnor. Intervjun tar plats i Kims lägenhet. Intervjun tog sammanlagt ca 1 

timme att genomföra. Kim svarade på deltagande i studien genom facebook där hon fick ta 

del av vårt informationsbrev genom ett mail.  

Mika: Upplever sig själv som man, 29 år gammal. Han beskriver sig själv som homosexuell. 

Intervjun tar plats på Högskolan i Gävle. Intervjun tog ca 45 minuter att genomföra. Mikas 

deltagande kom fram genom ett större utskick på facebook genom snöbollseffekten. 

Alex: Upplever sig själv som man, men definierar sig som hen vilket vi kommer att fortsätta 

att göra i resultat och analys, 26 år gammal. Hen beskriver sig själv som homosexuell. 

Intervjun tar plats på ett kontor på RFSL Gävleborg. Vi kom i kontakt med Alex genom att 

kontakta RFSL Gävleborg och efter att ha tagit del av vårt informationsbrev valde hen att 

delta i studien. 

Robin: Upplever sig själv som tvåkönad, men i studien uppger Robin att hon vill att vi 

definierar henne som hon, 19 år gammal. Robin upplever sig själv som queer, när hon kom ut 

från början gjorde hon det som bisexuell, men har med tiden kommit att känna sig mer 

bekväm som queerperson. Intervjun tar plats på ett café i Robins hemstad. Liksom Alex kom 

vi i kontakt med Robin genom RFSL Gävleborg då hon svarade på vårt utskick. 

 



 

22 
 

 

4.2 Resultat – det heteronormativa i samhället 

Under intervjuerna med våra intervjupersoner blir det tydligt för oss att deras uppfattning om 

heteronormen till viss del skiljer sig åt. Exempelvis beskriver Kim vid intervjutillfället att hon 

har svårt för begreppet som sådant och att hon mer sällan brukar reflektera över denna norm. 

Dock uttrycker hon att heteronormen förutsätter att man förväntas attraheras av enbart det 

motsatta könet. Under intervjutillfället ger Kim ett målande exempel på detta när hon 

beskriver hur hon har suttit med en vän och diskuterat killar. Hon konstaterar dock relativt 

snabbt för denna vän att hon föredrar tjejer, men samtalet fortlöper och vännen fortsätter att 

tala om det motsatta könet. Kim får då ytterligare förtydliga sig genom att säga: 

”/…/ jag föredrar tjejer, alltså jag vill ligga med tjejer” 

Först då inser vännen vad det tidigare uttalandet innebär. Kim berättar under intervjutillfället 

att hon tror att detta beror på den rådande heteronormen. Att omgivningen gör sådana 

antaganden om individers sexuella läggning är även något som Mika uttrycker och menar att 

samhället antar att han som man ska vara intresserad av kvinnor och bemöter honom utifrån 

detta. Mika har en tydligare föreställning om heteronormen som en traditionsbunden kultur 

som visserligen förändras över tid, men beskriver denna utförligt vid intervjutillfället som: 

”Det är en övergripande uppsättning regler för hur vi ska agera och tänka. Normen 

är inprogrammerad från barndomen /.../ beroende på hur våra föräldrar upplever 

den och en uppsättning regler som vi ska leva efter. Normer är oftast hårdare än 

lagar, människor har väldigt svårt att frångå de. De bestämmer exempelvis hur det 

ska vara, hur du ska se ut, hur du ska tänka, hur du ska prata och hur du ska klä dig. 

/…/ att bryta mot den är väldigt svårt. Samhället förutsätter att du ska vara på ett 

visst sätt och är du inte det så bryter du mot den här normen. Den kan vara väldigt 

inskränkande speciellt mot människor som inte har valt att leva efter den.” 

Denna beskrivning påminner till stor del om Alex och Robins beskrivning av heteronormen. 

Samtliga intervjupersoner säger sig uppleva heteronormen i flera olika sammanhang. Robin 

berättar exempelvis hur hon upplever att ett besök på ungdomsmottagningen känns, hon 

upplever där att personalen inte frågar hur eller med vilka man har haft sex utan istället 

förutsätter de att det är heterosexuellt sex.  Kim uttrycker exempelvis vid intervjutillfället att 

hon upplever den som tydlig i kroglivet: 
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”/…/ om man går ut och dansar i den här staden är det mycket tjej och kille enbart. 

Det blir gärna lite uppståndelse om två bögar eller två flator visar sin relation öppet, 

det syns liksom.” 

Kim säger även vid intervjutillfället att hon ser heteronormen inom politiken, genom hur 

religionen används i andra länder och hon delger oss även att hon känner sig besviken över att 

utvecklingen inte har kommit längre. Samtliga finner att media har ett stort inflytande över att 

normen reproduceras i dagens samhälle och de menar vid intervjutillfällena att påverkan sker 

genom exempelvis hur media trycker på bilden av hur man bör vara som kvinna respektive 

man. Robin upplever även att media ständigt trycker på bilden av hur kärnfamiljen ska se ut: 

”I media och framförallt i reklam så är det bara kärnfamiljer – mamma, pappa, 

barn, som syns.” 

Alex menar även att media hjälper till att skapa en bild av HBTQ-världen, en bild som hen 

upplever som alltför stereotyp och enkelspårig. Hen lyfter exempelvis Pride som ett exempel 

på det och säger att: 

”Jag tycker att media väljer att bara visa glitter och glamour. Det är inte hela 

sanningen. Verkligheten handlar om alla barnfamiljer, regnbågsfamiljer, poliser och 

vanliga människor som går i paraden. Inte de extrema, men det är ju dem som 

tidningarna väljer att skriva om och att fotografera. Det tycker jag är tråkigt, för 

media har en betydelsefull roll här.” 

Mika uttrycker även att vissa politiska partier arbetar hårt för att den rådande strukturen ska 

vidmakthållas i samhället, men att det även finns politiska inriktningar som istället arbetar för 

jämställdhet etc. Precis som Kim beskriver även Mika att han vid intervjutillfället upplever att 

vissa religiösa trossamfund bidrar till att befästa heteronormens position i samhället. Robin 

beskriver dock hur detta har kommit att påverka henne ur ett mer personligt perspektiv då 

hennes mamma är aktiv inom missionskyrkan (se vidare under stycket 5.3 Familjen). Alex har 

upplevt sig blivit bemött utifrån heteronormen exempelvis då hen och hens partner skulle 

köpa förlovningsringar: 

”Jag och min partner stod i en butik och kollade på ringar. Vi frågade hur mycket en 

utav ringarna kostade och expediten svarade då att -”Den stora ringen är ju 

mannens och den kostar lite mer än damens ring”, då kände vi att vi vill inte ens 

handla hos dem. Det var ganska uppenbart att vi var två killar som skulle kolla på 

förlovningsringar tillsammans och hon hade kunnat uttrycka sig på ett helt annat 

sätt.” 

Även Robin ger under intervjutillfället ett målande exempel på ett sådant typ av bemötande: 
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”Jag och min förra flickvän var på stan och hon pussade mig. Då kom en 

medelålders man fram till oss och frågade –”Är ni flator eller?” /…/ Det lät väldigt 

negativt.” 

Vidare berättar även Alex om bemötandet som hen upplevt då hen och hens partner besökt en 

resebyrå. När resesäljaren frågar vilka det är som ska åka och Alex svarar att det är hen och 

pojkvännen visar säljaren en tydlig reaktion och som Alex beskriver: 

”/.../ ryggar tillbaka.” 

Mika, Alex och Robin, som upplever sig ha en relativt tydlig bild av heteronormen, upplever 

att den inverkar ständigt på vardagslivet. Robin beskriver hur heteronormen inverkar på 

följande vis: 

”Det är svårt att fullständigt kunna leva ut vem man är. Som tjej, eller född tjej så 

förutsätter omgivningen att man ska klä sig i rosa, sminka sig, ha kjol och klänning. 

Även om jag tänker att jag inte blir påverkade av den, så blir jag ju det. För det är så 

det ska vara.” 

 

4.2.1 Analys utifrån tidigare forskning 

Precis som ungdomsstyrelsens (2010, s. 19) analys tar upp säger även våra intervjupersoner 

att det heteronormativa samhället förutsätter att man ska attraheras av det motsatta könet. 

Samt att vi kan se att heteronormen genomsyrar samtliga av de bemötanden som redogörs för 

ovan. Utifrån detta kan vi se hur heteronormen och könsstereotyper kopplas samman, vad som 

ses som feminint respektive maskulint och i och med detta som accepterade beteenden etc. 

Samtliga intervjupersoner upplever även att de förväntas vara heterosexuella tills de själva 

lyfter att de inte är det. Även detta är något som visar på hur heteronormen kan komma att 

inverka på våra föreställningar om andra människor. Heteronormen beskrivs av våra 

intervjupersoner till stor del så som den är beskriven i samtliga delar av den tidigare 

forskningen som reodgjorts för ovan (se. Stycket 2.1.1 Det heteronormativa samhället). 

Normen är övergripande för hur en person ska leva sitt liv samt att personer som ställer sig 

utanför normens ramar kommer att på olika sätt bli sanktionerade. Sanktioneringen som våra 

intervjupersoner har råkat ut för handlar exempelvis om mobbning, negativt bemötande samt 

genom avståndstagande. Avståndstagandet som lyfts tydligt i våra intervjuer är exempelvis 

när Alex berättar om händelsen med reseförsäljaren. Precis som Ambjörnsson (2003, s. 21) 

och Roth m.fl. in ungdomsstyrelsens (2010, s. 81) analys visar så kan denna reaktion till viss 

del anses komma omedvetet från personen ifråga samtidigt som vi kan se att det för Alex 
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upplevs som förolämpande att bemötas på detta vis. Kanske bemötandet beror på 

reseförsäljarens okunskap i ämnet alternativt att de heteronormativa föreställningarna hos 

denne begränsar förmågan att kunna föreställa sig något utan för normens ramar? Oavsett så 

visar ungdomsstyrelsens (2010, s. 73) rapport att denna typ av reaktioner kan leda till att 

individer ur gruppen känner sig diskriminerade. Vad som också är viktigt att framhålla är här 

det som Lindholm (2003, s. 53f) säger, att om heteronormen inte skulle existera, skulle 

HBTQ-personer heller inte behöva redogöra för sin sexuella läggning och att denna inte skulle 

skapa någon reaktion i personens omgivning. Därav att heteronormen inverkar på dels bilden 

av HBTQ-personer idag, men även på hur vi ska leva upp till vår könsroll. Almedia m.fl. 

