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Hur verkligheten kan upplevas för en H/B/T/Q-person 

- en studie med Grounded theory som forskningsstrategi 

 

Sammanfattning 

 

Studien har syftat till att skapa förståelse för hur verkligheten kan 

upplevas för personer som identifierar sig som homosexuella, 

bisexuella, transpersoner och/eller queer (H/B/T/Q), idag i Sverige. Vi 

hade en explorativ ansats utifrån detta syfte och använde oss av 

Grounded theory som kvalitativ metod för datainsamling och 

databearbetning. Vi intervjuade 11 H/B/T/Q-personer i Örebro, och vi 

fann ett antal centrala teman som var återkommande i 

intervjuberättelserna. Dessa handlade om hur sociala interaktioner 

med omgivningen påverkade den egna processen mot ett öppet liv som 

H/B/T/Q-person eller ett mer dolt. Det framkom också att det fanns en 

koppling mellan öppenhet i detta avseende och psykiskt välbefinnande. 

Utifrån dataanalysen drog vi en slutsats om påverkansfaktorer för den 

sociala interaktionens riktning gällande öppenhet/slutenhet och 

belyste relationerna mellan dessa i teoretiska modeller, där olika 

uttryck hos en heteronormativ omgivning beskrevs som centrala i detta 

avseende, men även den enskilda H/B/T/Q-personens 

interaktionsstrategier och tillgången till socialt stöd. 
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Abstract 

 

The aim of this study was to create an understanding of the life-views 

of persons identifying themselves as homosexual, bisexual, 

transpersons and/or queer (H/B/T/Q) in Sweden today. We had an 

explorative approach to this aim and used Grounded theory as a 

research method. We interviewed 11 H/B/T/Q-persons living in 

Örebro, and we found some central themes wich were frequently 

described, generally about how the social interaction with others had 

an effect on their own processes to living an open H/B/T/Q-life or 

having a restrictive approach. We also found that living openly as an 

H/B/T/Q-person seemed to be a salutogene factor. Those factors that 

we found to be central in the interactional processes to openly or 

restrictive ways of living as a H/B/T/Q-person, were illustrated in 

theoretical models, where the relationships between heteronormativity, 

individual interactional strategies and social support were focused. 
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Introduktion 

 

Ämnet för denna studie valdes utifrån en artikel i Psykologtidningen (nr.12/2008), där den 

holländske professorn i hälsopsykologi, Harm J. Hospers, blir intervjuad angående sin 

forskning om psykisk ohälsa bland homosexuella. Han menade att forskarläget gällande 

homosexuella hittills har fokuserat mest på prevalens av psykisk ohälsa hos gruppen, och att 

vissa typer av psykiska problem, som t.ex. depression och missbruksproblem, visserligen är 

relativt vanligt förekommande, men samtidigt består majoriteten av gruppen homosexuella, av 

människor med en god psykisk hälsa. Han menade att det behövs kvalitativa studier som 

fokuserar på denna majoritet, för att öka kunskapen om hur homosexuella som lever öppet, 

hanterar sin situation på ett sätt som bevarar den psykiska hälsan: 

Det skulle därför vara av stor vikt att få till stånd kvalitativa studier som kan svara på hur 

homosexuella utan besvär går ut offentligt med sin sexualitet och mår bra av det. Den gruppen är 

trots allt den som dominerar, sa Harm J. Hospers. (Psykologtidningen, nr.12/2008) 

Efter att ha läst denna artikel började vi fundera på om detta var ett möjligt forskningsområde 

för vår examensuppsats. Artikeln fokuserade på homosexuella personer specifikt, men de 

konsekvenser som dessa personer upplever och hanterar när de väljer att leva öppet, gjorde vi 

ett antagande om att även bisexuella, transpersoner och queerpersoner i olika grad erfar 

(förklaras utförligare under nästa rubrik). För att hitta ett relevant fokus som skulle kunna 

tillföra något för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner (H/B/T/Q-

gruppen) i detta avseende, ventilerade vi olika infallsvinklar på ämnet, med en person som 

identifierar sig inom denna grupp, och därefter började vi läsa in oss på forskning inom 

H/B/T/Q -området. 
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H/B/T/Q –gruppen 

Med formuleringen ”H/B/T/Q-gruppen” avser vi inte en identitet i sig, utan en samlingsterm 

för personer som på grund av sexuell läggning och/eller könsidentitet, ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv, kan antas dela vissa gemensamma erfarenheter, i ett samhälle 

som präglas av ett heteronormativt tänkande. Som stöd för detta antagande hänvisar vi till 

följande citat från hemsidan för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL):  

I samhället förutsätts det att du är intresserad av personer av motsatt kön. Det förutsätts att det kön 

som du ser ut att tillhöra också är det som du känner dig som. Det förutsätts en hel del saker. 

Normerna om sexuell läggning och könsidentitet kallas heteronormativitet. Denna norm finns överallt 

och hos alla. Den finns, stärks och sprids genom de omedvetna och medvetna saker som alla gör 

(http://www.rfsl.se/?p=412). 

I uppsatsen använder vi benämningar som H/B/T/Q-”gruppen”, H/B/T/Q-”aspekten” och 

H/B/T/Q-”personen”, istället för att skriva ut de olika kategoribenämningar som förkortningen 

består av, eftersom studiens fokus är specifikt H/B/T/Q-gemensamma upplevelser och 

erfarenheter snarare än individuella.  Men i detta avsnitt vill vi förtydliga vad H/B/T/Q 

betyder och vi beskriver även kortfattat vad det har inneburit att vara en H/B/T/Q -person i det 

svenska samhället, utifrån ett historiskt perspektiv. 

        H/B/T/Q-gruppen består av människor som i olika grad identifierar sig som 

homosexuella, bisexuella och/eller transpersoner och/eller queer. Dock är denna typ av 

kategoriseringar problematiska i samband med identitetsupplevelse, för många av gruppens 

medlemmar. En del upplever kategoritillhörighet som begränsande, då de själva ser identiteter 

som temporära konstruktioner, som kan förändras under den egna livsprocessen (RFSL, 

2006). Som begrepp är dock de olika identitetskonstruktionerna användbara som 

utgångspunkter att förhålla sig till, och här följer en kort beskrivning av de olika begreppen. 
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H/B/T/Q-begrepp 

 Könsidentitet: Kön som begrepp består av flera aspekter, som påverkar hur en person 

upplever och identifierar sig själv. Det handlar inte bara om det medfödda biologiska 

könet, utan också om det sociala könet (genus), som omfattar de könsroller som utgör 

normen i en viss kultur och som överförs via uppfostran, samt det mentala könet, som 

handlar om den enskilda personens inre upplevelse av sin egen könsidentitet 

(http://www.rfsl.se/?p=623).  

 Sexuell läggning: En persons sexuella läggning kan vara antingen homosexuell, 

bisexuell eller heterosexuell. Dessa begrepp beskriver om personen blir attraherad 

av/blir förälskad i endast kvinnor, endast män, eller både kvinnor och män. Dock är 

det problematiskt att betrakta dessa olika läggningar som identiteter, eftersom de 

påverkas av flera olika komponenter. Det handlar dels om hur personen faktiskt väljer 

att leva, dels vilken identitet personen känner sig mest autentisk i, och dels vilken typ 

av sexuell relation personen föredrar (http://www.rfsl.se/?p=414). 

 Homosexualitet: En homosexuell person är en kvinna, man eller transperson, som 

attraheras av/blir förälskad i personer med samma könstillhörighet som personen själv 

identifierar sig med. Då det har inneburit stora skillnader i bemötandet från 

omgivningen och därmed skillnader i livserfarenheter, i olika tider, avseende att vara 

kvinnlig homosexuell respektive manlig homosexuell, kan det vara problematiskt att 

beskriva alla homosexuella personer med ett samlingsnamn; kvinnliga homosexuella 

brukar kalla sig lesbiska och manliga homosexuella brukar kalla sig bögar (RFSL, 

2006).  

 Heterosexualitet: En heterosexuell person är en kvinna, man eller transperson som 

attraheras av/blir förälskad i personer med motsatt könstillhörighet, till personens egen 

könsidentitet (http://www.rfsl.se/?p=410). 
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 Bisexualitet: En bisexuell person är en kvinna, man eller transperson som attraheras 

av/blir förälskad i personer av olika kön. Även om de kärleksrelationer som en 

bisexuell person har, kan framstå som antingen heterosexuella eller homosexuella för 

omgivningen, så betyder inte det att den bisexuella personen själv uppfattar sig som 

hetero- eller homosexuell, beroende på partnerns könstillhörighet, utan hon/ hen
1
/ han 

upplever sig vara specifikt bisexuell oavsett typ av relation (RFSL, 2006).   

 Transperson: Transpersoner är ett paraplybegrepp för människor som identifierar sig 

på olika sätt utanför samhällets tvåkönssystem. Det handlar om transvestiter, 

transsexuella, intersexuella, drag queens och drag kings. Transvestiter är personer som 

ibland går in i en annan könsroll, genom att använda sig av yttre attribut som t.ex. 

kläder och smink. Det kan handla om en upplevelse av den egna könsrollen som alltför 

begränsande, och om att känna lust och glädje genom att ta en annan roll. 

Transsexuella är personer som upplever att den egna kroppen har fel kön, och därför 

vill korrigera detta för att kunna känna sig autentiska. Intersexuella är personer som är 

födda med könsorgan som på olika sätt skiljer sig från typiskt kvinnliga och manliga. 

Det kan också vara så att de är födda med kromosomuppsättningar som gör att de 

genetiskt hamnar emellan kvinnligt och manligt kön. Drag queens och drag kings är 

personer som tar en annan könsroll för att leka med könsrollerna och tänja på egna och 

andras gränser och föreställningar om kön (RFSL, 2006). 

 Queer: Detta begrepp används som självbenämning av en del HBTQ-personer, som ett 

alternativ till de mer kategoriserande identitetsbegreppen. Det handlar om ett 

förhållningssätt där man inte vill kategorisera sig, utan endast positionerar sig som 

stående utanför en upplevd heteronorm i samhället, gällande sexualitet, könsidentitet 

och livsstil (RFSL,2006). 

                                                 
1
 hen är en benämning för personer som inte vill identifiera sin könstillhörighet som manlig eller kvinnlig. 
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 Heteronormativitet: Heteronormen är en social norm som utgår ifrån att alla 

människor är heterosexuella och har heterosexuella relationer, utifrån traditionella 

könsrollsmönster. Personer som inte identifierar sig och agerar enligt heteronormen, 

betraktas om avvikande och onormala, antingen medvetet eller omedvetet, av en 

heteronormativ omgivning. (http://www.rfsl.se/?p=410) 

 

Historiskt perspektiv på H/B/T/Q-gruppen i Sverige 

H/B/T/Q-gruppen har en historia av social marginalisering och utsatthet, både i Sverige och i 

övriga världen. Sedan slutet på 1970-talet har gruppens situation successivt förbättrats i 

Sverige, genom lagändringar som har utökat H/B/T/Q-personers rättigheter på olika sätt, 

särskilt under de senaste 10 åren. 

        Samkönade relationer och människor som har levt könsrollsöverskridande har 

funnits i alla tider och i alla samhällen, men det var först i slutet av 1860-talet som begreppen 

homosexualitet och heterosexualitet myntades. Med dessa två begrepp kom samhällets 

inställning till homosexualitet att successivt förändras, från ett förhållningssätt där 

samkönade relationer betraktades som straffbara beteenden som vem som helst skulle kunna 

ägna sig åt, till att handla om en specifik identitet (RFSL, 2006). Med det förändrade 

synsättet genomfördes så småningom lagändringar, där homosexualitet avkriminaliserades 

och istället klassificerades som en diagnos. I Sverige skedde denna lagändring 1944, och i 

samband med detta blev många människor tvingade till långa vårdperioder för sin 

homosexualitet på olika mentalsjukhus i landet (RFSL, 2006). Homosexualitet fortsatte att 

betraktas som en diagnos av Sveriges samtliga samhällsinstitutioner fram till 1979, då den 

togs bort ur diagnosregistret. I samband med detta beslut påbörjades en statlig s.k. 

Homosexutredning, där syftet var att rensa ut diskriminerande inslag i lagstiftningen. Denna 

utredning pågick fram till mitten av 1980-talet och resulterade bland annat i att en 
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äktenskapslag föreslogs, samt diskrimineringsskydd och skydd enligt hets-lagen. Därefter 

skedde följande förändringar i svensk lagstiftning, från slutet av 1980-talet och fram till idag 

(RFSL, 2006): 

 1987: Förbud mot diskriminering av homosexuella för näringsidkare och 

myndighetspersoner. 

 1988: En sambolag införs för samkönade par, dock ej likställd med olikkönade pars 

rättigheter. 

 1995: Partnerskapslagen träder i kraft. 

 1999: HomO, diskrimineringsombud för homosexuella, inrättas och en lag mot 

diskriminering av homosexuella i arbetslivet införs. 

 2002: En lag mot diskriminering av homosexuella inom högskolor och universitet 

införs. 

 2003: Förbud mot hets mot folkgrupp, på grund av sexuell läggning, införs i 

grundlagen. Dessutom träder lagen om rätt till adoptionsprövning för samkönade par, 

i kraft, och diskrimineringsförbudslagen utökas till att även omfatta tillhandahållande 

av varor, tjänster och bostäder. 

 2005: En lag införs, som ger lesbiska par rätt till insemination. 

 2009: En lag om rätt till könsöverskridande namnbyte införs, samt Äktenskapslagen 

för samkönade par.  

Dessutom läggs könsöverskridande identitet eller uttryck till som en 

diskrimineringsgrund och Socialstyrelsen avskaffar transvestism som 

sjukdomsbegrepp (http://www.rfsl.se/?p=2840). 

 

För transpersoner har den svenska lagstiftningen ännu inte anpassats i samma utsträckning 

som för homosexuella och bisexuella, med avseende på till exempel hets-lagen, där sexuell 
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läggning omfattas, men inte könsöverskridande. Begreppen transvestit och transsexuell 

myntades i Tyskland på 1910-talet respektive 1920-talet, men det dröjde fram till 1970-talet 

innan Sverige, som första land i världen, erbjöd transsexuella och intersexuella nya juridiska 

könstillhörigheter och behandling med hormonterapi samt könsbytesoperationer (RFSL, 

2006).   

Sveriges första organisation för homosexuella, RFSL, startades på 1950-talet, 

men man hade ingen samlingslokal att träffas i förrän i mitten på 1960-talet. Bisexuella 

anslöt sig till organisationen på 1970-talet, medan transpersoner startade en egen mötesplats i 

början 1960-talet. Därefter blev de medlemmar i RFSL under en kort period i början av 

1980-talet, för att sedan gå ur och inte ansluta sig igen förrän 2001 (RFSL, 2006).  

 

Forskningsläge 

 

H/B/T/Q som forskningsfält är relativt ungt och många av de studier som finns på området är 

publicerade efter 2002 (Mallinckrodt, 2009). Forskningsfältet inom H/B/T/Q är brett med 

många ämnesområden. De områden som under de senaste åren har fått mest fokus, inom 

psykologiforskningen kring H/B/T/Q, är psykisk ohälsa hos unga och vuxna H/B/T/Q-

personer, arbetslivsfrågor och relationsfrågor.  

 

H/B/T/Q-ungdomar 

När det gäller forskningen om unga H/B/T/Q-personer har forskarna i en studie undersökt hur 

vanligt förekommande upplevelser av mobbing på grund av sexuell läggning, var bland 

amerikanska H/B/T/Q-ungdomar på high-school-nivå. Resultatet visade att drygt hälften av 

ungdomarna hade blivit utsatta för verbal mobbing, och en tiondel hade blivit utsatta för våld. 

De ungdomar som var mer öppna med sin läggning, samt hade ett mer könsrollsöverskridande 
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beteende var mer utsatta. Dessutom var H/B/T/Q-killar mer utsatta än H/B/T/Q-tjejer. Man 

såg också ett samband mellan att ha blivit utsatt för verbal mobbing under high-school-tiden 

och senare sårbarhet för stressreaktioner (D’Augelli, Pilkington & Hershberger, 2002). I en 

annan studie jämfördes förekomsten av riskbeteenden hos heterosexuella ungdomar 

respektive homosexuella och bisexuella ungdomar. Författarna fann att det var vanligare med 

riskfyllda aktiviteter hos homosexuella och bisexuella ungdomar. Medierande faktorer för 

sambandet mellan sexuell läggning och risktagande, var bl.a. erfarenhet av mobbing, 

föräldrakontakt, brist på struktur och tillgång på droger (Busseri, Willoughby, Chalmers & 

Bogaert, 2008). I en longitudinell studie undersöktes om det fanns ett samband mellan hur 

omgivningen reagerar när homosexuella och bisexuella tonåringar kommer ut, och framtida 

droganvändning i ett senare skede, hos dessa ungdomar. Studiens resultat visade inget 

samband mellan neutrala och positiva reaktioner hos omgivningen och droganvändning, men 

däremot gick det att koppla ihop negativa reaktioner hos omgivningen med en ökad 

användning av alkohol, cigaretter och marijuana (Rosario, Schrimshaw & Hunter, 2009). I en 

annan studie undersöktes en eventuell koppling mellan homofobiska attityder i omgivningen 

och självdestruktiva beteenden hos H/B/T/Q-ungdomar. Ett starkt samband återfanns och 

tolkades som att självdestruktiva beteenden i detta sammanhang kan ses som en skam-

undvikande strategi i hanterandet av homofobi, då det är vanligt att H/B/T/Q-ungdomar inte 

förväntar sig något socialt stöd och därför blir extra sårbara för självdestruktiva beteenden 

(McDermotti, Roen & Scourfield, 2008). 

 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa har varit ett av de mest undersökta forskningsområdena gällande H/B/T/Q. 

Man har bl.a. utifrån majoritet – minoritetsperspektiv, i en studie undersökt skillnader mellan 

hur bisexuella och homosexuella anpassar sig till den stigmatisering som omfattar sexuella 
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minoriteter. Balsam och Mohr (2007) fann att bisexuella upplevde en högre grad av 

identitetsförvirring och en lägre grad av öppenhet och kontakt med H/B/T/Q-gemenskaper, än 

homosexuella. Forskare har fokuserat på H/B/T/Q-personers internalisering av omgivningens 

homofobiska reaktioner, och hur detta påverkar självbilden. I en studie, där Moradi och 

kollegor (2009) använde Kelly’s teori om personliga konstrukt, som teoretiskt ramverk, 

konceptualiserades hot respektive skuld som olika manifestationer av internaliserad 

homofobi, hos homosexuella. Forskarna fann att dessa två konstrukt utmynnade i unika 

varianter av internaliserad homofobi. Internaliserat hot kopplades ihop med en lägre grad av 

homosexuell orientering, och en högre grad av intrapersonella stressorer, t.ex. 

identitetsförvirring. Internaliserad skuld däremot hade samband med förnekelse av den 

sexuella identiteten, och en högre grad av interpersonella stressorer, t.ex. svårigheter med 

öppenhet. Flera forskare har använt sig av minority-stress modellen för att förklara 

förekomsten av psykisk ohälsa hos H/B/T/Q-personer. I en metaanalys av forskningsfynd 

gällande förekomst av psykisk ohälsa hos homosexuella och bisexuella, fann man att psykisk 

sjukdom var vanligare hos denna grupp än hos heterosexuella. En förklaringsmodell för denna 

slutsats presenterades, där man menade att stigma, fördomar och diskriminering leder till en 

fientlig social miljö, som skapar stress och psykisk ohälsa hos individen, i en process där 

individens negativa erfarenheter leder till negativa förväntningar, minskad öppenhet och 

internaliserad homofobi (Meyer, 2003). Stigmatiseringen av H/B/T/Q-personer har 

uppmärksammats i flera studier. I en studie fokuserade författarna på begreppet stigma och 

relaterade detta till erfarenheter hos sexuella minoriteter. Författarna skiljde på 

manifestationer av stigmat inom samhällsinstitutioner (heterosexism) och hos enskilda 

individer (t.ex. hatbrott mot sexuella minoriteter). De skiljde också på upplevt sexuellt stigma 

(förväntningar gällande omständigheter då ett sexuellt stigma aktualiseras), och internaliserat 

sexuellt stigma (personens egen acceptans av det sexuella stigmat som en del av det egna 
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värdesystemet och självkonceptet). Författarna drog en slutsats om att det finns paralleller 

mellan sexuella fördomar hos heterosexuella och självstigman hos sexuella minoriteter, 

avseende negativa attityder mot den egna personen (Herek, Gillis & Cogan, 2009).  

 

Socialt stöd 

Som en motvikt till forskningen om sociala stigman och psykisk ohälsa, har också några 

forskare undersökt hur socialt stöd kan skydda emot psykisk ohälsa. Sheets och Mohr (2009) 

studerade sambandet mellan upplevt socialt stöd, depression, livstillfredsställelse, och 

internaliserad negativ självbild, kallad binegativitet, hos bisexuella unga vuxna. Socialt stöd 

undersöktes i två former, generellt respektive sexualitetsspecifikt. Resultatet visade att 

generellt socialt stöd hade störst påverkan på förekomst av depression och 

livstillfredsställelse, medan sexualitetsspecifikt stöd hade störst påverkan på internaliserad 

binegativitet. Vidare har forskare också fokuserat på referensgruppens betydelse som socialt 

stöd. I en studie där deltagarna var transsexuella (man-till-kvinna), undersökte Sánchez och 

Vilain (2009), samband mellan kollektiv självkänsla (positiv identifikation med den egna 

sociala gruppen), rädsla gällande att identifiera sig som transsexuell, samt psykisk ohälsa. De 

fann att negativa känslor inför den transsexuella referensgruppen och rädsla inför att 

identifiera sig som transsexuell ökade den psykiska ohälsan. Den starkaste prediktorn för 

psykisk ohälsa visade sig vara upplevd rädsla för hur en identitet som transsexuell skulle 

påverka den egna livssituationen.  

 

Familjen 

Gällande familjens inverkan och påverkan på H/B/T/Q-personers hälsa har forskare bl.a. 

fokuserat på anknytningsmönster. I en studie undersökte Sherry (2007) samband mellan 

anknytningsmönster och internaliserad homofobi, skam och skuld, hos homosexuella och 



 16 

bisexuella. Resultatet visade att personer med trygg anknytning hade betydligt lägre grad av 

internaliserad homofobi, skam och skuld, än personer med otrygg respektive distanserad 

anknytning, som hade en positiv korrelation med dessa variabler. Gällande öppenhet gentemot 

familjen undersöktes transkvinnors erfarenheter av att komma ut för sina föräldrar. För flera 

av dem hade åtminstone en av föräldrarna reagerat med stöd och acceptans, men för 

majoriteten hade föräldrarnas reaktion varit negativ, och vissa hade även upplevt att 

föräldrarna bröt kontakten med dem (Koken, 2009).  

 

Positiva aspekter med H/B/T/Q 

I en studie fokuserade forskarna på positiva aspekter av att vara homosexuell, då de menade 

att det finns så mycket forskning som fokuserar på psykisk ohälsa och negativa livshändelser 

hos denna grupp. Fynden i studien utgjordes av 11 teman avseende vad som upplevdes 

positivt med att ha en homosexuell identitet: att tillhöra en gemenskap, att välja sin egen 

familj, att skapa starka band till andra, att fungera som positiv förebild för andra, att utveckla 

empati och medlidande, att leva ett autentiskt och ärligt liv, att nå personliga insikter och lära 

känna sig själv, engagemang i social rättvisa, frihet från traditionella könsroller, att utforska 

sin sexualitet och relationer samt att uppleva jämställda relationer. (Riggle, Whitman, Olson 

& Rostotsky, 2008)  

 

Arbetslivet 

Gällande arbetslivsforskning och H/B/T/Q, har forskarna i en studie funnit att de faktorer som 

hade en avgörande påverkan på graden av öppenhet, bland homosexuella, i arbetslivet, var 

förekomsten av en policy om icke-diskriminering på arbetsplatsen, samt en låg grad av 

internaliserad homofobi hos den homosexuella personen själv (Rostotsky & Riggle, 2002). 

Forskare har undersökt bakomliggande faktorer till homosexuella personers rädsla för att 
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komma ut på jobbet. Forskarna fann dels att en arbetsplats som upplevdes som stöttande och 

accepterande var lättare att vara öppen på, och dels fann man att en försvårande omständighet 

för öppenhet på arbetsplatsen var tidigare erfarenheter av diskriminering på grund av sexuell 

läggning (Ragins, Singh & Cornwell, 2007). 

 

Parrelationen 

Forskningen har också fokuserat på H/B/T/Q och olika faktorers påverkan på samkönade 

parrelationer. I en studie undersöktes samband mellan internaliserad homofobi och 

relationsproblem, och forskarna fann att homosexuella personer med internaliserad homofobi, 

i större utsträckning har problem med relationer, både att inleda förhållanden och att ha bra 

förhållanden, då de har internaliserat homofobiska attityder, oavsett om de lever öppet och 

tillhör en HBTQ-gemenskap eller ej. Dock var depressiva symptom en medierande faktor för 

sambandet (Frost & Meyer, 2009). En studie fokuserade på hur mötet med familjemedlemmar 

och arbetskollegor, kan upplevas som stressorer (minority stress) för samkönade par 

(Rostosky, Riggle, Gray & Hatton, 2007). Balsam och kollegor (2008) har fokuserat på hur de 

samhällsförändringar som skett och sker på senare tid påverkar parrelationen, bl.a. lagstiftning 

om äktenskap. I denna studie undersökte författarna hur samkönade relationer hade påverkats 

av möjligheten till legaliserat partnerskap i en delstat i USA, och man fann att det var 

vanligare att samkönade par som inte ingått partnerskap hade separerat efter tre år, än för 

övriga, både samkönade och heterosexuella par. Denna forskning pekar på vikten av 

samhällets accepterande av parrelationen och betydelsen av lagligt stöd och erkännande. I en 

annan studie undersökte forskarna hur samkönade relationer, och specifikt parens psykiska 

välbefinnande, påverkades av möjligheten till legaliserat partnerskap, i en delstat i USA. Man 

fann att par som ingått legaliserat partnerskap upplevde mindre internaliserad homofobi, 
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depressiva symptom och stress, och upplevde ett större välbefinnande och meningsfullhet i 

livet (Riggle, Rostosky & Horne, 2010). 

 

Regnbågsfamiljen 

Regnbågsbarn, alltså barn som har vuxit upp med föräldrar som definierar sig inom H/B/T/Q-

gruppen har också under senare tid varit i fokus i forskningsfältet. I en studie intervjuade 

Goldberg (2007) vuxna barn till homosexuella och bisexuella föräldrar, angående hur deras 

uppväxt hade påverkat dem. Generellt menade de att de hade en högre tolerans och en 

flexiblare inställning till könsroller och sexualitet, på grund av sina föräldrar. De upplevde 

också att de tog en beskyddarroll gentemot sina föräldrar och gay-organisationer. En del av 

dem rapporterade dock att de upplevde tillitsproblem i relationer som vuxna, dels på grund av 

erfarenheten av sina föräldrars oväntade ”komma-ut” under barndomen, och dels på grund av 

erfarenheter av att ha blivit mobbade. Andra forskare har undersökt om det fanns skillnader 

emellan det psykiska och sociala fungerandet hos barn som hade vuxit upp med lesbiska 

föräldrar, med barn som hade vuxit upp med heterosexuella föräldrar. Forskarna fann inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna, avseende social utsatthet, psykiskt fungerande eller i 

upplevelser av de vanligaste tonårsproblemen (Rivers, Poteat & Noret, 2008) 

 

Samhällsförändringar 

Mycket har hänt i samhället gällande H/B/T/Q-personers bemötande, och en ökning kan ses i 

instiftandet av policys och lagar, både i organisationer och i samhället, som syftar till att 

bevaka H/B/T/Q-personers rättigheter, och lika värde i samhället. Denna förändring har 

påverkat vad forskning i detta forskningsfält återspeglat de senaste 10 åren, och man kan 

konstatera en positiv förändring i människors attityd gentemot H/B/T/Q personer i USA 
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(Savin-Williams, 2008). Men en generell attitydförändring kan även ses i andra länder i väst, 

gällande lagförändringar och hur H/B/T/Q-personer blir bemötta i samhället.  

 

För Framtiden 

De metoder som används i H/B/T/Q-forskningen är i huvudsak kvantitativa och fokuserar på 

ett specifikt ämnesområde, många av dessa fokuserar på socialt stigma. De huvudsakliga fynd 

som finns i forskningsfältet gäller riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa, missbruk och 

självdestruktiva beteenden. Forskare har börjat undersöka stödjande- och friskfaktorer hos 

gruppen, men dessa studier är fortfarande underrepresenterade i forskningsfältet. Riskerna 

med en forskning som fokuserar på riskfaktorer och psykisk ohälsa är att detta återger en 

felaktig bild av gruppen och att det leder till en stigmatisering i forskningen. H/B/T/Q som 

ämnesområde för fortsatt forskning befinner sig i utveckling och under 2000-talet har det skett 

en stor ökning av publicerade artiklar på området (Mallinckrodt, 2009). Majoriteten av den 

forskning som finns är av amerikanskt ursprung vilket pekar på ett behov och uppmanar till en 

ökad representation av H/B/T/Q-forskning ifrån andra länder.  

 

Syfte 

Då vi har läst in oss på H/B/T/Q som forskningsområde kan vi konstatera att Hospers har 

rätt, det finns en stor övervikt av studier som fokuserar på psykisk ohälsa och svårigheter i 

relation till omgivningen, för H/B/T/Q-personer. Sådana frågor är viktiga att ägna forskning 

åt, men samtidigt kan det ge en bristfällig bild av hur H/B/T/Q-personer upplever sin 

livssituation, vilket i sig kan ha en stigmatiserande effekt, då det kan innebära att forskningen 

bidrar till en förenklad bild av H/B/T/Q-gruppen. Syftet med denna studie är att skapa 

förståelse för hur verkligheten kan upplevas och hanteras av H/B/T/Q-personer, avseende 

sociala interaktioner. 
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Frågeställning 

 

Hur upplever personer som tillhör H/B/T/Q-gruppen att det är att leva som H/B/T/Q-person, 

avseende sociala interaktioner? 

 

Val av metod 

Med detta syfte i studien hade vi en explorativ ansats, för att möjliggöra en förutsättningslös 

analys av insamlat datamaterial och för att kunna redovisa en bredd i datan. Utifrån dessa 

premisser såg vi en kvalitativ metod, baserad på ett socialpsykologiskt perspektiv, som mest 

ändamålsenlig. Vi valde därför Grounded theory som forskningsstrategi, eftersom denna 

metod är inriktad på undersökandet av interaktiva sociala processer.  

 

Metod 

 

Grounded theory (GT) som forskningsstrategi 

Fokus för GT som forskningsstrategi är att belysa interaktiva processer i sociala 

sammanhang, och det generella syftet inom denna metodtradition är att generera teorier som 

kan ge nya förklaringar, och/eller öka förståelsen för grundläggande sociala processer, 

mellanmänskliga interaktioner och deras betydelser. Det handlar om att utforska generella 

skeenden och inte enskilda personer (Guvå & Hylander, 2003). 

Olika typer av teorier skiljer sig åt vad gäller abstraktionsgrad. Makroterier 

beskriver generella skeenden på samhällsnivå, och mikroterier försöker förklara 

orsakssamband mellan ett fåtal egenskaper i ett avgränsat sammanhang, på individnivå. Med 

GT kan man generera olika typer av mesoteorier, d.v.s. mellanteorier med avseende på 
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abstraktionsgrad. Denna typ av teorier syftar till att belysa fenomen som är gemensamma för 

människor inom ett visst område, på gruppnivå (Hartman, 2001).  

GT som forskningsstrategi består av både en induktiv och deduktiv ansats, och 

brukar därför kallas abduktiv. Den induktiva strategin skiljer sig till viss del från den 

generella tillämpningen inom andra kvalitativa metoder, eftersom man inom GT ägnar sig åt 

datainsamling, databearbetning och analys parallellt och integrerat, under hela 

forskningsprocessen, istället för att låta dessa moment utgöra olika faser i arbetet. Även den 

deduktiva strategin präglas delvis av ett annat upplägg, än det hypotetisk-deduktiva arbetssätt 

som vanligtvis tillämpas inom kvantitativ forskning. Det deduktiva inslaget inom GT kan 

kallas analytisk-deduktivt, eftersom det inte finns någon färdig teori utifrån vilken hypoteser 

kan prövas gentemot datamaterialet (Guvå & Hylander, 2003). Teorin växer successivt fram, 

efterhand som den blir alltmer grundad i den data som parallellt samlas in. I denna process 

bearbetas data genom komparativ analys, då tidigare insamlad data relateras till nyare data. 

Konsekvensen av detta arbetssätt blir att teorin kan förändras under arbetets gång, beroende 

på vilka vägar nytt datamaterial leder in forskningsprocessen på. Den induktiva respektive 

den deduktiva strategin utgör tillsammans en abduktiv ansats, där de fynd som successivt 

görs under datainsamlingen relateras till vissa, alltmer grundade, antaganden om 

datamaterialet. Syftet med den abduktiva ansatsen är att generera en välgrundad förklaring 

till variationen hos datan, vilket innebär att en viss hypotes måste kunna överges om ny data 

visar att den inte är tillräckligt grundad, och därmed spelar ett förutsättningslöst 

förhållningssätt en central roll i forskningsprocessen (Guvå & Hylander, 2003). 

        

GT:s ursprung 

GT som forskningsstrategi har sin grund i samarbetet mellan de två amerikanska forskarna 

Anselm Strauss och Barney Glaser, som presenterade metoden 1969. De forskade i sociologi 
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och hade sin teoretiska förankring i pragmatismen och den symboliska interaktionismen (se 

bilaga 1), vilket präglade GT:s ursprungliga epistemologiska (vetenskapsfilosofiska) och 

ontologiska (kunskapsteoretiska) utgångspunkter. Metoden har dock utvecklats åt flera olika 

håll sedan dess, dels på grund av att Glaser och Strauss visade sig ha olika åsikter om hur den 

borde tillämpas, och i samband med detta bröt samarbetet och vidareutvecklade den åt varsitt 

håll, och dels därför att GT ansågs användbar inom flera olika vetenskapsdiscipliner, och då 

anpassades till olika typer av terminologi och ontologiska utgångspunkter, av olika forskare. 

Detta har medfört att det idag finns en mängd olika tolkningar av hur GT bör tillämpas (Guvå 

& Hylander, 2003). En del forskare har dock på senare tid betonat GT:s rötter, och försöker 

tillämpa Strauss och Glaser’s ursprungliga metodologiska resonemang. Detta gäller bland 

annat de svenska psykologiforskarna Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, som har skrivit en 

metod-guide för GT som forskningsstrategi, vilken vi har utgått ifrån i den praktiska 

tillämpningen av metoden.   

 

Ontologiskt och epistemologiskt ställningstagande i denna studie 

GT har uppfattats som baserad på olika ontologiska och epistemologiska utgångspunkter av 

olika forskare, dels postpositivistiska, dels kritisk-teoretiska, och dels 

postmodernistiska/konstruktivistiska (Guvå & Hylander, 2003). Tidig GT kan beskrivas som 

postpositivistisk och senare GT som konstruktivistisk, och Glaser kan då ses som en 

företrädare för den tidiga GT och Strauss för den senare (Annells, 1996, ref. i Guvå & 

Hylander, 2003). Den postpositivistiska synen på verkligheten innebär att verkligheten ses 

som komplex och därmed svår att beskriva, samtidigt som det inte anses finnas någon 

objektiv verklighet att beskriva. Dock kan man närma sig sanningen om verkligheten genom 

att använda sig av många olika metoder för datainsamling samtidigt, t.ex. observationer och 

intervjuer. Den konstruktivistiska synen på verkligheten utgår ifrån att det finns lika många 
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verkligheter som det finns människor, och verkligheten anses därmed utgöras av människors 

konstruerade verkligheter. Med detta synsätt fyller det ingen funktion att skilja på ontologi 

och epistemologi, eftersom det inte anses finnas någon annan verklighet än kunskapen om 

verkligheten. Det som därmed kan vetas om världen är det som konstrueras mellan forskaren 

och de som studeras (Guvå & Hylander, 2003). 

 I denna studie, ansluter vi oss delvis till den konstruktivistiska utgångspunkten, 

men framförallt utgår vi från den symboliska interaktionismen, som grund för ontologiska 

och epistemologiska ställningstaganden. Det innebär att vi antar ett perspektiv på 

verkligheten, där vi betraktar människors upplevelser av sin verklighet som den enda 

verklighet som går att beskriva. Vi utgår också ifrån att det mest ändamålsenliga sättet att 

generera kunskap om upplevelser av verkligheten, är att fråga de människor som befinner sig 

i den verklighetsdomän som studien fokuserar på.  

 

Material 

 

Deltagare 

Den urvalsmetod för datainsamling, som används inom GT kallas teoretiskt urval, och den 

skiljer sig markant från t.ex. den metod för slumpmässigt urval som används inom kvantitativ 

forskning. Detta visar sig på många sätt i studien, inte minst då deltagarna skall beskrivas, 

eftersom fokus för ett teoretiskt urval är sociala skeenden och inte individer. Konsekvensen 

blir att data som samlas in från studiens deltagare, handlar om sociala handlingar och 

interaktiva processer, snarare än individrelaterade egenskaper. Det fyller ingen funktion att 

studera variabler som ålder och kön, om de inte kan relateras till ett specifikt huvudproblem 

hos de människor som ingår i den domän som undersöks (Guvå & Hylander, 2003). Det som 

stärker kvalitén i en GT-studie, är istället att det finns en stor bredd på egenskaper hos 
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deltagarna i urvalet, i relation till forskningsområdet. Om man hittar gemensamma nämnare i 

deltagarnas upplevelser av sin verklighet, trots att de representerar en stor spridning av 

egenskaper, talar detta för en högre kvalitet (Hartman, 2001). Utöver detta metodologiska 

perspektiv på vad som är relevant att beskriva hos deltagarna, finns det också en etisk aspekt; 

då antalet deltagare i studien endast består av 11 personer, och dessa ingår i en specifik 

grupp, ökar identifierbarheten av enskilda personer i studien, om alltför många 

individspecifika egenskaper beskrivs, något som strider mot det forskningsetiska löftet om 

konfidentialitet (Andershed & Andershed, 2008). Det som är ändamålsenligt att berätta om 

deltagarna i denna studie är deras grupptillhörighet, och variationen av frågeställnings-

relevanta egenskaper som finns inom urvalsgruppen. Genom att redovisa dessa kan läsaren få 

information om urvalets, och därmed datamaterialets yttre ramar.  

 

Det finns en stor bredd hos deltagarna vad gäller följande variabler:  

 Kön (män, kvinnor och personer som inte vill definiera sin könstillhörighet) 

 Ålder (från unga vuxna till pensionärer) 

 H/B/T/Q-självdefinition (urvalet består av både homosexuella, bisexuella, 

transpersoner och queerpersoner) 

 Komma-ut-process (lätt - svår) 

 Livserfarenheter (positiv uppbackning - hatbrott) 

 Stöd från den egna familjen (uppmuntran - förskjutning) 

 Öppenhet (anonymitet - offentlighet) 
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Grounded theory: generella riktlinjer för databearbetning 

 

Teoretiskt urval av data 

Ett av huvudsyftena med teoretiskt urval som princip för datainsamling, är att bevara ett 

förutsättningslöst förhållningssätt till data under hela datainsamlingsprocessen, på så vis att 

det ständigt ska finnas en beredskap hos forskarna att ändra vägriktning i det analytisk-

deduktiva prövandet av antaganden om mönster i datans bredd, när ny data tillkommer som 

eventuellt strider mot den framväxande teorin. Ambitionen att försöka bevara ett 

förutsättningslöst förhållningssätt genom hela processen, har sin grund i antagandet om att 

kunskap om den verklighet som studien skall beskriva, endast kan skapas genom att ta reda 

på hur de människor som ingår i den undersökta gruppen, själva upplever och erfar sin 

verklighet. Det antas inte finnas någon objektiv sanning om dessa människors verklighet, 

som går att söka bortanför deras egna upplevelser av den, och därför är det viktigt att inte 

forskarna påverkar datainsamlingen genom att ha ett hypotesstyrt urval, som inte är knutet till 

data (Guvå & Hylander, 2003).  

Målet med det teoretiska urvalet som metod för datainsamling, är att få så 

omfattande information som möjligt, både gällande bredd och djup, om de sociala fenomen 

som visar sig vara centrala för intervjupersonerna. Eftersom beskrivningen av fenomen, som 

upplevs som centrala av människorna inom en viss grupp, i hög grad är beroende av den 

tolkning som görs av forskarna som bearbetar och analyserar datan, är det viktigt att man så 

fort som möjligt tar reda på vilka frågor och problem som intervjupersonerna själva upplever 

som viktiga, för att låta detta styra det fortsatta teoretiska urvalet (Guvå & Hylander, 2003). 

Man tänker sig att det teoretiska urvalet som metod för datainsamling kan systematisera 

sökandet efter de teman, deras egenskaper och relationer mellan dem, som ligger till grund 

för den teori som sedan genereras om det undersökta området (Hartman, 2001).  



 26 

För att ett teoretiskt urval skall kunna betraktas som korrekt, finns det två 

kriterier som behöver uppfyllas: dels ska urvalet vara ändamålsenligt i relation till den grupp 

eller det område som studeras, och dels ska urvalet vara relevant på så vis att de egenskaper 

och relationer som tillskrivs datamaterialet skall vara relevanta för forskningsfrågan. Vad 

gäller urvalets ändamål ser det dock lite olika ut i olika faser av forskningsprocessen. I början 

är det ändamålsenligt att hitta så många teman för datamaterialet som möjligt. Senare handlar 

det om att undersöka vilka teman som är centrala och vilka som bör sorteras bort, samt att 

egenskapsbestämma kvarvarande teman. Slutligen bör urvalet styras av ändamålet att 

integrera temana i en teoretisk modell, baserad på de relationer man upptäcker mellan dem 

(Hartman, 2001). 

        

Mättnad 

När man använder sig av GT som forskningsstrategi, kan man inte bestämma på förhand hur 

mycket datamaterial som skall samlas in. Det kriterie som skall uppfyllas för att 

datainsamlingen skall kunna bedömas som tillräcklig, är att samtliga av de teman som har 

utkristalliserats under databearbetning och analys, är mättade (Guvå & Hylander, 2003). Med 

mättnad avses att de teman som datan har sorterats i har ett ändamålsenligt djup, samt en 

tillräcklig bredd av aspekter (Hartman, 2001). Konsekvensen av detta blir att 

datainsamlingen fortgår så länge data tillför något nytt (Guvå och Hylander, 2003), och den 

avslutas först när man kan konstatera att allt nytt material har en plats i den framväxande 

teorin, utan att varken nya teman tillkommer eller att deras egenskaper påverkas av den nya 

datan (Hartman, 2001). Målet är alltså att de teman som har utkristalliserats under 

datainsamlingen ska utgöra mättade begrepp (Guvå & Hylander, 2003), och en strategi som 

används för att säkra mättnad är att i det teoretiska urvalsarbetet söka grupper som 

maximerar skillnaderna inom det område som undersöks (Hartman, 2001). 
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Kodning 

Ett grundläggande moment i bearbetningen av det insamlade datamaterialet, då GT används 

som forskningsstrategi, är kodning. Kodningen består i att datamaterialet beskrivs och tolkas, 

och detta arbete utgör forskningsprocessens induktiva beståndsdel, empirisk data översätts 

och bearbetas till en alltmer teoretisk form, genom att begreppsliggöras (Guvå & Hylander, 

2003). Kodandet sker utifrån en begrepp-indikator-modell, och handlar om att ord eller 

meningar i de transkriberade intervjuerna, plockas ut som indikatorer, vilka antas peka ut 

specifika begreppsliga teman. Genom att utgå från denna arbetsmodell, kan man kontrollera 

för att de begrepp som växer fram, har sin grund i data och inte är förutsatta (Hartman, 2001). 

De ord och meningar i transkriberingarna som bedöms kunna indikera ett tema upptäcks med 

hjälp av att man ställer frågor till materialet, av typen: vad säger dessa data om den grupp 

som studeras? Fokus ligger på händelser, sociala handlingar och på interaktiva 

mellanmänskliga processer som kan urskiljas i datan och som hänger samman med 

forskningsfrågan (Guvå & Hylander, 2003). Kodandet ser olika ut i olika faser av 

forskningsprocessen. I inledningsskedet är syftet att koda så många teman som möjligt 

(Hartman, 2001). Insamlingen av indikatorer ska präglas av ett förutsättningslöst 

förhållningssätt (Guvå & Hylander, 2003), vilket medför att antalet indikatorer kan bli 

mycket högt och det kan senare visa sig att många av dem är irrelevanta och saknar tillräcklig 

substans. De teman som indikatorerna sorteras i har en låg abstraktionsgrad i detta skede, och 

målet är främst att hitta huvudteman
2
 för datamaterialet. Med detta avses sådana teman som 

innehåller en stor mängd data, vilken både har en stor bredd på aspekter och är tillräckligt 

djupgående. Teman som uppfyller sådana kriterier brukar kunna relateras till flera andra 

teman. Men det räcker inte att konstatera att ett visst tema innehåller en stor mängd data av 

varierande slag, för att kunna bedöma att det handlar om ett huvudtema. Det krävs att man 

                                                 
2
 Hartmans benämning är här kärnkategori, men vi har valt att använda begreppet huvudtema istället, då våran 

tillämpning av Grounded theory baseras på både Guvå och Hylander och Hartmans beskrivningar av metoden, 

och vi därför har syntetiserat deras olika terminologi, för att få en enhetlighet i vår metodbeskrivning. 
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under sorteringsarbetet med indikatorerna, teoretiserar kring datamaterialet, för att relationer 

mellan olika teman skall kunna upptäckas. Detta sker i form av minnesanteckningar, som 

skrivs parallellt under hela forskningsprocessen, och där nya idéer formuleras om hur 

materialet kan ordnas och vilka aspekter som behöver undersökas vidare. Dessa anteckningar 

har en viktig betydelse för att successivt kunna höja abstraktionsgraden i analysarbetet.  