(2009, s. 110, 1008, 1010) visar att personer som bemöts negativt utifrån sin sexuella 

läggning riskerar att må sämre psykiskt. Utifrån våra intervjuer stämmer dock detta inte 

överens med våra intervjupersoners upplevelser om sin situation idag då dessa säger sig ha en 

tillvaro de trivs och mår bra med. Dock nämner tre att de i ungdomsåren har blivit mobbade 

(se vidare under stycket 4.4 Vänner samt 4.5 Utbildningsväsendet och/eller arbetslivet) och att 

de därför har haft det jobbigt tidigare.  

Tre av fyra intervjupersoner nämner att de upplever heteronormen som tydlig inom religionen 

samt att två också nämner den som tydlig inom politiken. Den tidigare forskningen som vi har 

valt att använda oss tar dock inte upp dessa två områden som huvudkomponenter och därför 

analyseras detta inte i föreliggande uppsats i någon större utsträckning. Det är dock relevant 

att redogöra för dessa utsagor ovan då det är tydliga exempel på våra intervjupersoners 

upplevelser. Utifrån våra intervjupersoners tankar om politiken kan vi emellertid se att 

politiken speglas i samhällets idéstruktur där heteronormens påverkan kan anses vara central. 

Däremot så har samtliga intervjupersoner tydliga uppfattningar om hur media influeras av 

heteronormen. Exempelvis lyfter Robin detta och menar att media trycker på bilden av 

kärnfamiljen samtidigt som övriga menar att det inom reklamen cirkulerar bilder av typiskt 

manliga män respektive kvinnliga kvinnor och vad det innebär. Lindholms (2003, s. 23) visar 

här att media har en påverkan på hur heteronormen kommer att inverka på dels bilden av 

könsstereotyper, men även på hur bilden av HBTQ-personer presenteras för den allmänna 

publiken. Utifrån detta så går det att tolka det som att media både kan ha en positiv inverkan 

på andra människors föreställningar om gruppen, samtidigt som media även kan ha en negativ 

inverkan på densamma. Detta då den proklamerar det heteronormativa levnadssättet i 

betydligt större utsträckning än alternativa levnadssätt, samt att personer som florerar i media 

ger en smal, och i vissa fall, stereotyp bild av en typisk HBTQ-person. Detta kan förstås som 
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ett sätt för exempelvis företag att sälja sina produkter då reklamen kan tänkas nå ut till fler 

köpare. 

 

4.2.2 Analys utifrån valda teorier 

Den socialkonstruktivistiska teorin menar att vi får en bild av verkligheten genom våra sinnen 

i interaktion med andra. Detta kan appliceras på hur våra intervjupersoner uppfattar och 

beskriver heteronormen. Den heteronormativa verklighet som våra intervjupersoner lever i 

skapar svårigheter för deras identitetsskapande, detta då delar av deras identitet ställer sig 

utanför normen. Detta kan kopplas till Mikas uttalande då han säger vid intervjutillfället att 

heteronormen är inskränkande och begränsande. Utifrån den kritiska teorin skulle detta kunna 

ses som en form av maktförhållande där normen bidrar till att den heteronormativa 

uppfattningen reproduceras i alla led och att den vidmakthålls över tid. Vidare skulle en 

anledning till heteronormens dominans kunna vara att normen gynnar fler än vad den 

missgynnar då majoriteten av invånarna ser sig själva som heterosexuella. Exempelvis visar 

det sig när samtliga av våra intervjupersoner berättar att de upplever att omgivningen antar att 

de ska vara heterosexuella och bemöter de utefter det. Detta skulle kunna ses som en 

bidragande orsak till att individer ur gruppen väljer att vara dolda längre. Det handlar om att 

ständigt komma ut i nya situationer och där också riskera att eventuellt uppmärksammas för 

något som för en själv är en naturlig del av ens liv. Kim ger ett exempel på detta då hon menar 

att när man visar en relation med någon av samma kön öppet så kan det leda till att 

omgivningen reagerar. Maktaspekten visar sig även när Robin berättar om när hon och hennes 

förra tjej var på stan och en man kom fram och frågade om de var flator. Detta skulle kanske 

inte ha inträffat om Robin hade varit i en heterosexuell relation. Men då heteronormen är 

styrande i samhället kan detta tolkas som att många anser sig ha rätt att ha en uppfattning om 

HBTQ-personers sexuella läggning, då den ligger utanför normen.  

Den sociala konstruktionen som figurerar i samhället om hur den typiska HBTQ-personen är 

hjälper exempelvis media oss att skapa. Detta kan ses som bidragande till att allmänheten har 

en alltför stereotyp och generaliserad bild av hur det i verkligenheten faktiskt är. Det vill säga 

exempelvis genom att de flesta studier som görs handlar om hatbrott, diskriminering, utsatthet 

etc. samtidigt som det är långt ifrån alla individer ur gruppen som har erfarenhet av detta. 

Utifrån den socialkonstruktivistiska teorin kan detta komma att inverka på bemötandet som 

HBTQ-personer erfar inom olika sammanhang. Exempelvis genom den generaliserande 
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uppfattningen av att alla individer inom gruppen har haft det problematiskt på grund av att 

media väljer att lyfta fram en sådan typ av bild. Alex lyfter även detta när hen talar om sin 

uppfattning om hur media rapporterar från Pride-festivalen och att det dessvärre är en 

snedvriden bild av verkligheten som då kommer fram. Utifrån kritisk teori detta ses som ett 

sätt att ifrågasätta den rådande strukturen i samhället som grundar sig på tradition längre 

tillbaka. Å andra sidan skulle Pride-festivalen kunna ses som ett evenemang som istället 

befäster en annan typ av sexualitet som ovanlig och speciell vilket vi uppfattar på sikt 

kommer att bidra till heteronormens fortsatta existens. Även den socialkonstruktivistiska 

teorin menar att det pågår en ständig förändringsprocess i samhället. För att denna förändring 

ska kunna ske krävs det att ny kunskap tillkommer därför skulle Pride-festvialen här kunna 

ses som en outnyttjad källa till kunskap. Mika menar att det inom till exempel politiken idag 

finns partier som arbetar för jämställdhetsfrågor och detta skulle kunna ses som ett tecken på 

att den sociala konstruktionen av heteronormen som styrande är på väg att förändras. 

 

4.3 Resultat – familj  

Samtliga av våra intervjupersoner upplever det som att deras närmaste familj har varit 

accepterande och stödjande när de bestämde sig för att komma ut. Alex berättar under 

intervjun att hen har upplevt stöd från familjen, men att hens vänner blev viktigare för henom. 

Robins mamma var från början av stor betydelse för henne, men allt eftersom kom Robin att 

istället behöva söka stöd hos sina vänner. Detta på grund av mammans inträde i 

Missionskyrkan och därigenom förändrade syn på HBTQ-personer. Kim beskriver vidare sin 

mammas reaktion som mer eftertänksam och Kim berättar även vid intervjutillfället att 

mamman uttryck det som att det bara var en fas i Kims liv. Mamman har även reagerat mer 

positivt när Kim berättat att hon träffat en kille och sagt saker som: 

”Vet du nu har hon träffat en kille, tänk vad kul. Kanske hon har kommit över den 

här fasen nu!” 

Kim säger sig tro att detta egentligen grundar sig i att hennes mamma är rädd för att hon inte 

ska få några barnbarn. Vidare beskriver Kim att hennes pappa istället har reagerat mer positivt 

då hon bjudit hem tjejer än vid tidigare presentationer av killar för familjen. Kim berättar även 

att hennes bror brukar skoja om att hon har haft fler flickvänner än vad han har haft. Mika 

berättar vid intervjutillfället att båda hans föräldrar har bekanta som är HBTQ-personer vilket 

han tror har haft en positiv inverkan på föräldrarnas bild av vad det innebär att vara HBTQ. 
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Mika berättar också att han upplever det som att hans ena bror inte hade skapat sig en bild av 

vad det innebär att vara HBTQ-person utan Mika hade möjlighet att påverka hans bild genom 

diskussion och liknande. De andra två syskonen har varit mer avvaktande till Mikas sexuella 

läggning, detta har dock snarare berott på egen osäkerhet samt en skev bild av vad det innebär 

att vara HBTQ menar Mika. Dessutom berättar Mika att systerns reaktion till stor del berodde 

på en rädsla för hur hennes vänner skulle reagera då de fick reda på detta. Vidare beskriver 

han det ena syskonets tidigare bild av homosexuella män såhär: 

”Att homosexuella män hade sex med alla överallt och närsomhelst, att vi inte hade 

några hämningar.” 

Detta är dock som sagt syskonets tidigare bild och Mika upplever det som och tror att hans 

bild har förändrats till det bättre. Detta är även något som Alex beskriver om sin mammas bild 

av HBTQ-personer. Hen tror att mammans bild var knapphändig, då hon tidigare inte kommit 

i kontakt med HBTQ-världen. Sedan Alex kom ut för sin mamma har dock hen upplevt att 

mamman intresserat sig mer för den världen och kommit i kontakt med den i allt större 

utsträckning. Detta genom att exempelvis ha att träffat Alex vänner, partner samt att hon själv 

sökt sig till HBTQ-vänligt media. Alex upplever även att mamman själv har valt att läsa på 

kring ämnet. Till skillnad mot Alex beskrivning av mammans sätt att hantera hens sexuella 

läggning, berättar Robin om sin mammas reaktion på det här sättet: 

”Min mamma är väldigt kristen och aktiv i Missionskyrkan /…/ vid tiden då jag kom 

ut som bisexuell var min mamma inte lika frikyrklig utan reagerade bra och 

förstående. Hon sa att det som tjej var helt OK att bli kär i andra tjejer och berättade 

själv att hon innan jag föddes hade haft flickvänner. /…/ Nu säger mamma att hon 

inte kan respektera mina val, men att hon respekterar mig som person och att jag 

borde ta det lugnt med RFSL och inte gå dit varje vecka då det har en negativ 

inverkan på mig. /…/ Mamma säger att om jag i framtiden skulle gifta mig med en 

flickvän borgerligt då skulle hon komma, däremot om vi skulle vilja gifta oss i kyrkan 

så kommer hon inte. Hon anser att det går emot den kristna tron att två tjejer eller 

två killar ska gifta sig.” 

Alex säger vid intervjutillfället att hen har upplevt sig få en negativ reaktion på hens sexuella 

läggning från en morbror och dennes son. Detta då de har uttryckt att: 

”Men det är bara att gilla läget. OK, gilla läget, så min kusin sitter och säger att det 

är bara att gilla läget med mig för att jag är homosexuell. Vad har han med mitt 

privatliv att göra?” 

Vidare berättar Alex att hen och hens mammas nye partners son vi ett antal tillfällen haft 

diskussioner grundade i skilda åsikter om gruppen. Alex ger under intervjun ett exempel på 

detta: 
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”/…/ han har så konstiga föreställningar om homosexuella. Han har uttryckligen 

sagt att man som homosexuell är lagd åt fel håll, jag har då frågat –”Vad är fel håll 

för något?” /…/ Man är ju inte lagd åt fel håll för att man är homosexuell. Så jag 

kan säga att det finns lite kvar att arbeta med inom familjen.” 

Kim och Mika berättar vid intervjutillfällena att de inte har fått några negativa reaktioner, men 

att de båda har valt att medvetet inte vara öppna för vissa i släkten då de är rädda för hur dessa 

personer ska reagera. Exempelvis lyfter Kim sin morfar då hon är rädd för att han inte ska 

förstå på grund av sin höga ålder Kim berättar även att hon inte vill såra sin morfar och 

upplever det inte som relevant för honom att veta. En situation som Kim berättar om som 

visar på morfarens ovetande tydligt är: 

”Min morfar skriver alltid ett födelsedagsbrev till mig när jag fyller år. Vid ett 

tillfälle var min flickvän med och firade min födelsedag. Min morfar trodde att hon 

var en kompis, han hade skrivit i brevet att ”Och nu väntar du säkert på prins 

Charmig” alla som satt runt bordet låtsades som ingenting, eftersom han syftade på 

en man och hon var en kvinna, men det tyckte jag bara var roligt.”  

Mika har medvetat valt att inte berätta om sin sexuella läggning för en farbror, detta då 

farbrodern är troende och Mika tror därför att han inte skulle kunna hantera Mikas sexuella 

läggning.  

 

4.3.1 Analys utifrån tidigare forskning 

Samtliga av studiens intervjupersoner säger sig ha fått stöd av sin närmaste familj, något som 

stora delar av den redovisade forskningen (se. Stycket 2.1.2 Familj) ser som en viktig faktor i 

individens välbefinnande. Ingen av de intervjuade delger upplevelser som tyder på att de idag 

skulle ha en psykisk ohälsa som skulle kunna förstås utifrån brist på stöd från familjen. Stödet 

kan ha bidragit till att individerna ur gruppen har skapat sig tydliga bilder för sin egen 

identitet samt att de även fått bekräftelse på att deras sexuella läggning är okej. Ett negativt 

bemötande från den närmaste familjen hade enligt Darj och Nathorst-Böös (2008 i 

Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 83) samt Gäredal och Nathorst-Böös (2009 i Ungdomsstyrelsen, 

2010, s. 83) istället kunnat bidra till att individen fått låg självkänsla samt känt en svag 

förankring till sin sociala omvärld. Författarna ovan nämner även att andra i personens 

omgivning kan bli betydelsefulla, detta speciellt om individen inte upplever sig få fullt stöd 

hemifrån. Utifrån våra intervjuutsagor skulle detta kunna ses i Alex och Robins fall. Även om 

Alex upplevt sig ha fått stöd hemifrån valde hen istället att söka stöd hos vänner under 

gymnasietiden av olika skäl. Robins mamma var från början stöttande, men i samband med 
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det ökade religiösa engagemanget fann Robin att stödet från likasinnade vänner blev alltmer 

betydelsefullt. Tidigare forskning menar även att den heteronormativa synen ligger som grund 

till familjens bemötande och att den sedan fortsätter att genomsyra individens senare 

relationer. Att uppsatsens intervjupersoner upplever sig trygga i sin identitet skulle utifrån den 

tidigare forskningen kunna ses bero på stödet hemifrån. Detta stöd kan också ha bidragit till 

att våra intervjupersoner idag kan hantera olika typer av bemötanden, både positiva och 

negativa, på det sättet som de gör. Hade detta stöd inte funnits finns belägg i 

ungdomsstyrelsens (2010, s. 106) analys för att dessa individer skulle kunna utvecklat en 

känsla av utanförskap. Stödet hemifrån kan även uppfattas som bidragande till att 

intervjupersonerna idag lever som öppna och därmed har våra intervjupersoner undvikit det 

som tidigare forskning benämnt som dubbelliv. Lindholm (2003, s. 65) menar att dubbelliv 

handlar om att dölja sin sexuella identitet för omvärlden och att den dolda delen av identiteten 

därför kan komma att kännas osynliggjord. Studiens intervjupersoner lever till större delen 

öppna med sin sexuella läggning samtidigt som Kim och Mika har valt att leva dolt för två 

släktingar. Utifrån deras separata utsagor kan detta tolkas som att detta inte har inverkat på 

deras öppenhet eller uppfattning om sin egen identitet. Dels då det är ett medvetet val samt för 

att båda på olika sätt uttrycker det som att de inte känner att det är relevant att vara öppen just 

för dessa personer. 

 

4.3.2 Analys utifrån valda teorier 

 Den heteronormativa uppfattningen i samhället kan utifrån den socialkonstruktivistiska teorin 

överföras från generation till generation. Kopplat till studiens intervjupersoner skulle detta 

kunna utgöras av Kims upplevelser från ett födelsedagsfirande. Här förstår vi det som att 

morfadern har en tydigt heteronormativ bild och utifrån det som Kims mamma sedan säger att 

hon hoppas att hennes sexuella läggning är en fas kan vi utröna att mamman har kommit att 

påverkas av morfaderns heteronormativa konstruktioner. Dock så uppfattar vi det inte som att 

Kim har påverkats vare sig av morfaderns eller mammans bild i någon större utsträckning. 

Detta då hon inte kommit i kontakt med HBTQ-världen i sin hemby utan det blev först 

aktuellt när hon flyttade till en större stad där hon kunde tillänga sig de sociala 

konstruktionerna av vad det innebär att vara HBTQ tillsammans med andra ur gruppen. Å 

andra sidan är det svårt att utröna på vilket sätt mammans och morfaderns bild kan komma att 

inverka på Kims syn på sig själv i framtiden.  
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Mikas föräldrar hade den uppfattningen att man ska få vara som man är och Mika menar att 

dem tidigt förstod att hans sexuella preferenser gick emot den rådande normen. Mika berättar 

vidare att föräldrarna hade vänner som var uttalat HBTQ vilket han upplever som fördelaktigt 

då detta inte var främmande för dem. Mika började sedan i skolan och hade då bilden av att 

man ska vara den man är internaliserad. När han började i skolan påbörjades sedan nästa steg i 

socialiseringsprocessen som i Mikas fall blev turbulent. En alternativ tolkning skulle här 

kunna vara att han medvetet valde att inte omvärdera den internaliserade bilden utan valde 

istället att fortsätta vara sig själv trots att detta bröt mot heteronormen. Den 

socialkonstruktivistiska teorin menar här att individen måste omvärdera den internaliserade 

bilden för att konstruktionen av verkligheten ska kunna fortlöpa, men så valde Mika att inte 

göra vilket han dessvärre fick ta konsekvenserna för. Till skillnad från Mika så menar Alex att 

hens mamma efter att hen kom ut fick skapa sig en bild av vad det innebär att vara HBTQ-

person. Något som hen tycker är positivt då hen gavs möjlighet att vara delaktig i utformandet 

av hennes konstruktion. Kritisk teori menar att den dominerande strukturen i ett samhälle blir 

den vanligaste och detta kan tolkas som en eventuell orsak till att mamman inte haft ett behov 

av att tillägna sig kunskap om gruppen tidigare. Å andra sidan skulle detta kunna ses som 

fördelaktigt för Alex då risken för att mamman skulle fått en annan bild av vad det innebär att 

vara HBTQ-person än hen är överhängande. Alex gavs dock möjlighet att påverka mammans 

uppfattning. Episoden med Mikas bror visar även på ett exempel för hur en snedvriden bild av 

vad det innebär att vara homosexuell man kan se ut. Detta kan förstås utifrån exempelvis den 

bild som cirkulerar i media, men som även bygger på okunskap om gruppen. Sett utifrån den 

kritiska teorin kan två av syskonens reaktioner anses bero på heteronormens makt i samhället. 

Exempelvis säger systern sig vara orolig för hur hennes vänner kommer att reagera. Detta 

skulle kunna tolkas som en rädsla grundad i att majoriteten av samhällets invånare inte är 

HBTQ-personer varav föreställningen om heterosexualitet som det vanligaste förekommande 

är dominerande.  

Utifrån Robins mammas inträde i missionskyrkan så går det att tolka detta som att Robins 

mamma skapade nya konstruktioner i interaktionen med de andra församlingsmedlemmarna. 

Utifrån den socialkonstruktivistiska teorin kan hennes sociala konstruktion av HBTQ-

personer kunna ses som omvärderad då vi uppfattar det som att hon påbörjade en ny 

socialiseringsprocess vilket kom att ändra hennes uppfattning om gruppen. Vi funderar här 

kring hur mamman i nuläget förhåller sig gentemot de egna tidigare sexuella erfarenheterna. 