Efter att huvudteman har upptäckts i materialet, övergår databearbetningen, till 

en selektiv fas, där varje tema granskas utifrån frågan om det är relevant och tillräckligt 

grundat i data för att får vara kvar, eller om de ska sorteras bort. Endast de teman av de 

kvarvarande, som går att relatera till ett huvudtema får vara kvar (Hartman, 2001). På så vis 

avgränsas det stora datamaterial, som har samlats in i den första öppna fasen. Även 

indikatorerna granskas utifrån vilken kvalité de uppfyller, med avseende på om de beskriver 

intervjupersonens egna upplevelser eller refererar till hörsägen eller ”common sense” (Guvå 

& Hylander, 2003). Målet i denna fas är att egenskapsbestämma kvarvarande teman för att 

kunna utveckla dem till begrepp med en högre abstraktionsgrad. Detta görs genom 

komparations-analys, där egenskaper inom ett tema jämförs genom att skillnader maximeras 

och minimeras. Även här fyller minnesanteckningar med teoretiska reflektioner en viktig 

funktion. När man kan konstatera att samtliga av de upptäckta huvudtemana har 

egenskapsbestämts och mättats, övergår databearbetningen till den sista fasen, där målet är 

att söka teoretiska koder som kan beskriva vilka relationer som finns mellan temana. Detta 

arbete ska tydliggöra datamaterialets kärnprocess, och den beskrivning som detta mynnar ut i 

utgör studiens genererade teori (Hartman, 2001). 

 

Komparation/ jämförande analys 

Detta moment utgör den analytisk-deduktiva strategin i forskningsprocessen, och pågår 

parallellt med datainsamling och kodning. Liksom de andra inslagen i databearbetningen, ser 
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strategins utformning olika ut i olika faser av processen. Inledningsvis görs jämförande 

analyser där redan kodade indikatorer jämförs med nya indikatorer, med syfte att 

temabestämma dem (Guvå & Hylander, 2003). I ett senare skede jämförs dessutom 

indikatorerna inom varje tema, för att man ska kunna egenskapsbestämma temat. Detta görs 

genom att skillnader mellan indikatorerna maximeras, för att man ska kunna åskådliggöra 

variationen av egenskaper som går att tillskriva temat. Man kan också bearbeta indikatorerna 

genom att minimera skillnader mellan dem, för att få fram grundläggande likheter inom 

temat (Hartman, 2001). I den sista fasen av forskningsprocessen, jämförs de processer och 

delprocesser som har upptäckts i materialet, med avseende på likheter och skillnader (Guvå 

& Hylander, 2003).  

 

Tillämpning av metoden i denna studie 

 

Rekrytering av deltagare 

Vi valde två tillvägagångssätt för att rekrytera deltagare till denna studie. Dels satte vi upp 

lappar (se bilaga 2) med information om studien, på de olika anslagstavlorna i offentliga 

utrymmen på Örebro universitet. Dels tog vi kontakt med RFSL Örebro, som bjöd in oss till 

ett möte i september 2009, och sedan förmedlade vår beskrivning av studien till sina 

medlemmar. Vi fick flera intresseanmälningar från personer som ville delta i studien, de 

närmsta veckorna efteråt. Efter det första medlemsutskicket har vi fått hjälp av RFSL Örebro 

att göra två ytterligare utskick, i samband med att vi har behövt fler intervjupersoner.  

 

Intervjuer 

Olika metoder för materialinsamling kan användas inom GT, vanligtvis observationer och 

intervjuer (Guvå & Hylander, 2003). Vi valde att enbart använda oss av intervjuer, då vi 
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ansåg att denna metod skulle vara mest ändamålsenlig för att samla data utifrån vår 

frågeställning. Med start i mitten av oktober 2009, började vi med intervjuerna, och fortsatte 

fram till mitten av mars 2010, då vi bedömde att datamaterialet hade mättats (se kriterier för 

mättnad ovan).  

Platsen för intervjuerna har varit ett rum på den studentmottagning, där 

psykologstudenterna på Psykologprogrammet, Örebro universitet, arbetar med 

klientbehandling. Varje person som har deltagit i studien har intervjuats enskilt, av en av oss, 

i mellan 45 och 90 minuter, och endast vid ett tillfälle per person. Intervjuerna har spelats in 

med mp3-spelare, med intervjupersonens godkännande, och inspelningen har sedan 

transkriberats av intervjuaren, inom en vecka efter intervjun, för att i möjligaste mån säkra 

risken för feltolkningar av talspråket, genom att fortfarande ha intervjusituationen i färskt 

minne vid överföringen till text. Det är sedan transkriberingarna som har utgjort underlag för 

analysarbetet. 

Intervjuerna har gått från att vara helt förutsättningslösa, med endast den öppna 

frågan ”Hur upplever du att det är att leva som homosexuell/bisexuell/transperson/queer?” 

inledningsvis, och vi har då följt den berättelse som intervjupersonen har gett med endast 

klargörande frågor vid behov, till att alltmer likna en semistrukturerad intervju, efterhand 

som det parallella arbetet med databearbetning och analys har lett fram till att vissa 

huvudteman har blivit tydliga.  
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Modell över datainsamlings- och databearbetningsprocessen. Figur 1.  

 

Fas I: Från rådata till benämning av indikatorer. 

1. Öppen kodning: Efter att de fyra första intervjuerna var gjorda och transkriberade, satt vi 

först på varsitt håll och sökte efter indikatorer i transkriberingarna. Eftersom detta var den 

första databearbetningsfasen hade vi inga grundade antaganden om materialet att 

orientera oss efter, så vi försökte bearbeta det så förutsättningslöst som möjligt, genom att 

plocka ut alla ord och fraser som på något vis hade en koppling till forskningsområdet. Vi 

insåg snart att det var problematiskt att plocka ut kärnfulla citat, eftersom talspråk ofta 

består av fragmentariska fraser, då intervjupersonen t.ex. avbryter sig själv, ändrar sig 

Fas I: intervju X 4 (med öppen 

fråga) 

- Transkribering 

- Indikatorkodning 

- Temasortering, baserad på 

förutsättningslöshet 

-Jämförande analys av 

gemensamma teman, mellan de 4 

intervjuerna 

Fas II: intervju X 4 (med öppen 

fråga + teman från fas 1) 

- Transkribering 

- Indikatorkodning 

- Temasortering, baserad på 

förutsättningslöshet + teman från 

fas I 

-Jämförande analys av 

gemensamma teman, mellan de 4 

intervjuerna inom gruppen, och 

med intervjuerna i fas 1. 

 

Fas III: intervju X 3 (med öppen 

fråga + teman från fas I och II) 

- Transkribering 

- Indikatorkodning 

- Temasortering, baserad på 

förutsättningslöshet + teman från 

fas I och II 

-Jämförande analys av 

gemensamma teman mellan de 3 

intervjuerna inom gruppen, och 

med fas I och II. 
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mitt i en mening, glömmer bort vad som skulle sägas, etc. Hur vi skulle hantera detta var 

vi tvungna att ta ställning till, och det visade sig att den ena av oss hade gjort 

sammanfattningar av indikatorer som var utspridda på flera rader i texten, och den andra 

hade markerat stycken med indikatorer ordagrant. När vi sedan satt tillsammans och 

gjorde gemensamma bedömningar av möjliga indikatorer, valde vi att göra 

sammanfattningar av fragmentariska fraser, men grundade på bådas bedömningar för att 

minska risken för innebördsförskjutning. I de sammanställningar av indikatorer för varje 

intervju som detta moment mynnade ut i, gråmarkerade vi sammanfattningarna till 

skillnad från de direkta citaten, för att underlätta en kvalitetsgranskning av materialet. 

Dessutom numrerade vi varje indikator, för att göra det lättare att hantera dem i ett senare 

skede, då det genomsnittliga antalet i varje intervju var ca 150 stycken. 

2. Enkel komparation: Efter att ha gjort sammanställningar av indikatorer var det dags att 

sortera dem. Vi såg en risk i att detta moment skulle bli alltför deduktivt, om vi redan nu 

började benämna teman hos indikatorerna, eftersom det skulle kunna innebära att vi 

började läsa in egenskaper hos dem, bara för att kunna placera dem i redan befintliga 

teman. Vi ställdes därför inför frågan om hur en sortering, gjord på ett så 

förutsättningslöst sätt som möjligt, skulle kunna se ut. Den strategi vi slutligen bestämde 

oss för, var att göra ett rutnät med obegränsat antal rutor, och i detta placera ut 

indikatorernas nummer, utifrån regeln att de indikatorer som på något vis hade en 

gemensam nämnare hamnade i samma ruta, och om vi var tveksamma över en viss 

indikators hemvist fick den en ny ruta, hellre än att det blev en tveksam matchning med 

andra indikatorer. Indikatorerna växte successivt till olika kluster, beroende på vilken ruta 

de hamnade i, men de olika klustren hade fortfarande inga kategorinamn, utan endast 

gemensamma drag, utifrån den kontinuerliga jämförelse av deras innebörder, som vi 

gjorde i detta moment. Detta arbetssätt var mycket tidskrävande, då det tog en arbetsdag 
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för varje intervju som bearbetades. Fördelen var dock att vi bekantade oss med 

datamaterialet mycket grundligt. När alla indikatornummer hade placerats ut, lade vi in 

de textfraser som respektive siffra representerade i de olika rutorna, för att utvärdera 

sorteringen. 

3. Begynnande konceptualisering: Efter att vi hade bearbetat de fyra första intervjuerna 

genom kodning och komparation av indikatorer, granskade vi de olika klustren och 

funderade över vad de representerade. Grundat på de reflektioner och 

minnesanteckningar som vi båda hade gjort parallellt med databearbetningen, började vi 

nu formulera arbetsnamn för de olika klustren, och möjliga huvudteman diskuterades.  

 

Fas II: Begreppsbildning 

4. Strategiska urval av data: När vi övergick till den andra fasen hade vi en idé om vad som 

skulle kunna utgöra huvudteman, men eftersom det inte gick att dra slutsatsen att något 

tema var mättat, behövdes mer data kring de teman som varit centrala för de fyra första 

intervjuerna. Därför började vi nu till viss del fokusera de följande intervjuerna till frågor 

kring de möjliga huvudtemana, även om vi också fortsättningsvis inledde varje intervju 

med den öppna forskningsfrågan, för att ge utrymme för eventuella nya teman. 

5. Begreppskodning: Efter intervju 5-8 gjorde vi en ny avstämning, där vi tillsammans 

plockade ut indikatorer från transkriberingarna. Därefter sorterade vi dem, men eftersom 

vi hade börjat utarbeta antaganden, som var grundade i det tidigare insamlade 

datamaterialet, började vi nu placera in de olika indikatorerna i benämnda teman. Dock 

tillkom en del nya teman även i denna fas. 

6. Begreppslig komparation: När nu åtta intervjuer hade kodats och analyserats, började vi 

granska de olika teman som hade utkristalliserat sig i materialet. Vi använde oss av 

analystekniken meningskoncentrering för att göra det stora antalet indikatorer mer 
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hanterbart. Detta innebar att vi formulerade innebörden i varje indikator i en mer koncis 

form, med indikatorns huvudsakliga innebörd uttryckt i några få ord (Kvale, 2008). 

Dessutom omprövade vi vilket tema som varje indikator hörde ihop med. Vi antecknade 

respektive tema och meningskoncentrat, tillsammans med indikatornumret, på 

papperslappar, som sedan användes för en egenskapsmaximerande sortering där de första 

intervjuerna användes. Syftet med denna sortering var att hitta så många olika 

egenskaper/aspekter som möjligt hos varje tema.  

När sorteringen var gjord granskade vi vilka teman som innehöll många 

aspekter och vilka teman som gick att relatera till andra teman. Teman som uppfyllde 

dessa båda kriterier benämnde vi som dynamiska begrepp, vilket är än term som Guvå 

och Hylander använder om teman som återkommer i de flesta intervjuer och som har en 

stor innehållsrikedom av egenskaper (Guvå & Hylander, 2003).  

7. Grundade begrepp: Med de dynamiska begreppen som utgångspunkt gjorde vi ytterligare 

tre intervjuer, med syftet att få fram ännu några nya aspekter hos dessa, samt ta reda på 

om materialet var mättat på teman. Då vi hade transkriberat, indikatorkodat och tema-

sorterat även dessa intervjuer kunde vi konstatera att också denna intervjuomgång ledde 

till nya teman, men dessa kunde dock delvis relateras till teman som redan fanns i 

materialet. Av denna anledning, men också av rent praktiska skäl, konstaterade vi att det 

var dags att betrakta behovet av ny data som tillräckligt mättat för att avsluta 

datainsamlingen.  

 De nya intervjuerna bearbetades nu på samma sätt som de tidigare åtta, genom 

att varje indikator numrerades, temabenämndes och meningskoncentrerades på 

papperslappar, som sedan användes i en egenskapsmaximerande sortering. Därefter 

sammanställdes alla teman och deras aspekter, för materialet i sin helhet (ca 1500 

indikatorer). Det visade sig bli 342 aspekter fördelade på 35 teman (se bilaga 3). När vi 
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nu kunde se materialet i sin helhet, sammanställt utifrån teman och aspekter, blev det 

tydligt vilka teman som utgjorde dynamiska begrepp och vilka som var mer 

fragmentariska och egentligen borde betraktas som aspekter av begreppen. Denna 

granskning ledde oss till att bestämma en avgränsning för materialet, till de teman med 

störst mättnad, vilket visade sig vara 15 stycken. Dessa beskrevs slutligen som grundade 

dynamiska begrepp. 

 

Fas III: Mönstersökande och teorigenerering 

8. Teoretiskt relationsurval av data: Parallellt med sorteringsarbetet gjorde vi även 

anteckningar om de idéer som väcktes kring varje indikator, i relation till metodens 

teoretiska förankring i den symboliska interaktionismen (se bilaga 1). Dessa 

anteckningar genomgick sedan också en sortering, utifrån de dynamiska begreppen. 

Med hjälp av denna sortering kunde vi höja abstraktionsgraden hos begreppen, och 

börja undersöka relationer mellan dem.  

9. Mönsterkodning: Vi fann att de flesta av de dynamiska begreppen gick att relatera till 

flera andra, och vi började fundera över vad dessa relationer stod för, hur de kunde 

benämnas och utifrån vilka principer relationerna aktualiserades. Detta mynnade ut i 

att vi benämnde ett antal relationer mellan dynamiska begrepp, som teoretiska 

begrepp, som kunde rama in övergripande principer i datamaterialet. 

10. Mönsterkomparation: De olika teoretiska begreppen beskrevs utifrån sina styrande 

principer och därefter undersökte vi hur de olika begreppen kunde relateras till 

varandra för att beskriva en kärnprocess i datamaterialet.  

11. Teoretisk modell: De relationer vi fann mellan olika teoretiska begrepp, var i två fall 

enstaka, då endast ett fåtal begrepp ingick, och i ett fall övergripande, där alla 

teoretiska begrepp gick att relatera till varandra. Hur dessa tre typer av relationer såg 
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ut och vad de betydde, försökte vi sedan förklara i fyra teoretiska modeller, som ett 

sista steg i databearbetningen. 

12. Avstämning med den undersökta gruppen: För att ta reda på om vår tolkning av 

datamaterialet, uttryckt i de tre modellerna, kunde betraktas som grundad, hade vi en 

sittning med medlemmar hos RFSL, där vi berättade vad vi hade kommit fram till och 

hade en öppen diskussion kring modellernas förklaringsvärde och användbarhet. Vi 

delade också ut papper med utvärderingsfrågor, för att i skriftlig form få respons på 

resultatet (se bilaga 5). Efter sittningen modifierade vi modellerna utifrån den respons 

vi hade fått. Utöver denna modifiering gjorde vi också vissa ändringar i modellerna i 

pedagogiskt syfte. På grund av tidsbrist fanns det dock inte möjlighet för den 

undersökta gruppen att replikera på dessa ändringar. 

 

Etiska överväganden 

 

Under studien har det uppkommit ett flertal etiska dilemman. Dessa har lyfts upp och 

diskuterats, för att möjliggöra en forskningsetisk samsyn i arbetet med studien, samt ha ett 

proaktivt etiskt förhållningssätt gällande hanteringen och publiceringen av forskningsfynd 

gentemot studiens deltagare (Øvreeide, 2002) Då studiens metod har varit kvalitativ, med 

datainsamling under en längre period och i en form som innebar en nära kontakt med 

deltagarna, har det under forskningsprocessen krävts gemensamma reflektioner omkring 

etiska ställningstaganden.  Vi har i studien utgått ifrån de forskningsetiska principerna och 

nedan följer kortare resonemang, för att ge en inblick i hur vi har gått tillväga samt vårt 

resonerande omkring var och en av dessa principer.  

 

 



 37 

De forskningsetiska principerna 

Informerat frivilligt samtycke: Vi har genomgående under studien strävat efter att arbeta för 

en öppen dialog med de personer som har deltagit i studien, och med den grupp vilken studien 

fokuserat på. Vi har genom RFSL Örebro skickat ut skriftlig information om studien, vad ett 

eventuellt deltagande skulle innebära samt i korthet de forskningsetiska principer som vi 

följer. Den mer direkta dialogen har skett vid en sittning med RFSL’s styrelse initialt samt så 

har vi funnits tillgängliga på plats i RFSL’s lokal i Örebro vid 2 tillfällen. Vi har informerat 

om studien samt de forskningsetiska principer som vi använder oss av. Till dem som visat 

intresse för deltagande har de forskningsetiska principerna delgivits även i ett personligt 

utskick i skriftlig form. Vi har kontinuerligt under studien funnits tillgängliga för deltagarna. 

Detta har möjliggjorts genom ett för studien avsatt mejlkonto för kommunikation, där 

deltagarna har haft möjlighet att informera oss om de vill dra tillbaka sitt deltagande eller 

behövt dryfta frågor omkring studien. Vi har även frågat deltagare vid datainsamlingstillfället 

om vi kunde återkomma om det skulle behövas.  

Tillräcklig information: Deltagarna har genom anslag på universitetsområdet samt 

rekryteringsutskick genom RFSL Örebro fått ta del av information omkring studien. Då 

studiens syfte har varit brett, har vi för att kunna möjliggöra ett empirinära förhållningssätt 

haft en sittning för RFSL’s medlemmar, där det har getts tillfälle att ge feedback på de första 

utkasten gällande de teoretiska modeller som vi sammanställt utifrån data analysen.  

Samtyckeskompetens: Samtliga av studiens deltagare var myndiga och det fanns ingen 

anledning att betvivla att deras möjligheter att sätta sig in i vad ett eventuellt deltagande 

innebar för dem själva.  

Reell frivillighet: Uteslutande skedde intresseanmälningar till studien genom studiens 

mejlkonto. Att använda sig av ett mejlkonto i rekryteringsprocessen, har flera fördelar. En är 

att detta fungerar som neutral mark, där man förlägger intresseinitiativet helt i deltagarnas 
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händer. Skulle någon deltagare dra tillbaka sitt bidrag till studien underlättar mejlkontot, både 

i att meddela detta, men också att för deltagaren slippa de eventuella betänkligheter som ett 

möte eller samtal emellan forskare och deltagare skulle kunna försätta den avhoppade 

deltagaren i.  

Konfidentialitet och förtrolighet: Konfidentialitet och tillit har varit ett centralt tema i 

relationen emellan forskare och deltagare i denna studie, detta av ett flertal anledningar. Då vi 

har rekryterat deltagare i en liten och i samhället utsatt grupp har frågan om konfidentialitet 

och hanteringen av data hela tiden funnits aktualiserad i forskningsprocessen. Att kunna 

garantera konfidentialitet för deltagarna även inom gruppen var en förutsättning för 

forskningsprojektet. Genom att hela tiden ha en proaktiv etisk reflektion ända ifrån studiens 

början, ifrån datainsamling till analysen av data. Ända fram till presentationen på RFSL 

Örebro och i den individuella kontakten med deltagarna har vi strävat efter att ha med oss 

detta synsätt. (Øvreeide, 2002). 

 

Forskningsintervjuns specifika etiska dilemman 

Den kvalitativa forskningsintervjun är en metod för datainsamling som genomförs i en 

mellanmänsklig situation, där det sociala samspelet balanserar mellan att bli alltför 

opersonligt (som en enkätintervju) och alltför personligt (som en terapeutisk intervju), vilket 

är problematiskt ur ett etiskt perspektiv. Då vi planerade intervjuerna diskuterade vi hur denna 

balansgång skulle hanteras. Att det fanns en öppenhet i intervjusituationen, såg vi som en 

förutsättning för vår explorativa forskningsansats, men vi såg samtidigt ett dilemma i detta, då 

vår frågeställning gränsade till att bli lika djuplodande som samtalsämnen i en terapisituation. 

Då vi betraktade ett förutsättningslöst förhållningssätt som avgörande för att följa syftet med 

studien, såg vi det som problematiskt att inledningsvis ge instruktioner till intervjupersonen 

om vilka teman som inte borde lyftas. Vi kom istället fram till att göra en avvägning i den 
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enskilda intervjusituationen, för att där och då styra in fokus på studiens huvudfråga, om 

alltför känslomässigt svåra ämnen lyftes. Vi kom också fram till att det var viktigt att, efter 

avslutad intervju, ge den enskilda intervjupersonen möjlighet att ventilera hur det kändes att 

bli intervjuad och att ställa eventuella frågor till oss om intervjun.   