Då mammans aktuella uppfattning kan anses stå i skarp kontrast i förhållande till dessa 
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erfarenheter. Vidare funderar vi även kring hur Robin hanterar denna motsägelsefullhet hos 

mamman. Detta verkar dock ej ha inverkat på Robins socialiseringsprocess då hon har istället 

valt att fortsätta i sin process genom att vända sig till likasinnade med en mer positiv 

inställning samt söka stöd hos RFSL.  

 

4.4 Resultat – vänner  

Kim berättar att hon upplever det som att alla hennes vänner har tagit det bra, detta menar hon 

skulle kunna bero på att de flesta i hennes vänkrets själva är uttalat HBTQ. Kim berättar att 

hon inte tror att hon hade kommit ut om hon hade bott kvar i den by som hon ursprungligen 

kommer ifrån. Kim tror delvis att det skulle bero på att byn är heteronormativ och att det finns 

ett fåtal uttalade HBTQ-personer där. Kim berättar vidare att hon upplevde det som en 

befrielse när hon flyttade till en större stad där även hon själv kom till en friare syn och det 

var först i samband med den flytten som hon själv upptäckte sin sexuella läggning. Att umgås 

med personer som själva tillhör gruppen är även något som övriga intervjupersoner beskriver. 

Även om några av de tidigare också umgåtts med heterosexuella personer har 

bekantskapskretsen utvecklats till att mestadels bestå av HBTQ-personer. Kim tror dock att 

personer som haft svårt för hennes sexuella läggning automatiskt har försvunnit över tid utan 

att hon har behövt bemötas av deras negativa inställning, detta är även något som Alex 

berättar under intervjun. Mika säger vid intervjutillfället att det visade sig att många i hans 

bekantskapskrets var HBTQ, men att de inte kommit ut förrän han gjorde det. Kim, Mika och 

Alex berättar även att de tror att öppenheten från vännerna under gymnasietiden till stor del 

påverkats positivt av att de själva gått estetiska linjer. Mika uttrycker detta såhär: 

”Jag läste estetiskt och det är väl den mest HBTQ-vänliga inriktningen.” 

Samtliga intervjupersoner har dock upplevt att de fått konstiga frågor angående sin sexuella 

läggning samt att vänner har reagerat på ett ibland avvaktande och osäkert sätt. Kim berättar 

för oss vid intervjutillfället om vissa frågor hon har fått: 

”Till exempel så har de frågat hur tjejer har sex, hur man visste och om det känns 

konstigt. /…/ I början så kunde jag förstå att de frågade, men nu tycker jag att det är väl 

ingenting att veta, det är väl självklart. -”Så hur visste du?”, ja, jag ville mysa med en 

tjej, jag kände att jag var kär i en tjej, det var så jag märkte det. Det är som att fråga 

hur visste du att du var straight?” 



 

33 
 

Även Alex berättar att hen har fått sådana frågor och upplever dem som alltför privata, hen 

beskriver det som att bara för att en person är homosexuell ska den inte ha några gränser för 

hur mycket den vill prata om sitt privatliv. Robin beskriver tidigare vänner reaktioner så här: 

”När jag kom ut så vart mina vänner ganska chockade –” Oj, vad säger du nu?!”. 

Mina vänner sa att det var okej, så länge jag inte var kär i dem. /…/ När jag skulle 

sova över hos mina vänner så blev de mycket mer noga med att inte byta om i samma 

rum som mig. Jag upplevde det som att de trodde att bara för att man tycker om en 

person av samma kön så tycker man om alla människor av samma kön, men så är det 

inte. Det kändes jobbigt, jag ville bara slita tag i dem och säga -”JAG ÄR INTE KÄR 

I DIG, JAG ÄR INTE INTRESSERAD AV DIG MER ÄN SOM VÄN!” När jag var 

med de vännerna kunde jag inte vara mig själv till 100%. Till dem har jag aldrig 

sagt kolla vilken snygg tjej utan alltid kommenterat killar istället. För att när de 

beter sig så och reagerar på det sättet slutar man att prata med de om sådana 

saker.” 

Robin tror att detta beror delvis på fördomar om att HBTQ-personer automatiskt kan bli 

intresserad av alla människor av samma kön och säger att hon har upplevt detta i ett flertal 

sammanhang. Denna fördom är även något som våra andra intervjupersoner säger sig ha 

upplevt i olika sammanhang. 

Alex berättar vid intervjutillfället om en tjejkompis som hen hade under gymnasietiden. 

Denna vän trodde inte på Alex när hen berättade att hen var homosexuell. Alex tror att detta 

beror på att kompisen sedermera visade sig vara kär i henom och att detta gjorde att hon inte 

ville inse det. Alex upplever dock inte detta som ett problem utan tyckte att det var jobbigast 

att övriga klasskamrater trodde att hen och tjejen hade ett förhållande. Alex, Kim och Mika 

upplever att de har kunnat få stöd av sina vänner när de har behövt det i motats till Robin som 

upplever att stödet som mamman gav när hon kom ut var viktigare än vänners stöd. Robin 

beskriver vidare att hon tror att hon inte kunnat få samma stöd från sina vänner på grund av 

ett flertal flyttar. Samtliga av våra intervjupersoner berättar att de idag mestadels umgås med 

likasinnade. 

 

4.4.1 Analys utifrån tidigare forskning 

Ambjörnsson (2003, s. 216ff) skriver i sin avhandling om exotifieringen kring den icke 

heterosexuella läggningen samtidigt som att gränsen mellan vad som är spännande respektive 

motbjudande är hårfin. Detta är något som blir tydligt i intervjuerna när exempelvis Robin 

berättar hur några av hennes vänner reagerade när hon från början kom ut som bisexuell. 

Detta går att tolka som att Robin därmed har fått uppleva det som Ambjörnsson (2003, s. 
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216ff) beskriver som en reaktion på något motbjudande. I kombination med flyttarna skulle 

detta kunna vara en anledning till att kontakten dem emellan avslutades. Kim berättar istället 

att hennes vänner ställde intima frågor till henne av nyfikenhet. Dessa typer av frågor kan ses 

vara grundade i den nyfikenhet och spänning som Ambjörnsson (2003, s. 216ff) beskriver. 

Dock kan detta ses som problematiskt då dessa frågor kan tänkas gå över gränsen för vad som 

kan anses vara acceptabelt att fråga om en individs privatliv oavsett sexuell läggning. 

Ambjörnssons (2003, s. 216ff) avhandling visar att ungdomar tillsammans med sin 

vänskapskrets skapar en uppfattning om vad som kan ses som normalt. Att därför röra sig i 

kretsar med många heterosexuella skulle kunna leda till att personer med annan sexuell 

läggning känner sig som annorlunda. I vår studies fall kan detta därför tolkas som en naturlig 

konsekvens att våra intervjupersoner själva rör sig i kretsar med ett högt antal andra HBTQ-

personer, detta är även något som Almedia m.fl. (2009, s. 1011) studie visar. Tillsammans kan 

de då skapa en bild av gruppens identitet som normal vilket på sikt kan bidra till ökad 

självkänsla och välmående. Att röra sig i grupper med liksinnade kan även ha en positiv 

inverkan på individens sätt att hantera mobbning, diskriminering etc. samt att vänskapskretsen 

bidrar med ett ökat stöd antingen som ett komplement till familjens stöd eller istället för detta 

vilket både Almedia m.fl. (2009, s. 1002, 1011) samt McDermott m.fl. (2008, s. 818) påvisar. 

Å andra sidan kan denna typ av begränsad interaktion med heterosexuella på sikt leda till att 

HBTQ-personer fortsätter att ses som något ovanligt då det inte blir en naturlig del i övriga 

samhällets vardag. Denna typ av gruppbildning kan tänkas föranleda att gruppens individer 

själva bidrar till gruppens utsatthet. 

Ambjörnssons (2003, s. 230ff) beskrivning av de två skolklasserna går att koppla till Kims 

berättelse om flytten från byn till en större stad. Byn i det här fallet får representera 

skolklassen med lägre samhällsstatus där en smal bild av heteronormen existerar samt att man 

helt enkelt inte kommit i kontakt med det i samma utsträckning som i den större staden. I den 

större staden möter Kim en mångfald av olika människor, bland annat HBTQ-personer, som 

får henne att inse att hon dels själv är HBTQ, men även ökar hennes förståelse för andra 

folkgrupper. Ambjörnsson (2003, s. 230ff) menar även att den samhällsklassen man tillhör 

inverkar på valet av gymnasieinriktning. Detta kan kopplas till datamaterialet då tre av fyra 

har valt en estetisk inriktning och som Mika uttrycker som den mest HBTQ-vänliga 

inriktningen. Våra intervjupersoner kan ha gjort det här valet mer eller mindre medvetet för 

att tillskansa sig en firare syn på sin sexuella läggning samt söka sig till människor som har 
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liknande upplevelser och intressen som de själva. Utifrån detta går det även att förstå det som 

att människan söker sig till sammanhang där den känner trygghet i sig själv och gruppen. 

 

4.4.2 Analys utifrån valda teorier 

Samtliga av våra intervjupersoner säger sig ha övervägande många HBTQ-personer i sin 

vänskapskrets gentemot antalet heterosexuella vänner. Detta skulle utifrån den 

socialkonstruktivistiska teorin kunna ses som ett sätt för personer med annan sexuell läggning 

att tillsammans skapa en bild av sin egen verklighet, men även forma en social konstruktion 

kring hur de upplever att det är att vara HBTQ. En anledning till att HBTQ-personer söker sig 

till likasinnade skulle kunna vara för att deras sociala konstruktioner av verkligheten stämmer 

överens med varandras och att de kan på så vis umgås i kretsar där den sexuella läggningen 

har mindre betydelse och mer vanligt förekommande. Utifrån den kritiska teorin kan detta 

förstås på följande sätt: då HBTQ-personer går emot den rådande samhällsstrukturen kan de 

även få en vinning i att söka sig till varandra för att på så vis som teorin säger skapa makt för 

sina enskilda intressen. Detta kan vara ett sätt för HBTQ-personer att konkurrera med den 

dominerande uppfattningen i samhället. Samtidigt är det här viktigt att poängtera att detta kan 

upplevas som nödvändigt endast på grund av den rådande heteronormens existens. Om 

heteronormen inte skulle finnas så är det inte säkert att gruppen skulle finna någon anledning 

till att söka likasinnade i lika stor utsträckning som våra intervjupersoner säger sig göra. 