 Ett etiskt dilemma som blir särskilt aktuellt när forskningsansatsen är explorativ, 

är svårigheten att uppfylla den forskningsetiska principen om informerat samtycke, då vi inte 

själva kunde veta vad studien skulle mynna ut i, med avseende på innehållet, även om 

ramarna för studien var fastställda. Vi kom fram till att genom att vara öppna med det vi 

visste, alltså studiens syfte och arbetssätt, så skulle studiens deltagare ändå veta lika mycket 

om projektet som vi själva gjorde. Dessutom gjorde vi oss nåbara via ett mailkonto, under 

hela den period som studien pågick, där deltagarna hade möjlighet att ställa frågor eller 

meddela om de ville dra sig ur projektet. När vi började närma oss ett resultat i studien, hade 

deltagarna också möjlighet att ta del av detta och komma med invändningar, innan uppsats-

inlämningen, under en sittning som ordnades för RFSL:s medlemmar.  

 En annan aspekt som kräver etiska överväganden när intervjuer används som 

metod för datainsamling är det faktum att de spelas in och transkriberas till skrift, som sedan 

ligger till grund för dataanalys, och där citat kan användas i studiens resultatredovisning. 

Gällande transkriberingen av varje intervju, bestämde vi oss för att utelämna sådan person-

data, som vi bedömde gick att härleda till den enskilde intervjupersonen. Det handlade bland 

annat om personens namn, namn på personens bekanta som eventuellt nämndes, namn på 

platser som kunde tänkas vara kännetecknande för personen, samt specifika händelser som 

framstod som unika för personen och därmed utpekande. Vi valde också att korrigera de citat 

som skulle användas i resultatdelen, på så vis att vi tog bort tankepaus-markeringar och ord 

som påbörjade oavslutade meningar, för att undvika det underliga intryck som en helt naturlig 

talspråksmening kan ge när den transkriberas ordagrant. För att ge deltagarna möjlighet att 
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verifiera citatanvändningen i resultatpresentationen, mailade vi detta avsnitt till dem, innan 

uppsatsinlämningen.  

 Även analysarbetet kräver vissa etiska överväganden i en studie där kvalitativ 

forskningsintervju används som metod för datainsamling. Med tanke på den öppenhet med 

information om sina liv, som intervjupersonerna delade med sig av till oss, blev det viktigt att 

vara noga med att analysen, samt presentationen av den, inte skulle bli alltför djupgående 

gällande den enskilda intervjupersonens berättelse. 

 

Resultat 

 

Del 1: Dynamiska Begrepp 

 

I detta avsnitt gör vi en deskriptiv presentation av de övergripande teman som vi fann i 

datamaterialet. Dessa beskrivs som dynamiska begrepp, vilket innebär att deras egenskaper 

har vuxit fram, som aspekter av teman, efterhand som materialinsamlingen har fortgått. De 

dynamiska begreppens innebörd utgörs av det specifika innehåll, som blev resultatet då varje 

temas aspekter sammanställdes. De mest utmärkande aspekterna hos varje tema beskrivs här, 

men i bilaga 3 finns en sammanställning av alla aspekter som nämndes kring varje tema. För 

att läsaren ska få en känsla av bredden i materialet, illustreras vissa aspekter med avkodade 

citat från intervjuerna. Varje citat presenteras med en bokstav istället för namnet på 

intervjupersonen. Bokstaven har inget gemensamt med den specifika intervjupersonens namn, 

men den kan underlätta för läsaren att se bredden av citatursprung.  
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Process 

Att komma till insikt om den egna läggningen var en process som såg ut på många olika sätt 

och tog olika lång tid, för personerna i den undersökta gruppen. En del upplevde att de alltid 

hade varit medvetna om sin läggning:  

Person R: ”jag har nog alltid vetat att jag är bisexuell, det har aldrig varit någon stor fråga 

för mig”   

För andra utgjordes det första steget i processen av en period då man någonstans anade men 

inte vågade erkänna det för sig själv:  

Person L: ”jag har väl vetat det […] alltså när man tänker på det då så kan man ju känna att 

man har ju vetat det, eller sett liksom saker å man har ju reagerat å sånt som kan ha bevisat 

att man har vetat det tidigare också fast man inte riktigt har vågat tillåta sig själv å tänka den 

tanken” .  

I efterhand hade några av dem konstaterat att ämnen och personer i omgivningen som väckte 

intresse hade kunnat utgöra ledtrådar för dem själva, men av olika anledningar hade detta inte 

medvetandegjorts förrän i ett senare skede:  

Person O: ”på ett lite mer diffust sätt så har det här alltid funnits i mina tankar tror jag… att 

jag har alltid så fort det har varit någon film eller någon bok eller någon artikel som har 

handlat om kvinnor som har levt i lesbiska förhållanden […] har alltid liksom intresserat 

mig”.   

För en majoritet av intervjupersonerna hade insikten i början behandlats som en hemlighet 

som man hade bevarat för sig själv, främst under tonårstiden:  

Person Å: ”jag ville nog veta själv först, jag ville vara säker liksom, hur det egentligen låg 

till”  

En del hade försökt bortse från de egna känslorna genom att t.ex. gå in i heterosexuella 

förhållanden:  
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Person Ä: ”jag försökte övertyga mig själv att, att jag visst kunde bli kär i en kille”.  

Andra hade svårt för sociala situationer, på grund av rädsla att omgivningen skulle märka hur 

det låg till:  

Person V: ”jag har då stängt in mig, jag slutade att vara ute i sociala sammanhang, för att 

jag inte ville att det skulle, eller jag trodde ju att det skulle synas, det gjorde det inte”. 

Några av intervjupersonerna accepterade dock tidigt sin läggning och valde att vara öppna 

med den redan under tonårstiden. 

Bland dem som vacklade i början, var upplevelsen av att omgivningen hade en negativ bild av 

H/B/T/Q-personer, en central orsak, då det tog tid att acceptera sig som tillhörande en grupp 

som nedvärderades av omgivningen och samhället:  

Person S: ”man kunde ju höra hur folk reagerade på homosexuella, å då ville jag inte tillhöra 

den gruppen”.  

Som ett steg i att hitta sig själv på dom premisserna valde en del att byta miljö, genom att 

flytta till en större stad:  

Person Å: ”jag sökte mig inte aktivt till HBT sammanhang förrän jag flyttade hit till Örebro”. 

Brytpunkten till att slutligen bestämma sig för att leva ett H/B/T/Q-liv handlade för de flesta 

antingen om att de hade mött en person som de blivit förälskade i, eller att de hade mått dåligt 

psykiskt en längre period på grund av de hade förnekat sin läggning. 

Det kunde också handla om att de hade träffat på människor med en större öppenhet:  

Person Ö: ”det jag märkte i X [namn på stad] speciellt det var ju att även heterosexuella eller 

folk som tillhör normen då så att säga, ja dom frågar ju… man pratar öppet om det”.  

Att ta klivet och komma ut inför omgivningen upplevdes som en stor händelse i livet 

generellt, och särskilt starkt blev det att träffa andra H/B/T/Q-personer:  

Person S: ”ja det var ju lite läskigt tyckte jag ju först, men samtidigt så var det ju… ja det var 

ju häftigt”.  
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Att få spegla sig i andra som befinner sig i samma situation fyllde en viktig funktion, särskilt i 

början, för att må bra i den egna processen att hitta sig själv:  

Person N: ”det blir ju ändå en ny dimension när man kommer ut liksom man kan spegla sig i 

andra människor”. 

 

Förhållningssätt till sig själv som H/B/T/Q-person 

Samtliga av intervjupersonerna kom in på ett tema, som kretsade kring hur man förhöll sig till 

sig själv som H/B/T/Q-person, dels i relation till sig själv och dels i relation till omgivningen. 

Generellt var upplevelsen av autenticitet en viktig aspekt, då många beskrev en strävan efter 

att vara sann mot sig själv för att må bra:  

Person Ä: ”det känns gott att få leva så som man känner att man vill leva, att man får stå upp 

för sig själv”.   

En del hade tidigare i sin process försökt dölja den egna läggningen, för sig själva och/eller 

för omgivningen, och beskrev denna period som psykiskt påfrestande. Att förhålla sig till sig 

själv, i relation till en fördomsfull omgivning, beskrevs av en del som en härdande process, 

där erfarenheter av att möta negativa reaktioner hos andra, hade hanterats som lärdomar som 

också ökade självkännedomen, avseende kunskap om egna reaktioner i svåra situationer. Flera 

av deltagarna beskrev också att upplevelsen av att känna sig själv väl gav styrka: 

Person L: ”Jag tror att jag när det gäller det så har jag hittat min styrka i mig själv och vet 

vem jag är då och liksom kunnat känna att det spelat ingen roll vem jag har blivit kär i för att 

jag är fortfarande samma gamla X [egna namnet]…å veta det själv…”.  

Stolthet över att vara en H/B/T/Q-person var en annan aspekt som en del nämnde: 

Person O: ”finns anledning att säga det så säger jag det med väldigt god självkänsla” 

Det framkom i många berättelser att mod var en central aspekt i att kunna leva öppet som 

H/B/T/Q-person, både gällande vardagliga komma-ut-situationer, där risken för negativa 
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reaktioner från omgivningen måste övervägas och hanteras, men också mod gällande att visa 

sin kärlek till en partner öppet, och modet att markera sina gränser när omgivningen betedde 

sig kränkande. Mod-aspekten belystes också genom beskrivningar av situationer som väckte 

rädsla. En del nämnde att tidigare erfarenheter av en diskriminerande omgivning, hade skapat 

en rädsla för att öppenhet skulle bemötas med tystnad och utfrysning. Det kunde också handla 

om rädsla för att få en etikett av omgivningen, baserad på fördomsbilder av H/B/T/Q-

personer, som en konsekvens av öppenhet, att bli sedd som objekt istället för människa. 

Medvetenheten om risker för hatbrott och kränkningar, var en annan aspekt som många 

nämnde, och som påverkade förhållningssättet till det egna handlingsutrymmet i olika 

situationer, gällande möjligheten att uttrycka sig själv. En annan aspekt som nämndes 

angående förhållningssättet till sig själv, i relation till omgivningen, handlade om en 

upplevelse av att definitionen av den egna läggningen var viktigare för omgivningen än för 

personen själv:  

Person N: ”Vill folk klassa mig så får dom göra det själva, det är inte viktigt för mig, jag 

funderar inte speciellt mycket på det” 

Hur starkt man identifierade sig med en viss läggning såg olika ut bland intervjupersonerna. 

En del förhöll sig till denna sida hos sig själva som en självklar identitet, medan andra hade 

ett mer flytande perspektiv på H/B/T/Q som en identitet: 

Person Ä: ”om man har en måttstock så ena sidan liksom på spetsen så är man heterosexuell 

å andra sidan spetsen så är man homosexuell, så befinner jag mig liksom på mitten, lite mer 

åt homosexuell, och jag tror också att det är en, att det inte är något bestående, utan man kan 

förflytta sig litegrann under livet, med hur man känner sig, och vart man vill definiera sig för 

stunden”. 

Person N: ”jag kan ju lite grann gå in i och ut ur dom här rollerna”. 
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Lika-art som förhållningssätt 

Något som var gemensamt för flera av intervjupersonerna var att resonera i termer av likheter 

mellan människor och att ifrågasätta ett vi-och-dom-tänkande:  

Person Y: ”vi är ju inte något annat än vanligt folk”   

En del såg det som ett politiskt ställningstagande att ta avstånd från uppdelningar av 

människor i olika kategorier:  

Person Z: ”det blir liksom ett vi och dom tänkande och jag vill försöka få bort det här vi och 

dom tänkandet överhuvudtaget”. 

 

Öppenhet 

Att vara öppen med sin läggning sågs generellt som något positivt, på så vis att det upplevdes 

som självstärkande och ökade det psykiska välbefinnandet:  

Person Å: ”att våga visa hela sig för att kunna, ja men för å kunna älska hela sig på något 

sätt, jag tror att det är en förutsättning för å också må bra”.  

Dock var det endast ett fåtal som kunde säga att de var öppna i alla situationer. Samtliga var 

öppna med familjen och vännerna, och de flesta var öppna på sin arbetsplats:  

Person O: ”på jobbet vet dom det till exempel… mina syskon vet det… det är ingen hemlighet 

men jag pratar inte jättemycket direkt om det heller”.  

Några upplevde att det var enklare att vara öppen bland obekanta, och andra såg det som mer 

otryggt att vara öppen i sammanhang där omgivningen var obekant:  

Person S: ”jag kan inte vara öppen på grund av att jag är rädd att jag ska få repressalier”.  

De flesta valde att läsa av stämningen i det specifika sociala sammanhanget, för att bedöma 

hur öppna de kunde vara med sin läggning i den enskilda situationen:  
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Person L: ”om jag känner att stämningen är öppen och det är människor som har lätt för att 

prata och … det är liksom människor som lyssnar på vad jag har att säga och som verkligen 

verkar vara intresserade av mig vem jag är… då är det lättare å säga”. 

Men öppenhet som en konsekvent strategi nämndes också: 

Person Z: ”jag haft det som rutin och därför har det varit enklare att definiera mig själv och 

definiera min verklighet” 

 

Strategi 

I beskrivningen av sociala sammanhang, med olika typer av förhållningssätt till H/B/T/Q-

personer hos omgivningen, nämndes en stor mängd tillvägagångssätt som olika 

intervjupersoner använde sig av för att hantera interaktionerna. Vi benämner dessa 

tillvägagångssätt som strategier, då vi har uppfattat att det överlag handlar om reflexiva 

överväganden kring problemlösning.  

 Det handlar dels om öppna strategier och dels om slutna strategier. De öppna 

strategierna handlade dels om olika sätt att öppet markera sina gränser i en specifik situation, 

då omgivningen hade olika typer av negativa bemötanden, och dels om att stärka sig själv och 

den egna gruppen långsiktigt, genom dialog och konkreta handlingar. Ett exempel på 

gränsmarkerande strategier i en ifrågasättande omgivningen, i början av en komma-ut-

process, handlade om att uttrycka sin identitet som H/B/T/Q-person genom att välja en 

H/B/T/Q-stereotyp klädstil:  

Person Ä: ”jag försökte bli som den fördomsbilden jag har av en riktig flata”.  

En annan strategi var att bemöta en heteronormativ omgivning genom att vända på begreppen, 

och prata om heterosexualitet, utifrån samma typ av resonemang som omgivningen använde 

om H/B/T/Q, för att vidga perspektiven. Det kunde också handla om att konfrontera 
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fördomsfulla kommentarer med fakta, eller att öppet välja att inte definiera sig, för att minska 

risken att få en fördomsfull etikett:  

Person L: ”jag vill inte klassificera mig för att då får man en stämpel på sig” 

Gällande de mer långsiktiga öppna strategierna, var det många intervjupersoner som kom in 

på ett del-tema som beskrev strategier för att aktivt försöka förändra omgivningens attityder 

gentemot H/B/T/Q. Detta tema innehåller dels en aspekt som handlade om att påverka genom 

att synas mer:  

Person Z: ”jag pratar om mitt liv ganska öppet å, så att folk vet vart jag står någonstans” 

Person R: ”vad jag kan göra är ju å leva mitt liv på något sätt å vara öppen å genom att vara 

det så hjälper jag, alltså förhoppningsvis så blir det lättare för nästa person liksom och så 

vidare” 

Det kunde t.ex. handla om att gå på stan med en könsrollsöverskridande klädstil, eller att 

använda sig av ett förhållningssätt där man utgår från att omgivningen inte tycker att H/B/T/Q 

är något att hänga upp sig på, och därför berätta om sitt liv på samma premisser som 

heterosexuella. En annan aspekt av detta del-tema handlade om att ta en informerande roll, 

t.ex föreläsa om H/B/T/Q i skolklasser och på arbetsplatser. Det handlade också om att gå ut 

offentligt i media, för att lyfta H/B/T/Q-frågan:  

Person N: ”att påverka samhället på något sätt, om man kan väcka tankar och funderingar 

hos någon människa” 

Utöver denna typ av omgivningsriktade strategier, så var det också flera som beskrev ett 

engagemang i att hjälpa andra i referensgruppen, genom att ge stöd och dela med sig av egna 

erfarenheter. 

 De slutna strategier som beskrevs, handlade både om konstruktiv och destruktiv 

slutenhet inför omgivningen. En strategi som många nämnde och som upplevdes som 
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konstruktiv, var att ha ett restriktivt förhållningssätt till öppenhet, där stämningen i den 

enskilda sociala situationen påverkade hur personen valde att agera i detta avseende:  

Person L: ”genom att läsa av stämningen så kan jag ju känna om jag kan vara ärlig”.  

Med en fördomsfull omgivning valde då många att hålla en låg profil. Detta kunde ske på 

olika sätt, t.ex. genom att prata kallt om det eller genom att vara diplomatisk om H/B/T/Q-

ämnen kom upp. 

Strategier som upplevdes som destruktiva hade främst sin grund i själv-

förnekande förhållningssätt i början av den egna processen, t.ex. genom att undvika sociala 

sammanhang på grund av rädsla för att bli avslöjad som H/B/T/Q-person, eller att försöka 

bortse från de egna känslorna. 

Ett del-tema, som var intimt förknippat med strategier, handlade om val-

situationer som hade haft en avgörande betydelse, för sättet att agera i relation till sig själv 

som H/B/T/Q-person. De val som hade varit centrala i detta sammanhang, handlade om valet 

att vara sann mot sig själv, valet att bryta upp från ett heterosexuellt förhållande, valet att 

prioritera H/B/T/Q-livet trots risker för hatbrott, eller trots att uppväxtfamiljen tog avstånd i 

och med detta val: 

Person V: ”antingen kan jag fortsätta att förneka och fortsätta att ljuga och leva i en trång 

värld för mig själv, eller också säga ’ah, visst’, jag svarade, ’ja det är jag’”. 

 

Omgivningens reaktioner 

I beskrivningarna av sociala interaktioner med omgivningen, nämns en mängd olika typer av 

reaktioner hos omgivningen, som intervjupersonerna har upplevt, gällande sig själva som 

H/B/T/Q-personer. Det handlar både om negativa, neutrala och positiva bemötanden, som 

intervjupersonerna hade fått förhålla sig till och som hade påverkat dem på olika sätt.  Den 

gemensamma nämnaren för de negativa reaktioner som nämndes, kan beskrivas som att 
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omgivningen då hade ett överdimensionerat fokus på just H/B/T/Q-aspekten av personen. Det 

handlade om att bli behandlad som ett objekt istället för en människa, vilket dels gestaltade 

sig i hotfulla bemötanden, med inslag av kränkningar och våld, vilket en del hade erfarenhet 

av:  

Person Ö: ”jag har liksom blivit kränkt och slagen […] på grund av min sexualitet”.  

Dels hade det uttryckts i avståndstagande bemötanden: 

Person L: ”då blev hon såhär: ’ja jag har ingenting emot dom bara dom inte är på mig’ och 

så flyttade hon sig jättelångt ifrån mig”.  

En del intervjupersoner beskrev också att de kunde bemötas med kränkande ifrågasättanden 

av de egna rättigheterna: 

Person R: ”människor tar sig rätten att tycka om mitt sätt å leva, många tar sig rätten att ha 

åsikter om i fall jag får gifta mig eller inte, eller ifall jag får adoptera barn eller inte” 

 Gällande den respons som vi här kallar neutral, så handlade det om bemötanden 

där H/B/T/Q-aspekten hos personen inte hamnade i fokus för interaktionen, vilket upplevdes 

positivt av de intervjupersoner som nämnde det. De reaktionerna som beskrevs som positiva, 

handlade framförallt om komma-ut-situationer med vänner och familj, där H/B/T/Q-aspekten 

av personen bemöttes med intresse, och sågs av omgivningen som en möjlighet att själv vidga 

perspektiven, genom att t.ex. följa med på Pride-festivaler trots egen identitet som 

heterosexuell: 

Person Ä: ”ja, det har nog öppnat dörrar å nyfikenhet”. 

 

Heteronormen 

Samtliga i den undersökta gruppen tar upp olika aspekter av att förhålla sig till ett 

heteronormativt tänkande hos omgivningen. Flera uppfattade att heteronormen är mer påtaglig 

i mindre städer:  
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Person Ö: ”där kunde man knappt komma ut där kunde man inte prata om det, man pratade 

inte om det i skolan heller utan det var liksom helt tystat och det fanns liksom inte”   

Person: V: ”då bodde jag ju i X [namn på stad], och har man inte fru och barn i en sån liten 

stad då, då är man ju lite, alltså udda eller konstig eller ett original”  

Många upplevde att det fanns ett öppnare förhållningssätt i större städer, vilket bland annat 

märktes i tillgången på mötesplatser:  

Person Y: ”Stockholm har ju en uppsjö av såna ställen, Göteborg har, Malmö har en massa 

ställen, men Örebro är tomt.”  

Det heteronormativa tänkandet märktes hos omgivningen på olika sätt, av olika 

intervjupersoner. Dels handlade det om att bli bemött med avståndstagande eller tystnad:  

Person L: ”det är väl mest att man kan få lite såhär blickar och sånt alltså om man typ säger: 

nej jag lever tillsammans med en tjej”,   

Eller överdrivna reaktioner:  

Person R: ”antingen tystnar folk eller så byter dom samtalsämne, eller så måste dom berätta 

hur naturligt det är å att dom också känner någon som lever i en samkönad relation å så, 

eller så måste dom tycka något om adoptionsfrågan, eller så måste dom tycka något om 

äktenskapsfrågan”.  

Dels handlade det om mer aggressiva uttryck, där personerna behandlades som normbrytare, 

som omgivningen försökte tillrättavisa på olika sätt, exempelvis genom hetsiga diskussioner, 

kränkningar eller våldshot:  

Person Y: ”jag har varit förföljd ordentligt alltså”  

Person Ö: ”då har ju folk kommit fram och sagt till oss att ’nä håll inte handen’ eller sagt att 

’fy vad ni är äckliga’ eller kommit med såna ord”.  
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Ett sätt som flera intervjupersoner upplevde att den heteronormativa omgivningen hanterade 

informationen om personernas läggning, var att utgå från att de hade en viss typ av 

ofördelaktiga egenskaper, baserat på stereotypa fördomar om H/B/T/Q -personer:  

Person L: ”bara för att jag är homosexuell eller bisexuell så är jag på detta sättet …då får 

folk en förutfattad mening å då spelar det ingen roll vad man gör man är ändå sån  …eller så 

är man helt tvärtom å då är det ingen som tar en på allvar”. 

Flera intervjupersoner tog också upp att de upplevde sig ha ett minskat handlingsutrymme i en 

heteronormativ omgivning:  

Person R: ”det är ju ingen promenad när vi går och håller varandra utan att folk stirrar eller 

fäller nån kommentar eller så, det gör ju människor”. 

Dock nämndes även fördelar med att bli uppfattad som normbrytare av omgivningen, där 

handlingsutrymmet kunde upplevas som större för H/B/T/Q-personer, än för de heterosexuella 

som ingår i normen:  

Person R: ”Det finns en otrolig befrielse, också, i att inte ingå i normen, för att om man är, 

jag tänker om man lever i en heterosexuell relation så finns det så oerhört mycket krav på hur 

den ska se ut, […] det finns ändå en bild, verkligen av hur kärnfamiljen ser ut och allt det där 

slipper man ju i en samkönad relation, det kan vara väldigt skönt, för att vi är redan så 

konstiga så det är ingen som reagerar om vi är lite extra konstiga och det är jätteskönt”. 

Ett centralt tema i undersökningsgruppen var upplevelsen av att bli behandlad som onormal 

av en heteronormativ omgivning. En del hade gjort försök att leva efter heteronormen under 

perioder, vilket då hade bemötts positivt av omgivningen:  

Person V: ”Sen så var det så att jag gled över och blev förälskad i en tjej, då helt plötsligt 

blev jag ju accepterad.” 

En annan aspekt av att leva i ett heteronormativt samhälle, som nämndes i den undersökta 

gruppen, var att de själva till viss del hade heteronormativa förväntningar på andra:   
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Person Å: ”jag kan komma på mig själv med å också vara heteronormativ, alltså det där är ju 

så himla inkört i en på något sätt liksom… så jag frågar ju inte heller liksom per automatik 

att, utgår inte heller ifrån att folk kan ha både, antingen eller en pojkvän eller flickvän”. 

 

Samhällsbild 

De flesta av intervjupersonerna tar upp ett tema som vi har benämnt samhällsbild. De olika 

aspekter som beskrivs kring detta tema handlar om hur samhället påverkar det egna livet som 

H/B/T/Q-person. Många kommer in på de lagändringar som har gjorts, under de senaste 15 

åren framförallt, där H/B/T/Q-gruppens rättigheter har utökats, gällande rätten att gifta sig, 

skaffa barn och byta namn över könsgränserna. Då många av de samhällsförändringar som 

skett har gjorts relativt nyligen, fanns det en stor spridning i vilka rättigheter och möjligheter 

man hade haft under livet som H/B/T/Q-person i den undersökta gruppen:  

Person O: ”för kvinnor i våran ålder som har levt lesbiskt i hela sitt liv dom har ju missat den 

här barnchansen… nästan alla […] men unga kvinnor nu dom skaffar sig ju barn även om 

dom lever i lesbiska förhållanden”. 

Samtliga intervjupersoner beskrev hur de skulle önska att de blev bemötta av samhället. Flera 

av dem tog upp att det skulle behövas en generell attitydförändring, där särskilt den 

sexualiserade bilden av H/B/T/Q-gruppen, avdramatiseras hos omgivningen:  

Person L: ”det har även blivit ett fel syn, det har blivit för sexualiserat men ändå 

accepterande”.  

Person Z: ”så finns det ju problematik omkring HBTQ frågor som måste lyftas fram för att det 

ska blir en förändring”. 

Flera kom också in på det generella behovet av en ökad tolerans och respekt för olikheter hos 

människor. En väg till att normalisera H/B/T/Q-gruppen som betonades av flera 
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intervjupersoner, handlade om betydelsen av att fler anhöriga vågar berätta om sina barn och 

släktingar som tillhör denna grupp:  

Person Ö: ”jag tror att fler skulle behöva våga prata om det, och inte nödvändigtvis 

homosexuella själva utan alla liksom skulle behöva… ja men ’jag har en son som är gay’ 

eller ja vadsomhelst å att det inte är någon fara med det liksom”. 

Flera av intervjupersonerna kom in på att det behövs mer information om H/B/T/Q-personer, 

dels i skolorna och dels på arbetsplatser, för att skapa ett öppnare förhållningssätt i samhället.  

 

Socialt stöd 

Med detta dynamiska begrepp menas sociala sammanhang som har upplevts som stärkande 

för den enskilda personen, på ett sätt som har haft en självförverkligande riktning. En del av 

intervjupersonerna tar upp att de inte hade något socialt stöd i början av sina komma-ut-

processer. Samtidigt så berättade många att det var mycket viktigt med stöd i början, för att 

våga möta sig själv:  

Person Ö: ”när man märker att människor runt om är öppna med det… man vågar ifrågasätta 

sig själv också, alltså vem är jag och vad vill jag med mitt liv… det var nog där nånstans som 

jag vågade prata om mina känslor liksom […] det kanske är det som har gjort att jag har 

vågat börja komma ut mer och sådär… för annars kanske jag aldrig hade… annars kanske 

jag hade försökt förtränga den läggningen eller den sidan av mig”. 

Samtliga intervjupersoner berättade att de hade stöd från sina vänner och majoriteten också 

från sina familjer. De flesta såg också H/B/T/Q-gruppen som en familj med möjlighet till stöd 

och gemenskap:  

Person Y: ”vi har nog fortfarande en sorts livssituation eller vad jag ska kalla det för som gör 

att dom här gemenskaperna alltså inom nätverket för HBT blir starkt” 
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Person V: ”vi brukar kalla det ’familjen’, homosexuella familjen… oftast så har man sin 

grundtrygghet i den familjen för att man på nått sätt förstår varandra”. 

Reaktionerna hos vänner har varierat då personerna har kommit ut. Några berättade att deras 

vänner reagerade positivt:  

Person Ä: ”alla mina vänner har bara varit positiva å har tyckt att det här var, ja men att det 

har varit roligt å spännande, det är lite av en ny värld som öppnas”.  

En del vänner hade anat redan innan:  

Person Å: ”mina vänner hade väl anat det liksom så, det var väl inget så”.  

Vissa intervjupersoner hade varit med om att en del vänner reagerade negativt:  

Person R: ”det kunde vara ytliga kompisar som blev sådär ’Oj, vågar vi krama X [eget 

namn], nu kanske hon tänder på mig’”. 

 

Referensgrupp 

H/B/T/Q-gruppen beskrevs utifrån olika aspekter av intervjupersonerna. Många såg gruppen 

som en stöttande gemenskap:  

Person S: ”på X [H/B/T/Q-sammanhang], där kan man ju skämta å man kan vara sig själv 

och… när man kommer ut därifrån så känner man sig öppen”  

Person L: ”när man första gången var på Pride då var det verkligen att: jag är så stolt över 

att vara jag! […] och det kändes som att jag hade kommit hem…å samma sak när jag började 

gå på X [H/B/T/Q-sammanhang]”.  

En del beskrev gruppen som svårgreppbar, bland annat på grund av att så många lever dolt: 

Person Y: ”det är många som absolut inte skulle kunna tänka sig överhuvudtaget å gå ut å… 

utanför HBT-nätverket vara öppen i någon situation alls”.  

Många tog också upp att det har varit viktigt för H/B/T/Q-personer att kändisar har vågat 

komma ut på senare tid.  
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En del nämnde en aspekt som handlade om att var och en i H/B/T/Q-gruppen 

sågs som en representant för gruppen, inför omgivningen, och att beteendet hos enskilda 

personer då kunde leda till antingen neutralisering av fördomar eller en ökning av dem. 

  

Familjen 

Familjen som dynamiskt begrepp består av tre del-teman som var vanligt förekommande i 

intervjupersonernas berättelser. Det handlade dels om uppväxtfamiljen, dels referensgruppen 

som egen vald familj, och dels om regnbågsfamiljen: 

Familj under uppväxt: Det fanns en stor spridning i den undersökta gruppens erfarenheter 

ifrån sin uppväxtfamilj, det fanns exempel på positiva reaktioner, där personen fick stöd från 

sin familj:  

Person Z: ”utan dom så hade jag nog varit mycket mer osäker på min läggning”.  

Neutrala reaktioner: 

Person R: ”dom har nog valt den tysta linjen, dom har aldrig kommenterat överhuvudtaget att 

jag lever med en kvinna”.  

Men även ifrågasättande reaktioner:  

Person Ä: ”Min mamma har försökt, ’ja men kan du inte försöka kan du inte vara med en 

kille i alla fall’.” 

En del intervjupersoner beskrev också att familjemedlemmarna hade anat det innan, vilket 

uppmärksammades i komma-ut-situationen:  

Person S: ”när jag pratade med min syster sa hon’ ja men det har vi vetat hela tiden’”.  

En del beskrev att föräldrar och syskon genomgick en accepterande- och komma-ut -process 

som anhöriga när de kom ut som H/B/T/Q-person för familjen.  
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Referensgruppen som egen vald familj: Många av intervjupersonerna beskrev en speciell 

känsla av familjegemenskap med de vänner i deras sociala nätverk som också var H/B/T/Q-

personer: 

Person V: ”oftast så har man sin grundtrygghet i den familjen för att man på nått sätt förstår 

varandra”. 

Regnbågsfamiljen: Med regnbågsfamilj menar vi en familj som består av ett samkönat par 

som har skaffat barn, detta del-tema var det endast vissa av intervjupersonerna som beskrev. 

Aspekter som nämndes handlade bland annat om processen som lett fram till beslutet att 

skaffa barn, där situationen som H/B/T/Q-personer befinner sig i, avseende omgivningens 

förhållningssätt, upplevdes central att reflektera kring och ta ställning utifrån.  

Den närmsta familjens attityder gentemot att personen och dennas partner valde att skaffa 

barn togs också upp som en viktig aspekt i processen fram till föräldraskapet. 

En annan aspekt gällde bemötandet ifrån samhällsaktörer, t.ex. inom vården, som personerna 

hade mött under graviditeten, där det nämndes att man kunde hamna i en informerande roll, 

istället för att få vara i sin patient-roll som blivande mamma. 

En aspekt av regnbågsföräldraskapet som också belystes var att det är viktigt både för 

föräldrarna och för deras barn att träffa andra regnbågsfamiljer, för att utbyta erfarenheter och 

hitta ett förhållningssätt till sig själva och till omgivningens bemötande. 

 

Intima relationer 

Den intima relationen beskrevs utifrån olika aspekter av intervjupersonerna. En aspekt som 

många nämnde var den intima relationens avgörande betydelse för frågan om öppenhet. Det 

handlade då dels om att det upplevdes som lättare att vara öppen när man hade en partner: 

Person Å: ”alltså genom att berätta eller att nämna min sambo vid namn och det framgår att 

det är en kvinna så kommer jag ju också ut, fast det kanske inte var mitt syfte”. 
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Och dels handlade det om att känna ett stöd från sin partner som var betydelsefullt för att leva 

öppet: 

Person V: ”det är hans förtjänst att jag har […] vågat”. 

En del nämnde också att de upplevde att de indirekt svek partnern om de valde att inte vara 

öppna med sin läggning, om frågan kom upp. En annan aspekt som beskrevs handlade om hur 

relationen påverkades av en heteronormativ omgivning. Det handlade då dels om en 

upplevelse av att bli sedda som udda, vilket kunde göra förhållandet skört, men också leda till 

isolering eller risken för att bli alltför beroende av varandra, vilket kunde skada relationen på 

sikt. Och dels handlade det om hur en negativ omgivning kunde ha en hindrande funktion 

gällande att träffa partners, på grund av att det var svårt att hitta mötesplatser, vilket för vissa 

hade haft som konsekvens att de intima relationerna i perioder främst hade handlat om 

tillfälliga kontakter.  

 

Miljö 

Det som menas med miljö i detta sammanhang är situationsomständigheter. 

Intervjupersonerna beskrev dels sammanhang som hade upplevts extra problematiska, och 

dels sammanhang som var stärkande för dem. I det första fallet ansåg många att det främst var 

problematiskt att befinna sig i miljöer där de ofta träffade på nya människor, t.ex. på 

universitetet eller på privata fester, eftersom det då uppstod fler komma-ut-situationer, och 

därmed ofta en högre risk för negativa reaktioner från omgivningen. Miljöer som upplevdes 

som stärkande var sociala sammanhang där alla redan kände till deras läggning, så att detta 

inte behövde hamna i fokus, exempelvis tillsammans med familjen, vännerna eller andra 

H/B/T/Q-personer:  

Person Ö: ”när jag är med min familj och med mina vänner som kan liksom skoja om det eller 

prata öppet om det eller som jag vet då skulle våga fråga”.  
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Många pratade också om miljöer där det fanns ett öppet förhållningssätt till människors 

olikheter, som exempel på stärkande, men även mer formella sammanhang där den sociala 

koden förhindrade samtalsämnen av en mer privat karaktär, kunde upplevas avslappnande. 

  

Arbetsplats 

Graden av öppenhet på arbetsplatsen, varierade hos intervjupersonerna. En del hade berättat 

för alla på jobbet om sin läggning och då mötts av positiva och stöttande reaktioner, från både 

chefer och arbetskamrater:  

Person Ä: ”det hade bara varit positivt å alla stöttade mig å tyckte att, jag gör det bra så att 

ja, ingenting ofördelaktigt hade sagts”.  

Andra hade mötts av blandade reaktioner:  

Person R: ”antingen väldigt positivt eller väldigt negativt… det var inte många som var 

neutrala”.  

Vissa hade valt att inte komma ut med sin läggning på jobbet.  

Några beskrev att det var lättare att komma ut som H/B/T/Q-person i kvinnodominerade 

sammanhang, än i mansdominerade.  

 

Mötesplats 

En mötesplats definieras här som ett fysiskt eller virtuellt forum vars syfte är att möjliggöra 

trygga möten emellan människor som delar någonting gemensamt. Detta var ett centralt tema, 

för samtliga i den undersökta gruppen, dels utifrån behovet av att få träffa andra H/B/T/Q-

personer:  

Person L: ”men det allra skönaste det är ju på X [ett H/B/T/Q-sammanhang], där kan man ju 

skämta å man kan vara sig själv”. 
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Och dels utifrån en aspekt som handlade om avsaknaden av mötesplatser, då det främst 

handlade om bristen på H/B/T/Q-vänliga uteställen där man kunde hitta en partner, utan att 

riskera kränkningar. Beroende på omgivningens attityd och klimatet gentemot H/B/T/Q-

gruppen beskrev en del att de kunde möta hot och våld om de i syfte att hitta en partner 

befann sig på heterosexuellt överrepresenterade mötesplatser, vilket hade lett till försiktighet 

och en ofrivillig begränsning av det egna handlingsutrymmet:  

Person Y: ”så till skillnad från de ställen som har sagt att dom är HBT–vänliga … eller 

annonserar ut det på ett eller annat sätt eller när RFSL har fest eller nånting sånt där… den 

risken finns ju inte då…”  

Internet beskrevs som en viktig mötesplats för H/B/T/Q-gruppen generellt:  

Person N: ”internet har ju betytt väldigt mycket för alla såna här […] grupper som är spridda 

geografiskt”. 

Person V: ”för mig var internet en, ja en revolution, för att få kontakt med människor”. 

En del beskrev skillnader mellan större och mindre städer gällande förekomst av mötesplatser:  

Person Y: ”i andra städer å sådär där finns det ju en tio femton tjugo olika angivna 

mötesplatser där man är positiv till HBT –gruppen…”.  

 

Del 2: Teoretiska begrepp 

 

I detta avsnitt beskriver vi styrande principer för upptäckta relationer mellan dynamiska 

begrepp. Vi kallar dessa relationer för teoretiska begrepp, eftersom de baseras på de teoretiska 

reflektioner som har väckts under processen med databearbetningen. För varje teoretiskt 

begrepp redovisar vi vilka dynamiska begrepp det har grundats på. 
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Reflexivitet 

Dynamiska begrepp som det teoretiska begreppet grundas på: 

H/B/T/Q-själv/förhållningssätt + Strategi + Omgivningens reaktioner + Process + Miljö 

 

Det teoretiska begreppet reflexivitet är hämtat ur symbolisk interaktionism och beskriver en 

generell egenskap hos alla människor (se bilaga 1). Reflexivitet syftar till att beskriva den 

avstämning som sker i interaktionen utifrån förmedlandet och avläsandet utav attityder. Vi 

anser att detta begrepp beskriver ett centralt fenomen som vi har funnit i dataanalysen. Den 

reflexiva avstämningen sker emellan de attityder som utgör individens egen erfarenhet och de 

attityder som avläses i den aktuella sociala interaktionen. Denna avstämning genomförs för att 

individen ska kunna handla på ett överensstämmande sätt utifrån sig själv och utifrån det 

sociala sammanhangets attityder, gentemot de attityder som man uppvisar genom detta 

handlande. Genom denna avstämning blir den manifesta handlingen en anpassning i större 

eller mindre utsträckning emellan den egna attityden och den sociala gruppens attityder.  

Genom den reflexiva processen får individen flera valmöjligheter att handla 

efter, dessa valmöjligheter utgår utifrån den sociala situationens beskaffenhet. Den reflexiva 

processen är intressant för att åskådliggöra och till viss del begripligöra för oss intressanta 

aspekter i interaktionen emellan H/B/T/Q-gruppen och omgivningen, då bemötandet i den 

sociala interaktionen står i relation till omgivningens attityder gentemot H/B/T/Q.  

Utifrån den reflexiva processen har vi i dataanalysen, funnit ett flertal 

problemlösningsstrategier som deltagarna använder sig av i den sociala interaktionen, vilka 

beskrivs längre fram som enskilda teoretiska begrepp.   

I den reflexiva processen, väljer vi att utifrån fynden i dataanalysen beskriva, 

fenomenet härdning och dess påverkan på det förhållningssätt man etablerar gentemot 

omgivningens attityder. Härdning är ett interaktionsfenomen som etableras över tid, ett 
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fenomen som ramar in en slags erfarenhet utav interaktionen med heteronorma attityder och 

uttrycks genom ett förhållningssätt gentemot dessa attityder. Flera av deltagarna beskriver att 

ett härdat förhållningssätt har utvecklats under deras process, och att de efter hand har blivit 

mindre känsliga för eller helt enkelt kan välja att bortse ifrån att fånga upp heteronorma 

attityder angående deras sätt att leva. 

 

Definitionsbehov 

Dynamiska begrepp som det teoretiska begreppet grundas på: 

H/B/T/Q-själv/förhållningssätt + Heteronormen + Omgivningens reaktioner 

 

Definitionsbehov ämnar beskriva upplevelsen av att andra har en etablerad föreställning 

utifrån en fördomsbild om hur en H/B/T/Q-person är, vilken upplevs färga den sociala 

interaktionen. Stämmer personen inte överens med denna bild riskerar personen att inte bli 

tagen på allvar och i vissa fall även ignorerad. Genom definitionsbehovsbegreppet ämnar vi 

beskriva H/B/T/Q-gruppens upplevelse utifrån minoritets-majoritets perspektiv, hur 

individen/gruppen upplever sig bli tillskriven en representation, en kategori och ett bemötande 

utifrån felaktiga antaganden. Genom analysen framkom det även att detta fenomen fanns 

representerat inom H/B/T/Q-gruppen. Detta exemplifieras genom bemötandet som bisexuella 

ibland får inom H/B/T/Q-gruppen, bisexuella som upplever att de blir bemötta som om de inte 

har bestämt sig och att de skulle befinna sig i en experimenterande fas. 

 

Självbevakning 

Dynamiska begrepp som det teoretiska begreppet grundas på: 

Strategi + H/B/T/Q -själv/förhållningssätt + Omgivningens reaktioner + Heteronormen 
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Med det teoretiska begreppet självbevakning vill vi rama in de strategier och förhållningssätt, 

som har framkommit i datamaterialet som exempel på hur den egna H/B/T/Q-aspekten kan 

skyddas i mötet med en heteronormativ omgivning. Det handlar om både öppna och slutna 

strategier, samt strategier som direkt eller indirekt har en skyddande funktion.  

De öppna strategierna handlar om att markera gränser för den egna integriteten, i 

en kränkande omgivning. Detta är en strategi där mod betonas av de intervjupersoner som 

nämner den. Antingen kan det handla om eget mod eller om modet hos vänner som försvarar 

personen mot aggressiva uttryck hos omgivningen. Grunden för denna typ av strategi är att 

personen blir exponerad för ett öppet ifrågasättande eller fientligt förhållningssätt från 

omgivningen, på ett sätt som upplevs kränkande, och att det finns tidigare erfarenheter av 

liknande bemötanden från omgivningen, vilka då har hanterats på ett sätt som har gjort 

personen härdad och därmed förberedd för att hantera kränkningar med öppna strategier.  

När samma typ av kränkande behandling från omgivningen hanteras med en 

sluten självbevakande strategi, kan det dels handla om att helt undvika potentiella 

risksituationer, genom att avgränsa det egna livsutrymmet till trygga sammanhang som 

präglas av ett öppet förhållningssätt till människors olikheter. Och dels kan det handla om att 

ta avstånd i den rådande situationen, genom att t.ex. ignorera nedlåtande kommentarer. 

Ett annat sätt att bevaka sin H/B/T/Q-person, som framkommer i datamaterialet, 

är att med sitt utseende uttrycka sin läggning, genom att anamma attribut som uppfyller den 

stereotypa bilden av en H/B/T/Q-person. Att välja kläder, etc. som uttrycker den egna 

läggningen kan naturligtvis ha ett annat syfte än att bevaka H/B/T/Q-aspekten inför en 

kränkande omgivning, det kan handla om lust och glädje som förstärks av ett visst uttryck, 

men då det nämns som en strategi i detta sammanhang, fokuserar vi på den funktion det kan 

fylla som ställningstagande, i mötet med en ifrågasättande omgivning. 
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En indirekt strategi för att bevaka sin H/B/T/Q-person, handlar om att ge stöd 

till andra H/B/T/Q-personer. Detta stärker referensgruppen och därmed den enskilda 

personens identitet som medlem av gruppen. 

 

Definitionsfokuserade strategier 

Dynamiska begrepp som det teoretiska begreppet grundas på: 

H/B/T/Q-själv/förhållningssätt + Heteronormen + Omgivningens reaktioner + Strategi 

 

Flera av deltagarna använde sig av problemlösningsstrategier för att undvika eller åtminstone 

genom en kompromiss benämna sig själva utifrån den egna självbilden och omgivningens 

definitionsbehov. Flera av deltagarna såg risker med att definiera sig, bl. a att man riskerade 

att placerade sig i ett fack och bli betraktad utifrån en stereotyp vilken man senare skulle ha 

svårigheter att befria sig ifrån.  

Genom att använda sig av begreppet Queer, i sin självdefinition, vilket är ett 

brett begrepp och ställer personen utanför givna normativa kategorier, förmedlar man en 

medvetenhet om att man betraktar heteronormen som någonting skapat utifrån sociala 

konstruktioner, och att man väljer att bemöta denna som en konstruktion som kan förändras 

genom beteendet.  

Men det framkom även positiva aspekter av att använda sig av en tydlig 

definition, att man delar denna med flera och man har en grupptillhörighet, och en 

referensram som man kan relatera till.  