Robin berättar vid intervjutillfället om hennes vänners reaktioner när hon kom ut som 

bisexuell. Genom att observera vännernas reaktion kan vi förstå det som att Robin insåg att 

hennes sexuella läggning och framförallt då vännernas sociala konstruktion av HBTQ-

personer inte var helt accepterad och Robin valde därför att inte tala om tjejer i närheten av 

dessa vänner. Detta kan ses som en socialiseringsprocess där Robin inte omvärderade sig 

själv, men omvärderade delar av sin identitet när hon umgicks med dessa vänner för att passa 

in. Robin valde här att lyfta fram delar av sin identitet som stämde överens med vännernas 

sociala konstruktioner av hur en vän ska vara. Utifrån kritisk teori går det att förstå Robins 

agerande som en form av försvarsmekanism som dels gynnar henne då hon inte riskerar att 

själv bidra till sitt utanförskap samt att hon även får tillhöra majoritetsgruppen i samhället. 

Genom Kims berättelse om sina vänners gränsöverskridande frågor gällande hennes sexuella 

läggning går detta att tolkas som att vännernas sociala konstruktion av HBTQ-personer tillåter 

frågor som i andra sammanhang skulle kunna ses som alltför intima och nästintill stötande. 
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När Robin sedan säger sig ha upplevt att det cirkulerar en bild av att personer ur gruppen är 

gränslösa både vad gäller sexuella hämningar samt även personliga hämningar kan detta 

uppfattas som att personerna som ställt dessa frågor har gjort det av nyfikenhet och utan att 

egentligen ha reflekterat över vad de frågar. Å ena sidan skulle sådana frågor på sikt kunna 

leda till att en ny typ av kunskap formas kring gruppen, men samtidigt som det å andra sidan 

riskerar att bidra till skeva föreställningar om vad som ses som accepterat inom gruppen. 

Utifrån den kritiska teorin skulle frågorna kunna ses som bidragande till att den rådande 

normen omvärderas. Samtidigt funderar vi kring vad som här kan anses vara relevant kunskap 

för att heteronormen samt felaktiga föreställningar om HBTQ-personer ska komma att 

förändras. 

 

4.5 Resultat – utbildningsväsendet och/eller arbetslivet 

Att behandlas annorlunda utifrån sin sexuella läggning inom skolan är något Mika, Alex och 

Robin har upplevt. Under intervjutillfällena framkommer att dessa tre har blivit bemötta 

negativt av både skolkamrater och lärare. Robin berättar att hon innan hon kom ut redan var 

mobbad av jämnåriga, men att detta sedan förvärrades när hon kom ut. Mobbning gick ut på 

att reta Robin för att hon var kär i en tjej, något som hon upplever som omoget av sina 

klasskamrater då detta var under högstadietiden. Robin har inga erfarenheter vare sig från 

gymnasietiden eller från arbetslivet. Detta då hon endast påbörjade sin gymnasietid, men 

därefter valde att hoppa av samt att hon enbart jobbat hemifrån. Kim berättar att hon har 

arbetet inom underhållningsbranschen och säger sig uppleva denna bransch som öppen och 

accepterande gentemot gruppen. Kim berättar vidare om sin senare skoltid som ett fritt 

sammanhang där man uppmuntrades att vara sig själv och utvecklas personligt och säger sig 

därmed inte ha några negativa upplevelser som hon kan minnas. Till skillnad från Kim så har 

Alex och Mika negativa erfarenheter av skoltiden precis som Robin. Alex berättar vid 

intervjutillfället om en händelse som inträffade i åttonde klass: 

”/…/ i slutet av åttan började de skriva på mitt skåp och skrev bland annat –”Jävla 

bög jävel”. Då gick jag till fritidsledaren på skolan och sa vad de hade gjort för 

någonting, hon följde då med mig tillbaka till mitt skåp. Läraren sa –”Vad ska jag 

göra åt det?”. Jag svarade då –”Du får väl tvätta bort det”, men det ville hon inte, 

det tyckte hon att jag kunde göra själv.” 

Även Mika berättar om liknande upplevelser vid intervjutillfället detta då även han har fått 

utstå mobbing på grund av hans sexuella läggning under skoltiden. Mika tror att mobbningen 
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delvis berodde på att han redan som liten inte passade inom heteronormens ramar och säger 

vidare att det kostade honom mycket att vara den han är något som han dock beskriver sig 

som glad över i efterhand. Robin och Alex menar båda två vid intervjutillfällena att 

heteronormen är stark inom skolan och att den exempelvis blir tydlig under sexualkunskapen 

då läraren i princip enbart talar om hur en man och en kvinna reproducerar sig.  

Under intervjun berättar Mika att han idag upplever det som att han jobbar inom en 

accepterande arbetsmiljö där han kan vara sig själv fullt ut. Mika säger dock att han tidigare 

har jobbat inom industrin och där var förutsättningarna annorlunda:  

”Jag har jobbat på en industri och kände att jag inte kunde vara öppen där, det var 

helt omöjligt. Om jag hade jag vart öppen så hade jag varit tvungen att sluta. 

Människorna som jobbade där var begränsade då de ansåg att endast en mycket 

smal variation av heteronormen var normal, gick du minsta utanför dessa ramar så 

vart du mobbad. /…/ I fikarummet diskuterades homosexuella män i negativa termer. 

Det var mycket fokus på sexet och ingenting annat samt att väldigt hårda skämt 

drogs om dem. Vissa hade en religiös anspelning och dessa menade att bögar borde 

stenas till döds, därför kände jag att jag aldrig kunde vara öppen.” 

Även om Mika upplever sin nuvarande arbetsplats som öppen säger han sig dock ibland 

mötas av arbetskamraters okunskap: 

”Jag har haft kollegor som har tyckt at det är OK att dra vissa typer av skämt som 

ibland kan vara stötande. /…/ jag har till exempel fått kommentarer som: -”Du 

kanske borde pröva med en kvinna, vem vet du kanske skulle gilla det?” Det är lite 

jobbigt med idag kan jag hantera det. /…/ Jag brukar trycka tillbaka genom fullfölja 

skämtet genom att säga t.ex. –”Ja men då kanske du ska testa med en man då med 

andra ord, vem vet du kanske tycker om det?” för att ge tillbaks med samma mynt, 

utan att visa att man känner av det.” 

Samtliga av våra intervjupersoner upplever det som viktigt för de att i ett tidigt skede vara 

öppna med sin sexuella läggning både i studiesammanhang och/eller på jobbet. Alla upplever 

det som att det är en betydelsefull del av deras identiteter och det är något som de vill att 

andra människor ska veta om. Dock säger samtliga att de vill berätta det i ett naturligt 

sammanhang istället för att det i princip ska komma när de presenterar sig. Både Kim och 

Robin tror och hoppas att de genom att vara öppna med sin sexuella läggning kan inspirera 

andra att våga komma ut som HBTQ-personer. Kim tror även att andra är nyfikna och vill låta 

de ställa frågor om ämnet.  

Kim och Mika finner båda två det obekvämt att antas vara heterosexuella och vill inte 

missförstås på det sättet. Mika beskriver detta såhär: 
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”Jag vill inte bli misstolkad, jag vill känna att jag är tydlig med mina intressen.” 

Robin och Alex beskriver sin öppenhet som relevant och finner sig själva vara oärliga med 

sina sexuella intressen om de inte berättar att de är HBTQ. Alex beskriver detta på följande 

vis: 

”Jag kan tycka att det är bäst att vara ärlig med min sexuella läggning från början 

fast jag egentligen inte tycker att min läggning ska vara väsentlig. Samtidigt om en 

kille skriver i ett personligt brev att han har tjej, så varför skulle inte jag kunna 

skriva att jag är sambo med min pojkvän. /…/ Jag vill ju ha ett arbetsklimat där jag 

trivs och får vara den jag är. Även om man kan tycka att sexuell läggning år 2012 är 

en liten sak, så är det inte det. För vissa människor är ju sexualiteten en stor grej, 

det är synd att det ska behöva vara så, men så är det.” 

 

4.5.1 Analys utifrån tidigare forskning 

Ambjörnsson (i Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 57) tar upp både systematisk diskriminering samt 

homofobiska påhopp som något som kan förekomma inom skolväsendet. Datamaterialet 

skulle här kunna visa på en systematisk diskriminering genom exempelvis den 

heteronormativt inspirerade sexualundervisningen i skolorna där HBTQ-personer inte alltid 

inkluderas. Ambjörnsson (2003, s. 220) menar att den delen av sexualundervisningen mer blir 

som ett kort tillägg i slutet av diskussionen om heterosexuella förhållanden. Något som både 

Robin och Alex berättar om. Detta skulle kunna bero på att den rådande heteronormen speglar 

sig på hur våra utbildningar utformas och då även hur sexualundervisningen ser ut och vilka 

böcker som publiceras i ämnet om det. Samtidigt skulle det även kunna bero på att lärarna inte 

fortbildas inom området och därför inte känner sig tillräckligt kunniga för att se sig 

kompetenta nog att ta upp det på ett rättvist sätt samt svara på elevernas frågor i ämnet. De 

homofobiska påhoppen skulle istället kunna härledas till att tre av fyra intervjupersoner under 

sin skolgång har blivit mobbade. Till skillnad från Ambjörnsson (i Ungdomsstyrelsen, 2010, 

s. 57f) som säger att det är svårt eller i princip omöjligt att vara öppen med sin sexuella 

läggning under skoltiden så har samtliga utsatta individer i vår studie valt att trots detta vara 

öppna med sin sexuella läggning, men samtidigt även fått ta de negativa konsekvenserna som 

har kommit utav det. Intervjupersonerna säger dock att de upplever det som att deras sexuella 

identitet är en viktig del av vilka de är som personer. Detta skulle därför kunna ses vara en 

anledning till att de ändå känner att det är värt att blottlägga sin sexuella läggning trots de 

negativa konsekvenserna. Ambjörnsson (i Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 57f) menar att de 

heteronormativa föreställningarna inom skolväsendet är en bidragande orsak till att ungdomar 
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med annan sexuell läggning har svårt att skapa sig en identitet. Utifrån vad som tidigare 

skrivits i stycket 4.4 Vänner skulle även detta kunna ses som en orsak till varför 

intervjupersonerna har valt att gå gymnasieinriktningar som de själva upplever som HBTQ-

vänliga. 

Ungdomsstyrelsens (2010, s. 177) rapport menar att det är en mindre del av alla HBTQ-

personer som särbehandlas på arbetsmarknaden. Den av intervjupersonerna som berättar som 

sina erfarenheter från arbetslivet är Mika. De negativa upplevelserna kommer från hans tid 

som anställd på en industri där han upplevde det som att han inte kunde vara öppen med sin 

sexuella läggning på grund av arbetskamraternas negativa attityder. Denna typ av 

särbehandling som Mika fick utstå grundar sig enligt Bildt och Sahlström (2006 s. 1f) på 

heteronormativa föreställningar och accepteras till viss del på grund av normen. Mika fattade 

sitt beslut om att vara dold utifrån rädslan för att behöva sluta på sitt dåvarande jobb. Detta är 

dock något som Mika endast kan spekulera i och vi funderar över om konsekvensen av att 

komma ut på det tidigare jobbet hade lett till att han hade fått sluta där. De negativa 

attityderna i det här fallet var så pass hotfulla att det kan tolkas som svårt för Mika att komma 

ut. Samtidigt kan det uppfattas som viktigt att personer är öppna med sin sexuella läggning på 

arbetsplatser som kan anses ha typiskt heteronormativa föreställningar. Detta för att 

arbetsplatsens anställda ska få en chans att komma i kontakt med ämnet och på så vis börja 

reflektera över sina egna föreställningar om gruppen. Alex utsaga om att vara ärlig i en 

arbetssituation går att koppla till en viss form av rädsla som beskrivs i ungdomsstyrelsens 

(2010, s. 13) analys. Rädslan för att komma till en arbetsplats där man inte kan vara sig själv 

och diskrimineras gör att Alex väljer att redan i det personliga brevet omnämna sin pojkvän 

för att hen inte ska behöva komma till en miljö som är negativt inställd gentemot HBTQ-

personer. Detta kan tolkas som en försvarsmekanism från Alex sida som hen tillämpar för att 

undvika att hamna i situationer där hen riskerar att inte accepteras som individ av sina 

arbetskamrater.  

 

4.5.2 Analys utifrån valda teorier 

 Vid datainsamlingen så visar det sig att tre av fyra intervjupersoner har blivit mobbade någon 

gång under skolåren på grund av deras sexuella läggning. Att ställa sig utanför heteronormen 

är något som vi tidigare visat på är problematiskt vilket kan komma att leda till att dessa 

personer sanktioneras. Utifrån den kritiska teorin kan detta analyseras som att samhällets 
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allmänna uppfattning om heterosexualitet som det så kallade normala inverkar enda ner på 

individnivå. Detta kommer alltså att påverka relationer mellan människor så som det också 

visar sig i vårt intervjumaterial. Makten som mobbarna anser sig ha kan tolkas som 

bidragande till att de kan ta sig rätten att kränka de som är i ett underläge, här sett till personer 

med annan sexuell läggning. Den sociala konstruktionen av vad det innebär att vara normal 

kan även tänkas sätta gränser för vad som å andra sidan kan ses som onormalt. Detta skulle 

kunna ses som en form av maktspel där de som ses som normala sätter upp regler och kan 

genom detta bibehålla sin dominans gentemot minoritetsgruppen. I och med att majoriteten av 

den svenska befolkningen kan ses som heterosexuella är det de som kommer att reglera vad 

som ses som normalt och inte. Fallet med Alex och hens lärare kan förstås ur olika perspektiv. 

Dels skulle lärarens reaktion kunna vara grundad i en rädsla för att visa sig sympatisera med 

”den andra sidan”. Här skulle hennes sympatier kunna leda till att hon själv i slutändan också 

kommer att bli sanktionerad av huvudparten av skolans elever, som en form av kontaktsmitta. 

Reaktionen skulle även kunna vara grundad i lärarens egna förförståelse av gruppen, vilket 

skulle kunna leda till att hon bemöter Alex negativt i det här sammanhanget. Det kan här även 

tänkas vara viktigt att nämna traditionen inom skolväsendet, och precis som den social 

konstruktivistiska teorin menar, är det också tänkbart att detta försvårar förnyelseprocessen 

inom skolan då traditionerna reproduceras och det kan ta lång tid att skapa en förändring. 

Skolan köper in läroböcker som sedan används i flera generationer vilket också begränsar ny 

input i undervisningen. Heteronormens ständiga återskapande exempelvis när det kommer till 

vilken kunskap skolan väljer att inkludera i sexualkunskapen visar på den makt som skolan 

besitter. Självklart skiljer sig olika skolors upplägg, men då två av våra intervjupersoner 

nämner att de båda anser att undervisningens inkluderande av andra typer av sexualiteter är 

bristfällig anser vi att det dock är något som utbildningsväsendet bör se över. 

Mika säger sig även ha upplevt sig blivit särbehandlad inom arbetslivet. Utifrån den social 

konstruktivistiska teorin kan detta tolkas på följande vis. Mika har på sin tidigare arbetsplats 

inom industrin uppfattat sina arbetskollegors negativa föreställningar om gruppen och därför 

valt att inte vara öppen med sin sexuella läggning. Konstruktionen av HBTQ-personer på 

arbetsplatsen var uttryckligen negativ, detta skulle kunna ses som signaler som sändes ut till 

samtliga som arbetade där genom exempelvis händelserna som inträffade under fikarasten. 

Mika fick på så vis reda på att det inte ansågs vara accepterat att vara något annat än 

heterosexuell, han upplevde även detta som hotfullt och blev rädd för att sanktioneras utifrån 

det, vilket då resulterade i att han valde att inte vara öppen. Alex lyfter öppenhetens relevans 
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när vi under intervjun talar om att söka sig till nya arbetsplatser. Alex menar att hen inte 

känner sig som ärlig om hen inte berättar om sin sexuella läggning. Att vara ärlig upplevs i 

det här sammanhanget som ett negativt laddat ord som är präglat av det heteronormativa 

samhällets sätt att se på HBTQ-personers läggning. Detta då samtliga av uppsatsens 

intervjupersoner upplever det som att det är minst lika viktigt för andras del att vara öppen 

som för egen del. Utifrån den kritiska teorin finns även maktaspekter i Mikas upplevelser av 

den tidigare arbetssituationen. Där majoritetens uppfattning kommer att tryckas på som den 

riktiga kunskapen och även den kunskapen som samtliga som arbetar på arbetsplatsen ska 

tillägna sig. Precis som inom skolan kan det här tolkas som att det föreligger ett visst mått av 

traditionsbundenhet för att dessa åsikter ska fortleva och att det därför inom vissa yrken finns 

mer negativa föreställningar än inom andra. Detta är även något som också Mika berättar om 

då han kan vara öppen på sin nuvarande arbetsplats vilken han upplever skiljer sig åt från den 

tidigare arbetsplatsen på många sätt. Den kritiska teorin lyfter dialektiska förhållningssätt i 

samhället och vi upplever det som att samhället utifrån våra intervjupersoners berättelser vill 

att man som HBTQ-person ska vara öppen med sin sexuella läggning. Detta är dock svårt i 

vissa fall där heteronormen visar sig vara extra påtaglig exempelvis inom traditionsbundna 

arbetsplatser, inom skolväsendet etc. Motsägelsefullheten handlar här om att samhället i vissa 

fall inte problematiserar öppenheten och vad det i sig kräver av den enskilda individen. Trots 

att det i olika situationer uppstår svårigheter för våra intervjupersoner att vara öppna med sin 

sexuella läggning väljer de att i dem flesta fall vara öppna. Utifrån den social 

konstruktivistiska teorin kan detta förstås som ett sätt att stå för den egna sociala 

konstruktionen av dels sig själva med även av gruppen. Robin och Kim säger under 

intervjuerna att de med sin öppenhet hoppas kunna inspirera andra människor att också vara 

det. Kim vill även att personer som är nyfikna ska få ställa frågor och detta kan tolkas som att 

omgivningen samtidigt konfronteras med sina egna föreställningar om gruppen sätt att leva 

sina liv.  
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5 Slutdiskussion 

I följande kapitel kommer vi att börja med en kort reflektion kring vår studie. Därefter 

kommer vi att diskutera våra mest relevanta resultat inom varje tema kopplat till tidigare 

forskning samt teori. Sedan går vi vidare till att diskutera vår valda metods för- och nackdelar 

samt se till andra metodmöjligheter för vår studie. Avslutningsvis kommer vi att ta fram 

förslag till vidare forskning på vårt studieområde.  

 

 

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie har varit att ur olika perspektiv undersöka HBTQ-personers 

subjektiva upplevelser av bemötande utifrån sexuell läggning. Studien har varit fokuserad 

kring fyra olika teman: det heteronormativa samhället, familj, vänner samt 

utbildningsväsendet och arbetslivet. Vi upplever det som att syftet med vår studie har uppnåtts 

och att vi genom våra intervjuer ha fått svar på våra frågeställningar. Vi upplever att vi genom 

vår studie har skapat oss en ökad förståelse av vad det kan innebära att bemötas utifrån sin 

sexuella läggning. Vi ser även att en sådan typ av förståelse är betydelsefull för oss som 

socialarbetare och något som är relevant att ha med sig när vi bemöter människor oavsett 

utsatthet. Vi hoppas att vi med denna studie har uppmärksammat läsaren på dess egna 

föreställningar samt att denne nu känner ett intresse för att fortsätta att lära sig mer och att 

diskutera denna typ av frågor. 