Definitionsfokuserandestrategier handlar om att bemöta omgivningens 

definitionsbehov genom att använda en självvald definition i interaktionen med gruppen och 

samhället. 
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Självöverensstämmande sammanhangssökande 

Dynamiska begrepp som det teoretiska begreppet grundas på: 

H/B/T/Q-själv/förhållningssätt + Strategi + Öppenhet + Omgivningens reaktioner 

 

Med detta begrepp vill vi beskriva en strategi som de flesta av intervjupersonerna beskrev att 

de använde sig av i mötet med omgivningen, för att bedöma hur öppna med sin identitet det 

var möjligt att vara i den enskilda sociala situationen, utan att bli kränkt. Med 

självöverensstämmande sammanhangssökande menar vi då strategin att läsa av stämningen i 

ett socialt sammanhang, med fokus på öppenheten i omgivningens attityder. Flera av 

intervjupersonerna nämnde denna strategi, som en användbar förmåga som de hade utvecklat 

tack vare sin H/B/T/Q-aspekt i ett heteronormativt sammanhang. 

 

Självöverensstämmande sammanhang 

Dynamiska begrepp som det teoretiska begreppet grundas på: 

H/B/T/Q -själv/förhållningssätt + Socialt stöd + Process + Familj + Öppenhet 

 

Med självöverensstämmande sammanhang, menar vi situationsbetingelser som personen 

upplever som stärkande, och som bidrar till en process mot självförverkligande. Utifrån det 

insamlade datamaterialet handlar sådana betingelser överlag om sociala situationer där det 

finns en öppenhet inför människors olikheter, och där personen blir bemött med acceptans, 

intresse och nyfikenhet inför den egna personen. 

En del av intervjupersonerna har sökt sig till sådana sammanhang innan insikten 

om den egna läggningen kom, och det finns grund i datamaterialet för att tolka detta som en 

brytpunkt i processen mot självförverkligande, och till viss del också processen mot insikten 

om den egna läggningen. 
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För de intervjupersoner som hade insett sin läggning innan han/ hen/ hon hittade 

ett självöverensstämmande sammanhang, utgjorde sociala interaktioner baserade på denna typ 

av förhållningssätt, i flera fall en brytpunkt i personens komma-ut-process, inför 

omgivningen. Stödet från personer i ett självöverensstämmande sammanhang blev en viktig 

referenspunkt att utgå ifrån i den sociala interaktionen med en heteronormativ omgivning. 

Det självöverensstämmande sammanhanget har också utgjort en möjlighet för 

personen att hitta sig själv som H/B/T/Q-person, genom en speglande process i en 

uppmuntrande och stödjande omgivning, med andra H/B/T/Q-personer och/eller med 

heterosexuella personer med ett öppet förhållningssätt. 

 

Brytpunkt 

Dynamiska begrepp som det teoretiska begreppet grundas på: 

H/B/T/Q-själv/förhållningssätt + Process + Omgivningens reaktioner + Strategi 

 

Med brytpunkt menar vi, en situation, ett sammanhang eller ett möte som har bidragit till en 

valsituation där man ställs inför att bejaka eller undertrycka sig själv som H/B/T/Q-person. 

Brytpunkt är ett komplext fenomen och kan främst förklaras som sådant att det uppstår i den 

sociala interaktionen genom en reflexiv avstämning. Den reflexiva avstämningen innebär att 

först läsa av attityder i interaktionen, reflektera över olika handlingsmöjligheter och sedan 

omsätta utfallet utav denna reflexiva process i handling. I den reflexiva processen vägs 

personens omgivning in, omgivningens attityder och de gester och symboler som H/B/T/Q 

består utav i den direkta närmiljön. Detta innebär att möjligheterna till och de sociala 

konsekvenserna som en brytpunkt innebär får varierade konsekvenser beroende på olika 

betingelser i personens omgivning.  



 66 

En brytpunkt kan också vara ett utfall utav en mer långsiktig process som byggs 

upp utifrån en inre argumentation med sig själv, detta för att motivera brytpunkten, detta är då 

kopplat till den sociala miljö i vilken personen befinner sig. 

 En brytpunkt kan också uppstå i mötet med en annan människa, i vilken 

attraktion och förälskelse uppstår, en situation som ställer personen inför en mer direkt 

potentiell brytpunkt. En reell brytpunkt blir det i vår mening först när personens handling 

bryter upp det gamla interaktionsmönstret för att kunna möjliggöra ett nytt 

interaktionsmönster som är mer överensstämmande med H/B/T/Q-aspekten.  

Om den reflexiva handlingen och interaktionens styrning sker ifrån den 

potentiella brytpunkten och konsekvensen blir att etablerandet av nya handlingsmönster 

uteblir, uppstår ett fenomen som vi benämner fryspunkt, detta innebär att personen behåller 

det redan etablerade handlingsmönstret, vilket vi tolkar sker på bekostnad utav personens 

möjlighet att leva sant för sig själv. Utifrån data analysen kan vi säga att brytpunkt/fryspunkt 

är ett centralt socialpsykologiskt fenomen för den undersökta H/B/T/Q-gruppen.  

 

Självdestruktiva strategier 

Dynamiska begrepp som det teoretiska begreppet grundas på: 

H/B/T/Q-själv/förhållningssätt + Strategi + Omgivningens reaktioner + Socialt Stöd + 

Öppenhet 

 

Självdestruktiva strategier kallar vi de strategier som ger negativa konsekvenser för personen. 

De kan ge en tillfällig vinst i interaktionen med omgivningen men långsiktigt så sker det på 

bekostnad av H/B/T/Q-personen. De negativa strategierna sätts i en förståelseram utifrån 

individens interaktion med omgivningen och utifrån det sociala sammanhang som personen 

befinner sig i.  
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Avsaknaden av öppenhet i omgivningen och uppvisandet utav negativa attityder 

gentemot H/B/T/Q, är faktorer som tycks påverka förekomsten utav självdestruktiva 

strategier, och självförnekelse som strategi i en intolerant miljö är ett exempel på detta. 

Omständigheter bestående utav avsaknad av öppenhet i omgivningen samt brist på socialt 

stöd tycks leda personens interaktion, in i en social återvändsgränd, utan möjlighet att 

interagera på lika villkor. Ett sätt att hantera detta är att isolera sig ifrån omgivningen, detta 

för att helt undvika denna självutplånande interaktion. Konsekvensen blir att personen väljer 

bort sociala sammanhang och umgänget med andra, även sådana som skulle kunna utgöra en 

stödjande funktion. Genom att isolera sig ifrån sociala sammanhang så avsägs också 

möjligheten att pröva omgivningens faktiska attityder gentemot personen och möjligheterna 

att påverka denna interaktion så att den kan bli självöverensstämmande.  

Utifrån det dynamiska begreppet socialt stöd, bedömer vi detta som en viktig 

faktor för studiens deltagare i att minska förekomsten av destruktiva strategier och att 

förekomsten av socialt stöd underlättar möjligheterna att kunna närma sig och hitta ett 

konstruktivt förhållningssätt gentemot H/B/T/Q-aspekten. Det sociala stödet fungerar som en 

säkerhet och hjälper personerna i interaktionen med en stigmatiserande omgivning. Det 

sociala stödet utgörs utav förståelse, delad erfarenhet och en gemenskap, vilka hjälper 

personen och gruppen i utvecklandet utav mer konstruktiva interaktionsstrategier. De 

konstruktiva interaktionsstrategierna definieras utifrån deras stärkande konsekvenser för och 

minimerandet utav skada på H/B/T/Q-personen.  

 

Försiktighet 

Dynamiska begrepp som det teoretiska begreppet grundas på: 

H/B/T/Q-själv/förhållningssätt + Strategi + Samhällsbild + Miljö + Omgivningens reaktioner 

+ Heteronormen 
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Med det teoretiska begreppet försiktighet avser vi en miljöberoende strategi som flera av 

intervjupersonerna beskriver att de använder sig av. Det handlar om situationer och 

sammanhang där risken för hatbrott och kränkningar upplevs vara påtaglig, och då personen 

väljer att dölja sin HBTQ-aspekt. Det kan handla om aktiva försiktighetsstrategier, som att 

släppa partnerns hand när man går förbi ett gäng tonårskillar, men det kan också handla om att 

låta bli att påtala felaktigheten i ett antagande hos omgivningen, om att personen är 

heterosexuell. I en heteronormativ miljö är det lätt för en H/B/T/Q-person att dölja sin 

läggning genom att t.ex. välja att inte säga sin partners namn. Detta blir ett skydd i en hotfull 

situation, men blir samtidigt en strategi som bekräftar det heteronormativa antagandet i den 

aktuella situationen, istället för att motbevisa det. 

 

Öppenhet som strategi 

Dynamiska begrepp som det teoretiska begreppet grundas på: 

H/B/T/Q-själv/förhållningssätt + Process + Strategi + Omgivningens reaktioner + Öppenhet 

 

Öppenhet har vi tidigare benämnt som ett dynamiskt begrepp som samtliga intervjupersoner 

beskriver. I detta avsnitt avser vi med öppenhet en specifik strategi, som endast vissa av 

intervjupersonerna använder sig av. Det som avses med detta teoretiska begrepp är ett 

förhållningssätt till den egna H/B/T/Q-aspekten, där friheten att få uttrycka vem man är 

värdesätts mycket högt. Som vi har uppfattat det så baseras öppenhet som strategi på en 

strävan efter autenticitet i relation till sig själv som H/B/T/Q-person, där det upplevs värre att 

dölja vem man är, än att bli kränkt. Det finns också ett politiskt ställningstagande i detta 

förhållningssätt, där den egna öppenheten ses som en möjlig förändringsfaktor, som dels 

förbättrar situationen för referensgruppen, då man ser det som att ju fler som lever öppet, 

desto enklare blir livet för dem som befinner sig i situationsbetingelser som försvårar 
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öppenhet. Dels menar man att en tydlig representation av den egna H/B/T/Q-aspekten, gör det 

enklare för omgivningen att ha ett neutralt förhållningssätt, i och med att det som har 

tydliggjorts inte väcker ett lika stort spekulationsbehov. 

 

Attitydarbete 

Dynamiska begrepp som det teoretiska begreppet grundas på: 

Strategi + H/B/T/Q-själv/förhållningssätt + Omgivningens reaktioner + Öppenhet 

 

Med detta teoretiska begrepp menar vi olika typer av strategier som syftar till att förbättra den 

egna livssituationen i ett långsiktigt perspektiv, genom att aktivt engagera sig i att försöka 

påverka omgivningen till en ökad tolerans och öppenhet för H/B/T/Q-personer. Det handlar 

om indirekta och direkta strategier, dels på individnivå och dels på gruppnivå. På gruppnivå 

kallar vi strategierna för sammanlänkade handlingar, baserade på en gemensam attityd hos 

gruppens medlemmar (se bilaga 1). 

Med indirekt attitydarbete på individnivå menar vi de uttryck som personen 

använder sig av i syfte att öka förekomsten av H/B/T/Q-representationer i det offentliga 

rummet. Som exempel på detta kan nämnas handlingar som att hålla sin partner i handen eller 

att använda en könsrollsöverskridande klädstil när man går ute på stan. Men det kan också 

handla om att i fikarummet på sin arbetsplats berätta vad man gjort i helgen, på samma 

premisser som de heterosexuella kollegorna, vilket exempelvis kan innebära att man nämner 

sin partners namn och därmed ”kommer ut”. Det handlar alltså om att med sitt sätt att agera 

och beskriva sig själv och sitt liv, visa att en H/B/T/Q-persons vardag på inget sätt skiljer sig 

från en heterosexuell persons. 

Denna typ av handlingar behöver inte ha som syfte att påverka omgivningen, 

men det framkommer i datamaterialet att det ibland finns en sådan avsikt hos 
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intervjupersonerna. Man agerar då utifrån antagandet att det som är vanligt förekommande, 

normaliseras hos omgivningen, vilket därmed underminerar den heteronormativa 

föreställningen om att alla människor är heterosexuella. 

Med direkt attitydarbete på individnivå menas aktiva påverkansstrategier, där 

syftet är att väcka nya tankar hos omgivningen och starta en öppen diskussion om H/B/T/Q-

frågor.  I datamaterialet finns exempel på detta, då användandet av media nämns i detta syfte. 

Genom att H/B/T/Q-frågor kommer upp på dagordningen i samhällsdebatten, tänker man sig 

att den förenklade bilden av gruppen blir mer mångfasetterad och neutraliserad. Det skulle 

också kunna innebära att fler människor, både H/B/T/Q-personer och heterosexuella, vågar 

prata öppet, ställa frågor och berätta om anhöriga som tillhör gruppen. 

Med indirekt attitydarbete på gruppnivå, menar vi framförallt Pridefestivaler och 

liknande manifestationer, där vi uppfattar att ett av huvudsyftena snarare är att visa att 

H/B/T/Q-gruppen finns, än att väcka debatter. Dessutom fyller denna typ av attitydarbete en 

identitetsstärkande funktion för gruppens medlemmar, som ökar känslan av gemenskap och 

stolthet över att vara en H/B/T/Q-person. 

Med direkt attitydarbete på gruppnivå menar vi dels det arbete som 

representanter för H/B/T/Q-gruppen gör när de besöker skolor, arbetsplatser och myndigheter, 

för att informera om vad H/B/T/Q innebär. Och dels handlar det om när olika H/B/T/Q-

föreningar arbetar för lagändringar som skall förbättra livssituationen för medlemmarna. 

 

Del 3: Teoretiska modeller 

 

I detta avsnitt presenteras teoretiska modeller som beskriver relationer mellan teoretiska 

begrepp.  
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Interaktions/Process-modell 

Inkluderar de teoretiska begreppen: Brytpunkt/ Fryspunkt + Strategier 

 

Genom denna interaktiva modell, figur 2, ämnar vi åskådliggöra den växelverkande 

interaktion som påverkar öppenhet/slutenhet i den sociala interaktionen med omgivningen, 

och det teoretiska begreppet brytpunkt/fryspunkts centrala inverkan på denna interaktion. I 

interaktionen med omgivningen, sker det händelser som innebär viktiga förändringar för 

personen, och som förändrar dennas interaktionsmönster med omgivningen som leder till en 

ökad öppenhet eller slutenhet gällande H/B/T/Q–aspekten. I interaktionen med omgivningen 

kan andra personer utgöra en hjälp, ett aktivt stöd, en utlösare för förändring och således leda 

till att en brytpunkt i interaktionsmönster blir möjlig. Beroende på de händelser som sker i 

interaktionen med omgivningen och hur de löses, blir konsekvenserna en ökning/minskning i 

öppenhet eller slutenhet i denna interaktion. Genom interaktionen med omgivningen används 

och utvecklas det olika interaktionsstrategier (se tidigare redogörelser angående strategier), 

som personen använder beroende på det mönster som etableras i den pågående interaktionen 

med omgivningen.   
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Definitionsbehovs-modell 

Inkluderar de teoretiska begreppen: Definitionsbehov, Definitionsfokuserade strategier samt 

Omgivningens reaktioner 

 

Definierande interaktion, konceptualiserad utifrån 3 dimensioner. 

Definitionsbehovs-modellen (figur 3) ämnar konceptualisera upplevd kategoriserande 

interaktion, en aspekt av interaktionen som innebär att den andre (person, grupp och 

samhälle), i detta fall att H/B/T/Q-personen, tillskrivs egenskaper och personlighetsdrag som 

inte överensstämmer med personens självdefinition. Denna aspekt av interaktionen tycks vara 

någonting väsentligt för H/B/T/Q-gruppen i interaktionen med en heteronormativ omgivning, 

men att analysen också påvisar att detta fenomen även finns inom den undersökta H/B/T/Q-

gruppen. Figur 3 är tredimensionell, för att kunna möjliggöra en ansats till att rama in detta 

komplexa fenomen. För att möjliggöra detta har vi tagit in aspekterna biologiskt kön, genus 

och sexualitet, dessa aspekter har konceptualiserats i en förenklad modell i pedagogiskt syfte 

(Se bilaga 6, ursprunglig modell). Vi har valt att använda oss av kontinuum inom de olika 

aspekterna i syfte att ge både djup och bredd i modellen. Gällande biologiskt - juridiskt kön 

har vi resonerat som så, att kön i den juridiska bemärkelsen inte fungerar som ett kontinuum, 

vilket är ett grundkrav för att modellen skall fungera tredimensionellt. Vi har även resonerat 

omkring det politiska förslaget om att lagstadga ett tredje kön, på förslag hen, som då skulle 

fånga in frågan om kön men eftersom detta ännu inte har kommit längre än till ett politiskt 

förslag och ännu inte beslutats om, väljer vi att använda begreppet biologiskt kön för att 

individen själv ska få positionera sig där man anser sig själv befinna sig inom kontinuumet. 

De olika kontinuumen ämnar beskriva den interaktiva process som sker emellan den andre 

som definierar och hur H/B/T/Q-personen bemöter detta i interaktionen genom 

definitionsfokuserade strategier.  
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 I modellen utgår vi ifrån två olika positioner i modellen, 1.1 som representerar 

en öppen homosexuell kvinna med ett feminint uttryck och 1.2 som representerar en öppen 

bisexuell man med ett maskulint uttryck. Modellen inrymmer betydligt fler positioner än de 

som används som exempel. Exemplen ska ses som förenklingar i pedagogiskt syfte och 

baseras inte på någon enskild deltagare i studien.  

 

Fokus är interaktiva fenomenen som sker emellan representationer i modellen, vilka vi 

benämner interaktionsdimensioner. Dessa utgår ifrån positioner inom modellen utifrån tre 

kontinuum, kön, sexualitet och genus. 

Interaktions dimensioner 

1. Heteronormativa Dimensionen: I den heteronormativa dimensionen upplevs heteronormen 

vara det rådande vilken styr interaktionsprocessen emellan den andre och H/B/T/Q-personen. 

Andra förutsätts vara heterosexuella och de som öppet inte är det, bemöts utifrån en vi-och-

dom interaktion som kännetecknas av bland annat distans och ett upplevt utanförskap i 

situationen hos H/B/TQ-personen. 

2. Fördomsdimensionen: Kännetecknas av upplevelsen att det är en fördomsbild, en falsk bild 

av H/B/T/Q-personen som tillskrivs utifrån den andre. Fördomarna kan bestå i en sexualiserad 

bild, att alla H/B/T/Q-definitioner handlar om sexuell läggning och att H/B/T/Q-personer 

skulle vara mer promiskuösa än andra. Fördomarna upplevs utgå ifrån stereotypa bilder som 

den andre genom förmedlandet av attityder använder i interaktionen. 

3. Definitionsbehovsdimensionen: En del H/B/T/Q-personer upplever kategoriserande 

interaktion utifrån upplevelsen att den andre har svårigheter att placera in personen i de 

kategorier som den andre känner till. Tydliga definitioner underlättar förmedlandet och 

avläsandet av attityder och bidrar således till en upplevd ökad förutsägbarhet i interaktionen 
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även då denna bygger på fördomar. Inom H/B/T/Q-gruppen kan personer uppleva ett behov 

hos den andre att definiera sig för att tillhöra en grupp och i denna stå för en särskild attityd. 

 

 

 

 

Heteronormativa Dimensionen 

Den heteronormativa dimensionen beskriver interaktionen emellan representanter ur 

H/B/T/Q-gruppen och heteronormativa representationer i samhället. 

Exempel: 1:1 

Upplevelsen av heteronormens påverkan utav interaktionen delas utav flera av studiens 

deltagare. En central del av upplevelsen utgjordes utav att man i denna förutsatte att alla är 

heterosexuella. En kvinna som definierar sig som homosexuell och vill leva öppet upplever 

sig behöva i interaktionen med omgivningen påtala detta för att inte förutsättas vara 

 

Genus/Manligt 

uttryck 

 
1.2 

 

Homosexuell  

 

Genus/Kvinnligt 

uttryck 

 

Heterosexuell 

1.1 

 

Bisexualitet 

 

Kön/K 

 

Kön/M 

Definitionsbehovs-modell. Figur 3  
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heterosexuell. Hon väljer i syfte att motbevisa omgivningens antagande genom att exempelvis 

benämna sin partner vid namn. Att bemötas utifrån att omgivningen antar att man är 

heterosexuell upplevs som ett övertramp på den egna personen.  

Exempel: 1: 2 

En öppen bisexuell man i den heteronormativa dimensionen kan uppleva omgivningens 

påtryckningar i form av att denna uppvisar positiva förstärkningar av den heterosexuella 

relationen. Påtryckningarna upplevs bestå utav att så länge man lever ett heterosexuellt liv så 

ingår man i och blir accepterad utav den heteronormativa omgivningen. Upplevelsen hos den 

bisexuella mannen kan kännetecknas av att man står emellan den heteronormativa och 

homonormativa omgivningens påtryckningar.  

 

Fördomsdimensionen 

Utifrån analysen framkom det att den undersökta gruppen upplevde att interaktionen med 

omgivningen i vissa fall var färgad utav fördomar. H/B/T/Q-personerna upplevde att detta 

påverkade interaktionen negativt och att man i denna försökte att motbevisa dessa fördomar.  

Exempel: 1.1 

Den öppna homosexuella kvinnan kan uppleva sig bli bemött utifrån en fördomsbild av 

lesbiska. Dessa kan utgå utifrån ett visst utseende eller sätt och om man inte passar in i denna 

bild, kan hon i interaktionen med omgivningen uppleva det som att hon inte blir tagen på 

allvar och ignorerad.     

Exempel: 1.2 

Den öppna bisexuella mannen kan uppleva sig utsättas, både utifrån heteronormativa 

sammanhang såväl som homonormativa sammanhang för fördomar av typen, att han inte har 

bestämt sig och att han ändå i slutändan kommer att välja att bli tillsammans med en kvinna.  
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Upplevelsen av fördomars förenkling av H/B/T/Q–personen möts av ett starkt motstånd 

generellt ifrån H/B/T/Q-gruppen. 

 

Definitionsbehovs Dimensionen 

Vissa positioneringar inom modellen, främst de som var lite otydliga upplevdes väcka mer 

påtryckningar och uttryck för definitionsbehov än andra i den undersökta gruppen. Här har vi 

valt att lyfta bort exemplet om den öppna homosexuella kvinnan då hon i sammanhanget har 

en tydlig referensgrupp.  

Exempel: 1. 2 

Att definiera sig som öppen bisexuell man kan upplevas i interaktionen med referensgruppen 

och den heteronormativa omgivningen som att bisexualitet representerar en otydlighet och 

osäkerhet i den egna definitionen och betraktas som en fas. Att det är relationen i sig, 

heterosexuell som homosexuell som definierande och inte personen själv, upplevs som 

frustrerande av personen då detta inte stämmer överens med personens självbild och 

självdefinition som bisexuell.  