 

Den första frågeställningen behandlade hur HBTQ-personer kan uppfatta den rådande 

heteronormen och våra resultat visar här att heteronormen genomsyrar samtliga delar av 

samhället. Heteronormen kommer även att inverka på allas våra uppfattningar om vad som är 

så kallat normalt även då vad som kan ses som en normal sexualitet. Detta är något som både 

tidigare forskning lyft, men även något som framkommit i denna studies resultat. Samtliga 

intervjupersoner berättar att de någon gång har erfarit negativa bemötanden utifrån deras 

sexuella läggning. Dock uppfattar vi dessa negativa bemötanden som mer dolda och om 

deltagarna idag möts av negativa attityder har de lättare för att hantera detta än under 

tonårstiden. Utifrån våra resultat uppfattar vi det som att Sverige i jämförelse med andra 

länder runt om i världen har kommit långt i sin utveckling för att motarbeta en negativ 

särbehandling av HBTQ-personer. Den bilden som framkommer av våra deltagares berättelser 

visar på en relativt god livssituation med ett mindre antal negativa upplevelser i bagaget. Här 
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kan man dock fråga sig om de upplevelserna som trots allt finns i sig räcker för att personerna 

ska uppleva sig själva eller gruppen som utsatt. Oavsett så blir det i och med den här studien 

tydligt att heteronormen kan komma att influera negativt på hur HBTQ-personer blir bemötta 

i olika situationer. Exempelvis skolan har visat sig vara en starkt heteronormativ miljö. 

Samtidigt så funderar vi kring bilden av HBTQ-personer som utsatt av andra orsaker. 

Exempelvis så bidrar HBTQ-rörelsen själv till att bilden av HBTQ-personer som annorlunda 

befästs. Ett exempel på det, och som Alex lyfter, är Pride-festivalen. Även om festivalen på 

många sätt lyfter gruppen ur en annars relativt lågmäld vardag så trycker ju även den på att 

det ordnas en hel festival för att fira att "vi inte är som ni". Vi uppfattar det som att gränsen är 

hårfin mellan vad som å ena sidan kan ses som en källa till ny kunskap för omgivningen och å 

andra sidan fortsätter att trycka på bilden om utanförskap och särbehandling. Om vi bara 

fokuserar på problemen eller det som är annorlunda hos en grupp så är det lätt att den blir 

stigmatiserad och att endast det negativa perspektivet kommer fram i resonemanget. Vi 

upplever att vi med den här studien har kunnat lyfta det mer vardagliga perspektivet utan att 

för den sakens skull enbart fokusera på de negativa erfarenheterna.  

 

Den andra frågställning berörde vilket bemötande som våra intervjupersoner har kunnat få 

från familj och släkt på grund av sin sexuella läggning. Samtliga av våra intervjupersoner 

anser sig ha fått stöd från den närmaste familjen, dock uppfattar vi det som att två av våra 

intervjupersoners ena förälder har mer eller mindre tydliga funderingar kring deras barns 

sexuella läggning. Vi upplever att detta till viss del beror på den rådande heteronormens 

inverkan då det dels handlar om okunskap samt en viss gruppåverkan och en vilja att ens barn 

ska passa in. Här blir det tydligt för oss att om en icke heterosexuell läggning ansågs vara lika 

normal som en heterosexuell, skulle rädslan för att barnet inte skulle passa in inte behöva 

finnas utifrån den sexuella läggningen. Å andra sidan finns det i de flesta fall motsättningar 

när något är mindre vanligt vilket man kan säga att en annan sexuell läggning trots allt är. 

Därför går det inte att ge några garantier för att samtliga personer ur gruppen som kommer ut 

inför sin familj och sin släkt kommer att få ett positivt bemötande. Vi upplever att våra 

intervjupersoner är nöjda med sin tillvaro och att det som tidigare forskning lyfter som 

problematiskt för denna grupp exempelvis bristande stöd hemifrån, inte haft en större 

inverkan på deras liv. Våra intervjupersoner har alla upplevt sig få stöd av sin familj 

alternativt ej behövt deras stöd i någon större utsträckning och studiens resultat stämmer 

därför överens med den tidigare forskningen. Tre av fyra intervjupersoner lyfter även att de 

själva har kunnat vara med och påverka familjemedlemmarnas bild av HBTQ-världen vilket 
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de upplever som positivt. Detta uppfattar vi visar på att det fortfarande cirkulerar bilder av 

HBTQ-personer som är mer eller mindre fördelaktiga i samhället. Bilderna som annars har 

framkommit vid intervjuerna tyder på ofta fördomsfulla och stereotypa uppfattningar som 

våra intervjupersoner har fått kommit att möta i flera sammanhang. Att på detta sätt behöva 

rättfärdiga sig själv alternativt gruppen i sin helhet upplever vi som påfrestande för individen 

samt att det kan förstärka känslan av utsatthet. Två av intervjupersonerna har släktingar som 

de medvetet valt att inte vara öppna inför, detta beror på att intervjupersonerna tror att 

släktingarna skulle ha svårt att acceptera deras sexuella läggning av olika anledningar. Å 

andra sidan skulle detta även kunna vara en form av förutfattad mening av intervjupersonerna 

baserade på släktingarnas ålder, religionstillhörighet etc. Att komma ut inför dessa personer 

skulle annars kunna ses som ett öppet ifrågasättande av heteronormen. Intervjupersonerna 

säger dock själva att detta inte påverkar de nämnvärt och vi uppfattar detta som att det skulle 

kunna bero på att det är ett frivilligt val.  

 

Fråga tre lyfte hur umgängeskretsens bemötande gentemot HBTQ-personer kan ha sett ut. 

Våra resultat visar här att intervjupersonerna i de flesta fall upplever sig ha blivit bemötta med 

positiva reaktioner. De upplever även att personer som har reagerat negativt har kommit att 

försvinna successivt ur bekantskapskretsen. Våra intervjupersoner umgås idag till största 

delen med personer som själva kan ses ingå i gruppen vilket även visat sig vanligt inom den 

tidigare forskningen. Att på detta sätt söka sig till likasinnade finner vi intressant då det på ett 

sätt vidmakthåller gruppens position som annorlunda och utsatt även om detta kanske inte är 

syftet med umgänget. Vi reflekterar här kring om resultaten kan bero på att HBTQ-personer 

helt enkelt föredrar andra likasinnade av den anledningen att de undviker att möta negativa 

attityder eller om det bara är slumpen som har spelat in. Samtliga intervjupersoner berättar 

vidare att de vid ett flertal tillfällen fått alltför intima frågor angående deras sexuella läggning 

något som tidigare forskning säger skulle kunna bero på intresset för något mer ovanligt och 

mystiskt. I analysen redogörs för att sådana frågor på sikt skulle kunna leda till ny kunskap 

exempelvis kring av vad det innebär att vara HBTQ-person. Vi ställer oss dock frågande till 

vad som egentligen kan anses vara frågor utav nyfikenhet eller frågor grundad i faktiska 

negativa föreställningar som kanske söker en bekräftelse. Dessa frågor i sig kan upplevas som 

kränkande och redan där har en gräns överskridits och ett antagande om vad som är okej eller 

inte gjorts. När sådana typer av frågor ställs är det ett slags bekräftande på att gruppen är 

annorlunda, kunskapen är knapphändig och att fördomar om gruppen som gränslös cirkulerar 

– kanske är det anledningen till att personer som inte är HBTQ anser sig ha rätten att ställa 
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den typen av frågor? Vi upplever det som att sådana bilder av att HBTQ-personer kan grunda 

sig i vänner och bekantas både medvetna och omedvetna bild av gruppen som i sin tur 

influeras av heteronormens ramar. 

 

Den sista frågan fokuserade på bemötandet från skola och/eller i arbetslivet. Resultaten som 

framkom visar exempelvis att tre av fyra intervjupersoner någon gång under sin skoltid har 

blivit mobbade för sin sexuella läggning. En av våra intervjupersoner delger oss även att hen 

har fått uppleva ett negativt bemötande från en lärare på grund av detta. Våra intervjupersoner 

ser denna typ av bemötande som en konsekvens av att inte stå inom normens ramar och denna 

åsikt stämmer även överens med vad tidigare forskning säger. Vi frågar oss här om det är 

något som diskuteras inom skolvärlden och vad som i så fall görs för att förebygga mobbning 

utifrån sexuell läggning. Samtidigt så visar det sig även att kvalitén kan skilja mellan olika 

skolor och även beroende på vart man bor i landet och därför uppfattar vi det som att 

förändringen måste komma från en högre nivå i samhället för att undervisningen och 

bemötandet ska förändras/förbättras. Våra resultat visar att endast en av våra intervjupersoner 

har erfarenheter av ett negativt bemötande inom arbetslivet. Detta stämmer överens med vad 

tidigare forskning säger om att det är ett mindre antal HBTQ-personer som utsätts för någon 

form av sanktionering inom arbetslivet. Samtidigt så poängterar dock tidigare forskning att 

gruppen kan ses vara utsatt på arbetsmarknaden vilket vi uppfattar som både motsägelsefullt 

och förvirrande. Kan gruppen ses som utsatt eller inte? Både vår intervjuperson och tidigare 

forskning anser här att detta grundar sig i vissa arbetsplatskulturer som är mer eller mindre 

heteronormativa och detta skulle förklara vårt resultat i jämförelse med tidigare forskning. Det 

är kanske just inom vissa verksamheter som dels heteronormen men även förutfattade 

meningar etc. cirkulerar som mest och att det inverkar dels på individens öppenhet men även 

på hur pass utsatt den är. Intervjupersonerna uttrycker dock att de i ett tidigt skede vill vara 

öppna med sin sexuella läggning då det är en viktig del av deras identitet. 

De teorietiska perspektiven har fungerat väl tillsammans där vi uppfattar det som att den 

socialkonstruktivistiska teorin hjälpte oss att se vilka konstruktioner som skapats mellan 

människor utifrån heteronormen. Den kritiska teorin hjälpte oss sedan att förstå på vilket sätt 

dessa konstruktioner har getts plats i samhället samt på vilket sätt dessa sedan kunde ta sig 

uttryck i intervjupersonernas liv. Vi anser därför våra valda teorier fyllt sitt syfte då dessa 

hjälpt oss att analysera våra resultat. 
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5.2 Metoddiskussion 

Läsaren bör vara medveten om att vi i denna studie har fokuserat på våra intervjupersoners 

subjektiva upplevelser av vilket bemötande de fått av familj, vänner, skol- och arbetskamrater 

samt det omgivande samhället i stort. Då vi ville fånga enskilda personers individuella 

upplevelser så var valet av en kvalitativ metod relativ självklar för oss. Den kvalitativa 

metoden antar oftast ett så kallat ”inifrån perspektiv” enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 17) 

vilket betyder att forskaren först tillskansar sig en närhet till forskningsobjektet innan 

metodinsamlingen sker. Genom att studera tidigare forskning, doktorsavhandlingar i ämnet 

samt relevant litteratur av både nationell och internationell karaktär har vi skapat oss en bild 

av studieområdet. Vi har också lagt vikt vid att försöka få ett bra och avslappnat samtal med 

våra intervjupersoner där vi kunnat ställa följdfrågor under intervjuerna för att bättre förstå 

deras upplevelser. Då vi har eftersträvat att tona ner vår egen förförståelse av området har vi 

dock försökt att influerats av ett fenomenologiskt perspektiv för att kunna förhålla oss 

objektivt (för att läsa vidare resonemang se 3.1.1 Vetenskapsfilosofiska influenser samt 3.3 

Förförståelse). I kontrast till den kvalitativa forskningen så benämner Olsson och Sörensen 

(2011, s. 17) den kvantitativa metoden som neutral och objektiv. Forskaren har ett ”utifrån 

perspektiv” till sitt valda studieområde.  Den kvantitativa metoden utgår i de flesta fall ifrån 

att forskaren har en teori som baseras på tidigare forskningsresultat som denne vill styrka eller 

förkasta (Bryman, 1989 i Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 17). Om vi istället hade valt en 

kvantitativ ansats i vår studie hade vi självfallet fått fram ett annorlunda resultat och även 

fokuserat på andra element i våra intervjupersoners berättelser. Dessutom hade vi förmodligen 

övervägt att använda oss av en annan typ av datainsamlingsmetod än intervjuer om vi valt 

denna typ av ansats. Om vi hade valt att använda oss av en kvantitativ metod skulle detta 

istället kunna handla om att skicka ut enkäter till exempelvis RFSL:s medlemmar, detta med 

syftet att istället se till antal och mängd av olika typer och upplevelser. Den data som sedan 

skulle analyseras hade, vid ett inte alltför stort bortfall, kunnat generaliseras till gruppen som 

helhet vilket gett studien ett mer övergripande perspektiv. Den kvalitativa metoden kan i 

jämförelse med den kvantitativa upplevas ge en smal bild av det studerade området. Detta då 

antalet deltagare inte kan anses vara talande för en hel grupp. Vi valde dock att använda oss 

av en kvalitativ metod då vi fann det mer intressant att lyfta individuella livsberättelser än att 

se till hur många HBTQ-personer som har samma eller liknande upplevelser. Vi tror även att 

det är svårt att genom en enkätundersökning fånga de olika variationer som finns och en viss 

del av den informationen som vi fått fram genom våra intervjuer skulle gått förlorad. Vi 
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upplever dock att det hade varit fördelaktigt att göra en kvantitativ studie som sedan hade 

legat till grund för de kvalitativa intervjuerna, då vi tror att den kvantitativa ansatsen hade 

kunnat påvisa intressanta områden att bygga våra intervjufrågor kring. Detta var dock inte 

möjligt inom tidsramen för detta examensarbete. 

Då fokus i vår studie legat på våra intervjupersoners upplevelser har vi inspirerats av den 

fenomenologiska vetenskapsfilosofin. Dock är vi medvetna om att vi som oerfarna i 

forskningssammanhang inte till fullo kunnat behärska denna typ av filosofisk ansats. Vi är 

medvetna om att antalet intervjuer i vår studie har kommit att påverka analysstoffet. Om vi 

hade utfört ett större antal intervjuer hade det kanske kunnat vara möjligt för oss att ställa 

hypoteser kring den insamlade datan. Det visade sig dock vara svårt att få intervjupersoner till 

det valda studieämnet och analysen grundar sig därför på fyra genomförda intervjuer. 

Dessutom är vi medvetna om att resultatet hade blivit ett annat om vi hade intervjuat fyra 

stycken andra personer. Vi anser dock ej att antalet genomförda intervjuer medförde några 

konsekvenser för vår studie då fokus som sagt legat på individuella upplevelser och därmed 

spelar antalet genomförda intervjuer inte någon betydande roll i sammanhanget. 

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Det har i föreliggande uppsats blivit tydligt för oss att ämnet vänner saknas i litteraturen och i 

tidigare studier. Vi önskar därför att studier kring HBTQ-personers relationer till vänner och 

bekanta både vid ”komma ut”- tillfället samt efter det skulle studeras vidare. Vi funderar kring 

om detta beror på att personer med en icke heterosexuell läggning medvetet har valt att umgås 

i kretsar där man antingen är uttalat positiv till gruppen alternativt själv är HBTQ och att det 

därför inte skapats underlag för vidare forskning. Vi finner också forskningen om HBTQ-

personers skolgång som knapphändig, vilket därför är något vi gärna ser att fler forskade om. 

Då tre av våra fyra intervjupersoner varit mobbade så önskar vi också vidare forskning kring 

om det är mer vanligt att HBTQ-personer blir utsatta för mobbning eller om det endast är en 

tillfällighet i vår studie. Både tidigare forskning samt våra intervjupersoner lyfter att gruppen 

inte inkluderas i sexualundervisningen och vi ser gärna att detta område kartläggs genom 

vidare studier. Vi finner även forskningen knapphändig gällande gruppmedlemmarnas 

vardagsupplevelser då forskningen i många fall istället inriktar sig på de marginaliserande, 

utsatta och diskriminerande faktorerna i deras liv. Detta hade varit intressant att se mer av 

som någon form av vidareutveckling av vår studie. 
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7 Bilagor 

 

Förfrågan om deltagande i en studie om bemötandet av HBTQ-personer 

Hej! 

Vi heter Linda Kristoffersson och Emma Svensson och går socionomutbildningen vid 

Högskolan i Gävle. Vi ska denna termin skriva C-uppsats med syfte att undersöka hur HBTQ-

personer upplever sig bli bemötta inom olika områden så som familj, vänner, skola och 

arbetsliv utifrån sexuell läggning. Vi söker nu intervjupersoner till vår studie.  

Förutsättningarna för att du ska kunna delta i studien är att du kallar dig själv för HBTQ-

person, att du är mellan 18-30 år och att har tid att träffa oss cirka 1 timme vid ett tillfälle. Då 

vi två är bosatta i Gävle bör du också bo i Gävle med omnejd. Känner du att du vill delge oss 

dina erfarenheter, har lätt att uttrycka dig muntligt och tycker som vi att det är ett ämne som 

det behöver diskuteras mer kring? Då är det här en studie för dig att delta i! 

Frågorna vid intervjutillfället kommer att utgå från en halvstrukturerad intervjuguide vilket 

innebär att du kommer att kunna tala fritt utifrån förberedda frågor som vi ställer till dig. Du 

behöver inte förbereda dig inför intervjun på något särskilt vis utan endast komma som du är 

och svara på våra frågor utifrån bästa förmåga. Inga svar ses som felaktiga! 

Vid genomförandet av intervjuerna kommer vi att använda bandspelare, detta för att vi ska 

kunna lyssna aktivt vid intervjutillfället samt för att ges möjlighet att gå tillbaka och lyssna på 

materialet flera gånger.  

Du har rätt att närsomhelst avbryta din medverkan i studien. Allt intervjumaterial kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket betyder att händelser som kan härledas till dig som person 

kommer att kodas för att din identitet ska skyddas (du kommer alltså inte att återges med 

namn i studien). Materialet kommer efter studiens examineringstillfälle i januari 2013 att 

förstöras och studien kommer sedan att återfinnas vid Högskolan i Gävles databas. 

Det kan även vara relevant för dig att veta att endast valda delar av det som framkommer vid 

intervjutillfället kommer att återges i den färdiga studien. 

Vi är tacksamma för ditt deltagande! 

Om du vill delta eller känner att du har frågor kring vår studie kontakta oss gärna. 
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Linda Kristoffersson XXX-XXXXXXX  hfk09lkn@student.hig.se  

Emma Svensson XXX-XXXXXXX  vsn09esn@student.hig.se 
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Intervjuguide 

 

Heteronormen  

Vad är dina reflektioner och tankar kring heteronormen? 

Inom vilka områden i samhället upplever du att heteronormen blir tydlig?  

Har du upplevt att du inom detta område har blivit bemött annorlunda på grund av din 

sexuella läggning. 

Hur tror du att heteronormen påverkar dig i din vardag?  

Familj 

Kan du beskriva dina föräldrar/syskon/släkts reaktioner då du blev öppen med din sexuella 

läggning?  

Har du upplevt att någon i din familj har en annan bild av vad det innebär att vara HBTQ-

person än vad du har? På vilket sätt skiljer sig dessa bilder åt i så fall? 

 

Vänner 

Hur har du upplevt att dina vänner har bemött dig utifrån att du är uttalat HBTQ? Kan du 

beskriva någon speciell situation du minns? 

Har du upplevt att någon vän nuvarande eller tidigare bemött dig annorlunda på grund av din 

sexuella läggning? Vad var det som hände?  

 

Utbildning/arbetsliv 
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Hur har du upplevt att studiekamrater/arbetskamrater har bemött dig utifrån din sexuella 

läggning? 

Berätta om du minns en speciell reaktion på grund av din sexuella läggning från en 

studiekamrat eller arbetskamrat?   

Upplever du att det är viktig att du i ett tidigt skede på ny arbetsplats eller studiesituation är 

öppen med din sexuella läggning
?
 Både för din egen del men även för andras del? 

 