De personer som definierar sig som queer i definitionsbehovs-modellen, vilket 

innebär att de undviker positionering då de inte vill definiera sig. Detta i syfte att utmana mer 

cementerade positioner och för att risken upplevs som lägre att tillskrivas en stereotyp utifrån 

omgivningens fördomsbild av H/B/T/Q-gruppen.  

De personer som identifierar sig som transpersoner, kan både i interaktionen 

med omgivningen och inom H/B/T/Q-gruppen råka ut för att misstas som en sexuell läggning, 

när detta egentligen handlar om självdefinition och självuttryck. 

 

Definitionsfokuserade strategier 
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I dessa interaktionsdimensioner med omgivningen och referensgruppen använder H/B/T/Q-

personerna de definitionsfokuserade strategier som presenterades som teoretiskt begrepp. 

Exempel på dessa var att använda sig av begreppet queer i sin självdefinition och att helt 

undvika självdefinitioner. 

 

Sammanhang/Strategi-modell A och B 

Inkluderar de teoretiska begreppen:  Reflexivitet + Brytpunkt + Självöverensstämmande 

sammanhang + Självöverensstämmande sammanhangssökande + Attitydarbete + 

Försiktighet + Öppenhet som strategi + Självdestruktiva strategier + Definitionsbehov + 

Definitionsfokuserade strategier + Självbevakning  

Här presenterar vi två modeller (figur 4 och 5) som tillsammans är tänkta att binda samman 

samtliga av de teoretiska begrepp som definierades i resultatdel 2. Vi försöker också med 

dessa modeller visa på ett större sammanhang, för de tidigare beskrivna modellerna i 

resultatdel 3, då vår tanke är att Interaktions-modellen kan beskriva den bakomliggande 

principen för brytningspunkter i Sammanhang/Strategi-modellen, och att Definitionsbehovs-

modellen beskriver en central aspekt, gällande de strategier som belyses här. Modellerna har 

sin grund i en kärnprocess som vi har tyckt oss se i datamaterialet i sin helhet. Kärnprocessen 

utgörs av relationerna mellan ett antal dynamiska begrepp, som är grundade i datan och som 

innehåller en stor bredd av aspekter. De dynamiska begrepp som utgör fundamenten i 

kärnprocessen är: Process, H/B/T/Q-Själv/förhållningssätt, Öppenhet, Heteronormen, 

Omgivningens reaktioner, Socialt stöd och Strategier. Övriga dynamiska begrepp som har 

presenterats i resultatdel 1, går att relatera till dessa fundament, vilket vi har visat i resultatdel 

2, där specifika relationer mellan dem har uttryckts i de teoretiska begreppen. Hur och varför 

de teoretiska begreppen går att relatera till varandra är nu dessa två modeller ämnade att 

åskådliggöra.  
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Med den första av de två modellerna, A-modellen (Figur 4), är syftet att 

tydliggöra de situationsbetingelser som fungerar som påverkansfaktorer för de strategival som 

belyses i den andra modellen, B-modellen (Figur 5). Tanken är att framställningen av den 

kärnprocess, som vi har uppfattat i datamaterialet, ska bli mer pedagogisk, med en stegvis 

illustration, där först sammanhangsaspekterna tydliggörs, och därefter deras relation till den 

enskilda personens val av strategier. 

 

A. Sammanhang/Strategi-modell: situationsbetingelser. Figur 4 

A-modellen (figur 4) består av olika typer av sociala interaktioner, som är grundade i 

datamaterialet. Dessa består av kombinationer av olika positioneringar, dels hos H/B/T/Q-

personen, som antingen lever öppet eller dolt, och dels hos en heteronormativ omgivning, som  

antingen har ett kränkande förhållningssätt eller ett bemötande med tystnad/avståndstagande. 

Modellen har även en dimension som vi kallar Självöverensstämmande socialt sammanhang, 
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där både H/B/T/Q-gruppen och en heterosexuell omgivning med ett öppet lika-arts-baserat 

förhållningssätt kan ingå.  

 

B. Sammanhang/Strategimodell: situationsanpassade strategier. Figur 5 

 

B-modellen (figur 5) visar på olika problemlösningsstrategier som blir aktuella, i mötet med 

de olika typer av förhållningssätt hos omgivningen, som tydliggörs i A-modellen, antingen då 
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personen är öppen med sin H/B/T/Q-aspekt, eller döljer den, samt beroende på om personen 

har stöd från ett självöverensstämmande socialt sammanhang eller saknar detta.  

För att åskådliggöra övergripande principer för de strategier som blir aktuella för personen, 

vid olika typer av situationsbetingelser, har varje sammanhang benämnts efter ett specifikt 

fokus för de strategier som, utifrån vår tolkning av datamaterialet, blir aktuella i interaktionen. 

I ett sammanhang där omgivningen tar avstånd från personen, p.g.a. H/B/T/Q-aspekten, 

hamnar fokus för val av strategier, på ett lika-arts-förhållningssätt i interaktionen. När 

personen döljer sin H/B/T/Q-aspekt i en omgivning där H/B/T/Q-perspektiv aldrig 

förekommer, aktualiseras ett ställningstagande kring komma-ut-frågan för personen. Då det 

förekommer ett öppet kränkande förhållningssätt till H/B/T/Q-människor hos omgivningen, 

och personen döljer sin läggning, fokuseras frågan om att byta miljö. I ett sammanhang där 

personen är öppen med sin läggning och det förekommer kränkningar och/eller hot i 

omgivningen, blir rättighets-frågor aktuella.  

Samtliga av de fokus som beskrivs belyser möjliga riktningar mot ökad 

öppenhet hos personen. I datamaterialet har vi sett många exempel på där kontakten med ett 

självöverenstämmande socialt sammanhang kan utgöra brytningspunkt för strategier i en 

riktning mot ökad öppenhet. Det har både handlat om brytningspunkter för ökad öppenhet 

inför sig själv, och för en ökad öppenhet med sin H/B/T/Q-aspekt inför omgivningen. I 

tidigare avsnitt i resultatdelen har vi visat att det finns grund i datamaterialet, för att betrakta 

öppenhet med H/B/T/Q-aspekten inför sig själv och/eller inför omgivningen, som en 

salutogen faktor, och därför ser vi de betingelser och strategier som samvarierar med en 

processriktning mot ökad öppenhet i sociala interaktioner, som viktiga att betona i studiens 

resultat. Här följer översiktliga förklaringar, där de områden i respektive modell som har 

samma siffra beskrivs enhetligt, för att belysa relationer mellan sammanhang och strategier, 

som är grundade i datamaterialet: 
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1A. Lika-arts-fokus: Personen är öppen med sin H/B/T/Q-aspekt / Omgivningen förhåller sig 

till H/B/T/Q med tystnad 

Detta område i modellen handlar om sociala interaktioner där öppenhet bemöts med tystnad 

och avståndstagande hos omgivningen, orsakade av en negativ inställning till H/B/T/Q-

personer. De förhållningssätt och strategier som nämns i datamaterialet, i denna typ av 

situationer är att söka sig till mer självöverensstämmande sammanhang, eller att försöka 

neutralisera den negativa H/B/T/Q-bilden genom att fortsätta att vara öppen.  

 

1B. Brytpunkt: Personen är öppen med sin H/B/T/Q-aspekt / Omgivningen förhåller sig till 

H/B/T/Q med tystnad / Personen har tillgång till ett självöverensstämmande socialt 

sammanhang 

Om personen i denna typ av sociala interaktion har stöd av en referensgrupp i ett 

självöverensstämmande socialt sammanhang, kan det upplevas lättare att aktivt försöka 

påverka omgivningens H/B/T/Q-bild, genom att ta initiativ till öppna dialoger och 

information om H/B/T/Q, för att normalisera. Eventuell kritik och ifrågasättanden kan då 

hanteras på ett konstruktivt sätt tillsammans med referensgruppen. 

 

2A. Komma-ut-fokus: Personen döljer sin H/B/T/Q-aspekt / Omgivningen förhåller sig till 

H/B/T/Q med tystnad 

Utifrån datamaterialet kan det vara svårt att hitta ett sätt att förhålla sig till sig själv som 

H/B/T/Q-person, för personer som döljer denna sida hos sig själva, och befinner sig i ett 

heteronormativt sammanhang, där H/B/T/Q inte förekommer som samtalsämne någonsin. 

Frågan om hur personen ska hantera denna sida hos sig själv hamnar då i fokus för 

henne/henom/honom. Detta kan leda till självförnekande strategier med psykiskt illa-



 83 

befinnande och självdestruktiva uttryck som konsekvens. Men det kan också innebära att 

personen försöker hitta självöverensstämmande sammanhang. 

 

2B. Brytpunkt: Personen döljer sin H/B/T/Q-aspekt / Omgivningen förhåller sig till H/B/T/Q 

med tystnad / Personen har tillgång till ett självöverensstämmande socialt sammanhang 

Om personen har stöd av en referensgrupp, som utgör ett självöverensstämmande socialt 

sammanhang, så kan det underlätta för personen att hitta sig själv som H/B/T/Q-person, samt 

påbörja en komma-ut-process. 

 

3A. Byta-miljö-fokus: Personen döljer sin H/B/T/Q-aspekt / Omgivningen förhåller sig till 

H/B/T/Q med kränkningar 

I detta område i modellen saknar personen det sociala stöd som det självöverensstämmande 

sociala sammanhanget utgör. Detta leder till strategier, av självdöljande karaktär och till en 

ökad försiktighet i interaktionen med omgivningen. Konsekvensen kan bli en självdestruktiv 

strategi, som t.ex. förnekelse av H/B/T/Q-aspekten. Men det kan också resultera i en 

självbevakande strategi, som att t.ex. bestämma sig för att byta miljö.  

 

3B. Brytpunkt: Personen döljer sin H/B/T/Q-aspekt / Omgivningen förhåller sig till H/B/T/Q 

med kränkningar / Personen har tillgång till ett självöverensstämmande socialt sammanhang 

När personer har tillgång till ett självöverensstämmande socialt sammanhang, ökar utrymmet 

att förhålla sig till sig själv som H/B/T/Q-person, utan att behöva censurera sig själv i en 

hotfull omgivning. Detta underlättar för personen att påbörja en självöverensstämmande 

interaktion med omgivningen. 
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4A. Rättighetsfokus: Personen är öppen med sin H/B/T/Q-aspekt /  Omgivningen förhåller sig 

till H/B/T/Q med kränkningar 

I en social interaktion där kränkningar och hot förekommer när en person är öppen med sin 

H/B/T/Q-aspekt, är det många som väljer att vara försiktiga med sin öppenhet. Det kan handla 

om att undvika fördomsfulla antaganden från omgivningen, genom att inte vilja definiera sin 

läggning, vilket vi benämner som en definitionsfokuserad strategi i modellen. Det kan också 

handla om en försiktighetsstrategi, som att ge intryck av att vara heterosexuell. Den 

självbevakande strategin att läsa av stämningen i sociala situationer för att bedöma risken att 

bli kränkt, är dock den vanligast förekommande i den undersökta gruppen. 

 

4B. Brytpunkt: Personen är öppen med sin H/B/T/Q-aspekt /  Omgivningen förhåller sig till 

H/B/T/Q med kränkningar / Personen har tillgång till ett självöverensstämmande socialt 

sammanhang 

Om personen befinner sig i denna typ av social situation och har stöd från ett 

självöverensstämmande sammanhang, blir det lättare att använda öppna självbevakande 

strategier, som att markera sina gränser gentemot en kränkande omgivning. Att ha socialt stöd 

underlättar att stå stadigt i sin H/B/T/Q-person, trots påtryckningar från en heteronormativ 

omgivning, enligt datamaterialet. Med tillgång till ett självöverensstämmande socialt 

sammanhang blir det också möjligt att generera mod att ta itu med omgivningens 

heteronormativa förhållningssätt, i ett långsiktigt attitydarbete för ökade rättigheter i 

samhället, genom att t.ex. informera om H/B/T/Q-frågor i skolklasser eller arrangera 

H/B/T/Q-manifestationer som Pride-festivaler. 

 

 

 



 85 

Slutsats 

 

De dynamiska begreppen fångar flera centrala aspekter utifrån hur H/B/T/Q-personerna 

upplever sin verklighet. Det dynamiska begreppet process tycks vara centralt för hur 

personerna upplever aspekter utav den sociala interaktionen. Så som personerna beskriver hur 

de har upplevt sin process, blir det tydligt att denna består utav en mängd interaktiva sociala 

aspekter. Flera av personerna i studien reflekterar öppet om hur dessa aspekter i processen har 

påverkat dem utifrån positiva såväl som negativa aspekter. Att de vinner mod genom att stå 

upp för sig och genom detta upplever sig få en ökad självkännedom. Att man i och under sin 

process medvetandegör och utvecklar olika förhållningssätt gentemot sig själv och mot 

omgivningen vilka är centrala för påverkan av den sociala interaktionens olika riktningar.  

 Olika miljöers betingelser blir också beskrivna för hur man förhåller sig till 

öppenhet och slutenhet gällande H/B/T/Q-aspekten av sig själv. Personer som interagerar i 

miljöer där vetskapen om andras attityder är svåravlästa eller där det sociala sammanhanget 

består av många okända personer, bidrar till att man är försiktigare med att vara öppen. De 

miljöer som är centrala i H/B/T/Q-personens liv och där man anser sig tillhöra ett etablerat 

socialt sammanhang, såsom en arbetsplats, upplevs det som viktigare att kunna vara öppen. 

Frågan om öppenhet ställs gentemot det sociala sammanhangets betingelser. Mötesplatsens 

betydelse för gruppen i att etablera sociala sammanhang lyfts fram som en viktig aspekt för 

gruppen i Örebro, där antalet mötesplatser upplevs som begränsade. Den sociala mötesplatsen 

står för mer än en fysisk plats, den fungerar som en viktig aspekt i personernas möjlighet till 

socialt stöd. Mötesplatsen har också en viktig betydelse i möjligheterna att kunna träffa någon 

att inleda en intim relation med. Att personen vet att man har en plats och ett socialt 

sammanhang där man blir förstådd och stöttad, vetskapen om detta kan personen bära med sig 

även utanför den fysiska mötesplatsens sociala sammanhang. 
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 Upplevelsen av interaktionen med en heteronormativ omgivning beskrivs också 

i de dynamiska begreppen. Hur heteronormen och fördomar om H/B/T/Q-gruppen upplevs 

som begränsande i hur dessa negativt påverkar den fysiska miljön, förekomsten av 

mötesplatser och den sociala interaktionen. Hur den heterosexuella relationen förstärks i 

heteronormativa sammanhang, på bekostnad av H/B/T/Q-aspekten. Personernas erfarenheter 

och upplevelser av hot beskrivs samt att rädslan för att utsättas för hatbrott är en risk som 

personerna medvetet lever med. Men också att personer upplever en frihet av att inte ingå i 

heteronormen och styras utifrån ett normativt sammanhang gällande det egna uttrycket och 

hur ens parrelation ser ut. 

   Utifrån de dynamiska begreppen har vi funnit interaktiva 

problemlösningsstrategier som vi ser som ett centralt fynd i studien. Dessa har vi i ett senare 

skede lyft till en högre abstraktionsnivå och utifrån fynden formulerat ett antal teoretiska 

begrepp. Deltagarnas medvetenhet om och delaktighet i att arbeta för en lösning utav de 

problem som H/B/T/Q-gruppen möter, både på person och på gruppnivå. Dessa ser vi som 

intressanta person- och gruppfenomen att lyfta i syfte att skapa en ökad förståelse för gruppen.  

 Slutligen så utgör de dynamiska begreppen en bred representation utav olika 

infallsvinklar i hur studiens deltagare upplever att det är att leva som H/B/T/Q-person på 

individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. 

De teoretiska begreppen syftar till att beskriva interna relationer emellan de 

dynamiska begreppen. Genom de teoretiska begreppen ämnar vi beskriva fenomen i syfte att 

skapa en förståelse inför fenomen som utgår ifrån och sker i den sociala interaktionen. De 

presenterade problemlösningsstrategierna är exempel på dessa, konstruktiva som destruktiva. 

Teoretiska begrepp beskrivs utifrån en bred representation, exempel på dessa är 

Självbevakning och Självdestruktiva strategier. Det teoretiska begreppet Reflexivitet som vi 

har hämtat ifrån den symboliska interaktionismen möjliggör en teoretisk förankring och 
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förklaring för användandet av problemlösningsstrategier i den sociala interaktionen. En del av 

de teoretiska begreppen är ämnade för att beskriva fenomen för den enskilda H/B/T/Q-

personen, två exempel på dessa är Brytningspunkt/Fryspunkt och strategin 

Självöverensstämmande sammanhangssökande. Andra teoretiska begrepp syftar mer på 

problemlösningsstrategier på gruppnivå såsom det teoretiska begreppet Attitydarbete. 

Modellerna som utgör koncentratet utav resultatdelen ämnar konceptualisera 

studiens fynd, och har sin grund i en kärnprocess som vi tyckte oss se i datamaterialet i sin 

helhet. Kärnprocessen utgörs av relationerna mellan ett antal dynamiska begrepp, som är 

grundade i datan och som innehåller en stor bredd av aspekter. De dynamiska begrepp som 

utgör fundamenten i kärnprocessen är: Process, H/B/T/Q-Själv/förhållningssätt, Öppenhet, 

Heteronormen, Omgivningens reaktioner, Socialt stöd och Strategier. 

Med den första modellen, Interaktions/process-modellen, försöker vi beskriva en 

bakomliggande princip för processrelaterade brytningspunkter i den sociala interaktionen, och 

med den andra är syftet att belysa ett centralt fenomen som påverkar interaktionen på ett 

specifikt sätt som många intervjupersoner nämner, gällande rätten att definiera sig själv. Med 

de två sista modellerna, Sammanhang/Strategi-modell A och B, är syftet att rama in hela 

kärnprocessen, inklusive de två första modellerna, genom att belysa  olika typer av sociala 

interaktioner, som är grundade i datamaterialet. Dessa består av kombinationer av olika 

positioneringar, dels hos H/B/T/Q-personen, som antingen lever öppet eller dolt, och dels hos 

en heteronormativ omgivning, som antingen har ett kränkande förhållningssätt eller ett 

bemötande med tystnad/avståndstagande. De olika typer av situationsbetingelser som dessa 

positioneringar skapar, leder till att olika interaktionsstrategier blir aktuella för personen. Vi 

beskrev personens tillgång till eller avsaknad av ett självöverensstämmande socialt 

sammanhang som en påverkansfaktor för valet av interaktionsstrategier i de olika 

situationsbetingelserna. Tillgång till denna typ av socialt stöd beskrevs leda till strategier med 
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en processriktning mot ökad öppenhet, och avsaknad menade vi leder till en processriktning 

mot ökad slutenhet, gällande personens förhållningssätt till sig själv som HBTQ-person i 

relation till omgivningen.  För att åskådliggöra övergripande principer för de strategier som 

blir aktuella för personen, vid olika typer av situationsbetingelser, benämndes varje 

sammanhang efter ett specifikt fokus för de strategier som, utifrån vår tolkning av 

datamaterialet, blir aktuella i interaktionen: lika-arts-fokus, komma-ut-fokus, byta-miljö-fokus 

respektive rättighetsfokus. 

Samtliga av de fokus som beskrivs belyser möjliga riktningar mot ökad öppenhet hos 

personen, vilket vi betraktar som en viktig aspekt att betona i resultatet, eftersom det finns 

grund i datamaterialet att uppfatta öppenhet som en oftast salutogen faktor för HBTQ-

personer. 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att skapa förståelse inför hur personer som definierar sig inom 

H/B/T/Q-gruppen upplever sin verklighet, vilket beskrevs utifrån studiens resultat genom 

sociala interaktioner med omgivningen. Med frågeställningen om hur det idag är att leva som 

H/B/T/Q person i Sverige, ämnade vi utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv besvara detta 

syfte.  

 

Studiens kunskapstillskott 

De aspekter som avspeglar sig i studiens resultatdel är varierande, och består bland annat av 

en mängd beskrivande infallsvinklar av vad det innebär att leva som H/B/T/Q-person i 

Sverige idag. Vi har under studien upptäckt och benämnt några av dessa som dynamiska 

begrepp. De dynamiska begreppen i sig själva beskriver flera aspekter utav upplevelsen av 
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hur det är att leva som H/B/T/Q-person, från hur personerna upplever heteronormen i det 

dagliga livet, till hur betydelsefulla mötesplatser och gruppsammanhang är för den studerade 

gruppen. Att beskriva den undersökta gruppens upplevelser av öppenhet gällande sin 

H/B/T/Q-aspekt resulterade i en mångfald gällande öppenhetens betydelse i de olika sätt som 

personerna förhåller sig till öppenhet i interaktionen. Att personerna själva återger positiva 

upplevda hälsoaspekter av att vara öppen, trots risken för att drabbas av negativa reaktioner, 

visade hur viktig denna fråga är för den undersökta gruppen. Att resultatet speglar många 

olika interaktionsfenomen, såsom förhållningssätt, strategier och olika valsituationer, anser vi 

spegla en viktig aspekt av hur H/B/T/Q-personer upplever sin verklighet. För personer som 

inte blir ifrågasatta utav omgivningen i grundläggande aspekter av sig själva, kan dessa 

fenomen vara av mindre betydelse, men om det så som det gör för den undersökta gruppen, 

utgör en väsentlig del av interaktionen med omgivningen, bör dessa aspekter anses vara av 

fortsatt intresse för forskningen på området. De teoretiska begrepp som har myntats i studien, 

hoppas vi bidra med en konceptualisering och med denna en ökad förståelse utav de 

interaktionsfenomen som studiens deltagare är inbegripna i med omgivningen.  

Denna studie har resulterat i en teoretisk konceptualisering i form av modeller 

utifrån sociala interaktioner i H/B/T/Q-perspektiv, i heteronormativa sammanhang, respektive 

självöverensstämmande sammanhang. Vi har i dessa modeller belyst strategier som blir 

aktuella för att hantera olika typer av social interaktion, och konsekvenser som dessa kan få, 

med avseende på öppenhet respektive slutenhet gällande H/B/T/Q-aspekten, i relation till 

personen själv och/eller omgivningen. Vi har formulerat ett antal teoretiska konstruktioner i 

form av begrepp, som ämnar rama in centrala fenomen för H/B/T/Q-personer i interaktionen 

med omgivningen, detta med avsikt att fånga in riktningar i den reflexiva 

interaktionsprocessen.  
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Studiens resultat kontrasterad gentemot tidigare forskning 

Att utifrån fynden i studien fokusera på den sociala interaktionen, och konstruera modeller 

utifrån denna, i syfte att begripliggöra interaktionens påverkan på personen och personens 

påverkan på interaktionen, i detta fall personer som identifierar sig inom H/B/T/Q, har inom 

forskningen endast ägnats ett litet intresse. I en studie använde Kaufman och Johnson 

symbolisk interaktionism som utgångspunkt för att begripliggöra och framföra ett perspektiv 

på hur identiteten påverkas genom interaktionen. Forskarna vill i och med denna studies 

resultat framföra kritik emot de teorier som framställer identitetsutvecklingen utav H/B/T/Q-

personen som ”steg”-orienterad, detta i syfte att nyansera bilden av hur H/B/T/Q-personer 

förhåller sig till den aspekten av sig själva (Kaufman & Johnson, 2004). De fokuserade även 

på den intima relationens påverkan på interaktionen med omgivningen, och benämnde ett 

fenomen som de kallar phantom acceptance, en falsk uppvisad acceptans av H/B/T/Q, detta 

uppvisande ifrån omgivningen gentemot H/B/T/Q-personer menar de blev tydligare i och med 

parrelationen (Kaufman & Johnson, 2004). Vi har med vår studies fynd uppmärksammat den 

intima relationen som en viktig aspekt för den undersökta gruppen i interaktionen med 

omgivningen, men utifrån ett annat perspektiv, bland annat genom de attitydförmedlande och 

attitydförändrande konsekvenser som denna får för personens omgivning. Att lyfta fokus ifrån 

identitet till interaktionen i sig och sett aspekter i denna som ett intressant fynd i sig, har så 

vitt vi vet inte gjorts tidigare i H/B/T/Q-forskningen.  Att fokusera på aspekter i interaktionen, 

så som olika strategier i denna, har utifrån tidigare forskning handlat mest om upplevelsen av 

och hanterandet utav socialt stigma (Kaufman & Johnson, 2004). Vi har i vår studie inte haft 

socialt stigma som fokus, utan istället de konsekvenser som de olika interaktionsstrategierna 

får i interaktionen, för H/B/T/Q-personen och dess omgivning. Mycket av den forskning som 

finns representerad på området beforskar socialt stigma, hur socialt stigma bemöts och vad 

detta får för negativa hälsokonsekvenser för H/B/T/Q-gruppen (Hatzenbueler, 2009; 



 91 

Hatzenbeuler, Dovido, Nolen-Hoeksema & Phills, 2009; Herek, Cogan & Gillis, 2009; 

Kaufman & Johnson, 2004; Ragins, Singh & Cornwell, 2007). Vi anser att detta är en viktig 

del av forskningen, men vi anser också att risken för att det kan bli, i och med detta fokus, en 

skev bild av H/B/T/Q-gruppen som hårt drabbad av psykisk ohälsa. Om denna bild fortsatt 

dominerar kommer den inte att vara H/B/T/Q-gruppen till gagn, utan snarare bidra till en 

stigmatisering av gruppen i forskningen. Vår studie har haft för avsikt att visa en nyanserad 

bild av H/B/T/Q-personers verklighet, utifrån påverkan av interaktionen, såväl negativ som 

positiv för individen. Gällande de positiva och skyddande aspekter i att leva som H/B/T/Q-

person, som förekomst av socialt stöd och identifiering med H/B/T/Q som referensgrupp, har 

forskningen producerat ett fåtal forskningsartiklar, och då satt detta i relation med förekomst 

av ohälsa (Sánchez & Vilain, 2009; Kertzner, Meyer, Frost & Stirratt, 2009). Andra forskare 

har fokuserat på hur upplevd känsla av socialt stöd fungerar som ett skydd emot depression 

och en internaliserad negativ självbild hos deltagarna (Sheets & Mohr, 2009; Sánchez & 

Vilain, 2009). I vår studie har socialt stöd belysts som en aktiv aspekt som påverkar 

interaktionsstrategierna med omgivningen, och en central aspekt i möjligheten till att etablera 

nya och konstruktiva interaktionsmönster. 

Att helt fokusera i forskningen på de positiva aspekterna av att leva som 

H/B/T/Q-person, har enligt våra efterforskningar endast varit fokus i en publicerad 

forskningsartikel. Artikeln tar upp olika positiva aspekter. Några av dessa aspekter är 

öppenhet inför andra, skapa en egen familj utifrån det sociala nätverket och vara en förebild. 

Fynden i denna studie nyanserar forskningen, gällande aspekter i livet som H/B/T/Q-person 

(Riggle, Olson, Whitman, Rostotsky & Strong, 2008). De resultat som vår studie bidrar med 

gällande fokus på positiva aspekter i livet som H/B/T/Q-person, är i form av flera dynamiska 

begrepp, såsom socialt stöd, referensgrupp, familjen, intima relationer och mötesplats. Dessa 

kan bidra med att ytterligare nyansera de positiva aspekter av att identifiera sig inom 
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H/B/T/Q-gruppen, samt de attitydförändrande interaktionsstrategier som man använder sig av 

aktivt i interaktionen med omgivningen i livet som öppen H/B/T/Q-person.  

Resultatet utmynnar bland annat i en modell som ämnar konceptualisera 

interaktionsmönster utifrån det myntade teoretiska begreppet definitionsbehov. Denna aspekt i 

den sociala interaktionen har satts, genom stipulerandet av olika positioner i denna, i 

majoritets – minoritets perspektiv, i syfte att belysa hur denna sorts interaktion upplevs och 

hanteras utav H/B/T/Q-personer, genom olika definitionsfokuserande strategier. I H/B/T/Q-

forskningen har man i flera publicerade artiklar fokuserat på minoritetsperspektivet och vilka 

negativa hälsokonsekvenser det kan innebära att tillhöra en minoritet (Corliss, Mays, 

Cochran, Greenland & Seeman, 2009; Rostosky, Riggle, Gray & Hatton, 2007; Herek, Gillis 

& Cogan, 2009). Visserligen är detta ett viktigt forskningsområde, både ifråga om riskfaktorer 

och i förståelsen av H/B/T/Q-personers situation i samhället, men det finns också en risk att 

det leder till ett vi-och-dom-tänkande, vilket i sig får en oönskad negativ effekt ifråga om ett 

mångfaldsperspektiv. Detta är uppenbart en svår balansgång i forskningen. Vi har i vår studie 

fokuserat på interaktionen utifrån majoritets- och minoritetsaspekter, i syfte att lyfta fenomen 

i denna interaktion. Dessa bedömer vi vara till gagn för gruppen, dels i redovisningen utav 

den problemlösningsrikedom som finns inom gruppen, genom olika interaktionsstrategier, 

men också utifrån det riktade attitydarbete som gruppen genomför utifrån denna minoritets 

position i samhället. Vi skulle istället önska att det fördes en utökad diskussion utifrån 

mångfald i forskningen, och de positiva konsekvenser detta medför för samhället i stort, som 

ett ytterligare forskningsfokus i det rådande minoritetsparadigmet. Minoritetsperspektivet och 

då främst de negativa aspekterna av detta, har också varit fokus för flera av de 

forskningsartiklar som fokuserar på det kliniska arbetet och bemötandet av H/B/T/Q-personer, 

både i ett historiskt och nutidsperspektiv (Fassinger, 1991). I flera av dessa artiklar betonar 

man betydelsen av H/B/T/Q-kompetens hos behandlare och de olikheter man bör vara 
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medveten om inom gruppen (Murphy, Rawlings & Howe, 2002; Mohr, Weiner, Chopp & 

Wong, 2009; Pachankis & Goldfried, 2004). Vi har inte haft en klinisk ingång och inte heller 

haft klinisk praktik som fokus med studien, men studiens fokusering på interaktionen emellan 

omgivningen och H/B/T/Q-personen, menar vi att studiens resultat ändå kan belysa och 

betona vikten av att medvetandegöra interaktionens betydelse och de konsekvenser som denna 

kan innebära i mötet emellan människor, och att man som kliniker behöver ha en ökad 

medvetenhet om vad det är för attityder man förmedlar i interaktionen.  Studiens resultat som 

utmynnade i fokus på interaktioner, och då aspekterna öppenhet respektive slutenhet gällande 

H/B/T/Q-aspekten i interaktionen med omgivningen, har i flera studier beforskats och då 

utifrån olika teoretiska perspektiv (Mohr & Fassinger, 2003; Potoczniak, Aldea & DeBlaere, 

2007). Det vår studie bidrar med, är att beskriva olika interaktionsstrategiers påverkan på 

frågan om öppenhet kontra slutenhet i den reflexiva interaktionsprocessen, och vikten av 

socialt stöd i denna process. Vi ser inte heller dessa aspekter av interaktionen som statiska i 

sig, utan som situations- och interaktionsberoende, alltså en mer eller mindre konstant 

självmedveten aspekt hos H/B/T/Q-personerna i den sociala interaktionen.  

En av de mer centrala interaktionsstrategierna som vi har benämnt i 

resultatdelen är attitydarbete. I denna beskriver vi en medveten riktning hos personen i 

interaktionen i syfte att påverka omgivningens attityder. Attitydarbete är en vanligt 

förekommande interaktionsstrategi, både på individnivå och på samhällsnivå i form av 

sammanlänkande handling. Attitydarbete på samhällsnivå beskriver vi som ett arbete 

bestående utav insatser för att skapa lagändringar som ökar HBTQ-gruppens rättigheter. 

Tidigare forskning har fokuserat på hur diskriminerande lagstiftning påverkar relations- och 

hälsoaspekter i H/B/T/Q-gruppen (Rostotsky, Riggle, Horne & Miller, 2009; Riggle, 

Rostotsky & Horne, 2010). Man har funnit i dessa studier att lagligt erkännande och lagligt 

stöd för H/B/T/Q-relationen är en viktig aspekt utifrån ett hälsoperspektiv och man 
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argumenterar för att samhället behöver ta sitt ansvar för att personer som definierar sig inom 

H/B/T/Q-gruppen erkänns laglig rätt och behandlas på samma sätt som heterosexuella i 

lagstiftningen. Detta i en tid då både diskriminerande och bevakande lagar gällande H/B/T/Q-

personers rätt stipuleras runt om i världen. Vårt bidrag till detta område inom H/B/T/Q-

forskningen bidrar med att belysa de krafter som finns inom gruppen för en sådan positiv 

förändring för gruppen.  

Vi har utifrån studiens resultat hämtat ett flertal användbara begrepp ifrån den 

symboliska interaktionismen. Den reflexiva aspekten i den sociala interaktionen är ett av 

dessa och som vi har valt som en utgångspunkt i att begripliggöra de interaktionstrategier som 

vi presenterar i resultat del II och konceptualiserar i resultat del III i de teoretiska modellerna. 

Forskarna Kaufman och Johnson har i sin studie använt sig av symbolisk interaktionism som 

teoriförankring och har i sin studie valt att belysa den reflexiva processen, men då utifrån hur 

denna aspekt i den sociala interaktionen påverkar H/B/T/Q-personens kontinuerliga process i 

formande av deras självbild. Kaufman och Johnsons forskning visar att symbolisk 

interaktionism har ett teoretiskt värde i H/B/T/Q-forskningen, både i att begripliggöra den 

sociala interaktionens påverkan på individen, men också i att bidra med en användbar 

begreppsapparat i socialpsykologisk forskning. Vi har inte haft symbolisk interaktionism som 

styrning i forskningsprocessen, utan har efterhand när resultatet tagit form hittat 

socialpsykologiska fenomen som kan beskrivas utifrån de olika begreppen i denna teori. Man 

kan tolka det utifrån Kaufman och Johnsons studie att det inom forskningsområdet H/B/T/Q 

finns ett fortsatt behov i användandet utav symbolisk interaktionism för att fånga in relevanta 

aspekter av H/B/T/Q-personers upplevda verklighet och i formulerandet av nya teoretiska 

infallsvinklar (Kaufman & Johnson, 2004). 

Då forskningen om H/B/T/Q-gruppen internationellt nyligen har blivit ett eget 

forskningsfält (Savin-Williams, 2008; Mallinckrodt, 2009) tolkar vi det som att det 
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fortfarande finns ett stort behov av explorativ forskning och formulerande utav 

forskningsfrågor som öppnar upp nya infallsvinklar och riktningar.  

 

Kvalitéts och Etiska riktlinjer 

Larsson (1993) (se bilaga 4) anser i sin sammanställning utav kvalitetskriterier för kvalitativ 

metod, att triangulering och respondentvalidering är viktiga kvalitetssäkringsredskap i en 

kvalitativ metod. Respondentvalidering kännetecknas utav att man som forskare återkopplar 

studiens resultat till dem som studien gäller, detta för att utvärdera och säkerställa relevansen 

av de fynd som gjorts för gruppen. Triangulering innebär att man använder utomstående för 

utvärdering av resultatet. Vi har använt oss av båda validitetskriterierna. Dessa har omsatts i 

handledningen men även i relation till studiens deltagare, i form av fokusgrupp i RFSL’s lokal 

i Örebro, samt i form av utskick utav resultatdel I för att deltagarna skall kunna verifiera 

användningen av citat. Upplevelsen av triangulering och respondent validering har i kontakten 

med studiens deltagare varit både lärorikt och stimulerande. Vi har haft möjlighet att direkt i 

kontakten med den aktuella gruppen kunnat få deras åsikter omkring studiens resultat, vilket 

för oss har varit en viktig aspekt i forskningsprojektet. En möjlig svaghet med dessa 

valideringsformer är att deltagarna kan känna sig allierade och känna en skyldighet att hålla 

med forskarna och därmed inte ifrågasätta tillräckligt. Vi har inte upplevt att deltagarna har 

haft problem med att vara kritiska emot de framställningar som gjorts, men detta kan ändå 

vara en möjlig svaghet i resultatets hållbarhet i denna typ av forskning. 

Under studien har vi ställts inför otaliga etiska dilemman, detta då metoden 

inbjuder till och kräver en ökad etisk medvetenhet i alla delar av forskningsprojektet. De 

etiska frågorna har till exempel handlat om hur man går tillväga för att rekrytera personer ur 

en grupp, som i många hänseenden är osynlig i samhället och som riskerar att bli utsatta för 

diskriminering och hatbrott på grund av sin läggning. Vi valde att tidigt ta kontakt med en 
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representant för gruppen för att spegla forskningsfrågan, en person som kunde ge viktiga 

infallsvinklar och problematisera denna så att vi kunde ha ifrån början en tendens till 

perspektivmedvetenhet, och utifrån denna vidareutveckla den forskningsetiska 

medvetenheten. Vi tog också tidigt i studien kontakt med RFSL Örebro och en aspekt av detta 

var att få ventilera forskningsfrågan utifrån etiska infallsvinklar. Det var viktigt för oss att 

redan ifrån början utveckla en etisk sensitivitet i forskningsprocessen och kontinuerligt 

reflektera över beslut genom frågor som: på vilka sätt kommer detta att påverka den enskilda 

individen och gruppen, hur bemöter man en grupp som har erfarit och fortfarande erfar etiska 

övertramp i kontakten med olika aktörer i samhället. Det kan bli en balansgång emellan etiken 

och forskningsvärdet (Larsson, 1993), men för oss har dessa betraktats som en helhet och i de 

fall då det har varit otydligt har det etiska värdet vägt tyngst. Vi har i arbetet med studien haft 

långa diskussioner och menprövningar utifrån forskningsfokus, metodologiska dilemman och 

omkring de citat och de formuleringar som finns med i studien.  

Att ha en öppen och empirinära kontakt med deltagare i en kvalitativ studie är 

en viktig kvalitetssäkringsaspekt av studiens resultat (Larsson, 1993). Gällande studiens 

deltagare har vi valt att inte beskriva dessa utifrån individuella aspekter, vilket kan av vissa 

läsare ses som en svaghet i studien. Vi anser istället att det är en styrka med studien och ett 

beslut taget utifrån de etiska aspekterna att inte göra detta.  Då studien har ett relativt litet 

antal deltagare, vilka är rekryterade ifrån en i dagsläget utsatt grupp i samhället, har vi varit 

mycket noga med att garantera och bevara deras anonymitet, både inom gruppen och utanför. 

Studiens fokus på sociala interaktioner har enligt vår bedömning inte drabbats utav detta 

beslut i någon större bemärkelse då vi har utgått ifrån fynd grundade utifrån studiens 

sammanlagda data, även då vi väljer att använda oss av beskrivningar på individnivå.  
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Lärdomar 

Att arbeta i ett forskningsprojekt enligt forskningsmetoden Grounded theory har för oss som 

forskare varit lärorikt och mödosamt. Man har i forskningsprocessens inledningsskede fått 

vara uppmärksam och påminna varandra om att ha ett förutsättningslöst förhållningssätt 

gentemot data, vilket vid ett flertal tillfällen visat sig vara en utmaning. Förutsättningslösheten 

har varit central för att under processen låta perspektiv och relevanta fenomen för gruppen 

uppkomma ur data under forskningsprocessen. När väl riktningen och fokuset blivit tydligare 

i materialet, kunde vi övergå i en mer riktad forskningsprocess. I Grounded theory är mättnad 

ett kriterium för när datainsamlingen är avslutad. Mättnad är ett relativt fenomen, som utgår 

både ifrån hur väl man har lyckats fånga in centrala aspekter för frågeställningen, vilket 

innebär att ny data överensstämmer med den redan insamlade och att det inte tillkommer så 

mycket nytt, men också utifrån forskarens egna subjektiva upplevelse av mättnad. Risken med 

ett forskningsprojekt där Grounded theory används är att det tar mycket tid. Vi har upplevt 

metoden som mycket tidskrävande men också belönande i form av den sensitivitet för 

datamaterialet som utvecklas under processen. 

Att skapa sig en bild och en fungerande syntes av vad det innebär att använda 

sig utav Grounded theory i praktiken har varit en utmaning under forskningsprojektet. Då 

källor som beskriver metoden har haft lite olika terminologier och upplägg har risken för att 

hamna i en metodansats hela tiden medvetandegjorts emellan oss forskare för att kunna hålla 

oss metodtrogna.  Att ha en forskarkollega att kunna ventilera med under forskningsprojektet 

har varit en ovärderlig tillgång. Många gånger har forskarkollegan bistått med stöd och 

struktur i perioder då man har upplevt sig översvämmad av data. De färdigheter som man har 

tränat sig i under forskningsprocessen har också varit mycket lärorika. Att på ett 

förutsättningslöst sätt finna mönster i data och att på ett systematiskt sätt ta sig an nya 

perspektiv har varit både spännande och verklighetsutvidgande erfarenheter. Att använda sig 
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utav en metod som innebär ett systematiskt utforskande erbjuder i sin tur möjligheter att öva 

sig i färdigheter för att begripliggöra personernas upplevelse av verkligheten, har varit mycket 

lärorikt. Att dessa färdigheter kommer att vara oss till gagn i framtida forskningsprojekt och i 

klinisk praktik betvivlar ingen av oss. 

 

Implikationer och framtida forskning 

Den studerade gruppen har idag i Örebro begränsade möjligheter till att interagera med 

omgivningen utifrån förhållningssättet lika-art, utan hamnar ofta istället i en föreläsande 

position i kontakten med omgivningen. En viktig åtgärd som samhället, och i detta fall Örebro 

kommun kan göra är att bistå med fler mötesplatser, som tydligt signalerar sin H/B/T/Q-

vänliga attityd, genom exempelvis regnbågsflaggan, en symbol som används i detta syfte på 

andra orter. Man visar då som stad en tolerans och sänder ut ett viktigt budskap till invånarna 

att man ställer sig bakom H/B/T/Q-gruppen. Privata aktörer kan också tydligare signalera sitt 

erkännande av gruppen genom att kontakta de intresseföreningar som finns för H/B/T/Q-

gruppen och bjuda in representanter. Genom att bistå med fler mötesplatser stimulerar man till 

en möjlighet för attitydförändrande möten. 

Inom H/B/T/Q-gruppen så finns det stor spridning på de faktorer som påverkar 

den sociala interaktionen, vilka behöver beforskas mer djupgående. Studiens resultat är ett 

inlägg i forskningsområdet och resultatet kan i vissa delar ses som utgångspunkter för 

framtida forskningshypoteser, i vilka man i nya forskningsprojekt kan fördjupa sig med mer 

specifika frågeställningar. 

Fokus på olika interaktionsstrategier i den sociala interaktionen anser vi tillföra 

ett viktigt och nyanserat bidrag till H/B/T/Q-forskningen. De fynd som har gjorts i studien 

bidrar till en ökad förståelse utav de interaktionsfenomen som påverkar personers öppenhet 

kontra slutenhet gällande sin H/B/T/Q-person i interaktionen med omgivningen. Att också 
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betona att öppenhet och slutenhet är en pågående process och ett förhållningssätt som 

förändras under livet, genom de erfarenheter man gör i den sociala interaktionen, är också ett 

viktigt bidrag till forskningen för att förstå vilka utmaningar H/B/T/Q-personer står inför och 

hur personerna väljer att lösa dessa utmaningar. 
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Bilaga 1 

 

Pragmatismen 

Pragmatismen är en filosofisk åskådning som ser kunskap och teoribildning knutet till det som 

studeras. Det är ett förhållningssätt som värdesätter det praktiska värdet av teorier mycket 

högt (Egidius, 2005 3ed). Vetenskapssynen utifrån pragmatismen ser heller ingen 

mottsättning i att skilja filosofi och vetenskap ifrån varandra. 

 

”En tidsperiods filosofi är alltid ett försök att tolka dess mest befästa kunskap” (Mead, 1934). 

 

Till pragmatismens förgrundsgestalter räknar man främst amerikanen Charles Sanders Peirce 

(1839-1914), John Dewey (1859-1952), William James (1842-1910) och George Herbert 

Mead (1863-1931). Pragmatismen utvecklades under slutet av 1800–talet och i början av 

1900–talets första hälft. Pragmatismen fick en avgörande betydelse för Chicagoskolan, vilken 

utgjordes av en grupp forskare vid Chicagouniversitetets sociologiska institution under 1900- 

talets början (Mead, 1934). Charles Sanders Peirce som räknas som upphovsman till 

pragmatismen, var en vetenskapsman som kontinuerligt utvärderade och reviderade sin syn 

och utformning utav Pragmatismen. Han levde och verkade som filosof och vetenskapsman 

efter synsättet att kunskapsförklaringar bör vara under konstant omarbetning och att de endast 

förklarar världen så som man just för tillfället ser den. Pragmatismens ambition ligger i att 

finna kriterium för mening och sanning i detta syfte (Mead, 1934). Filosofer och 

vetenskapsmän som tillämpar pragmatismen i sin syn på världen, på kunskap och i sin syn på 

människan, ser människan som en aktiv skapare av sin verksamma omgivning lika verkligt 

som den fysiska omgivningen påverkar människan (Mead, 1934). Pragmatismens intåg i det 

vetenskapliga samhället bidrog till att nyansera synen på kunskap som opersonliga fakta 

skapade utifrån en passiv människosyn (Guvå och Hylander, 2003). Man ser på människans 

meningsskapande som en ömsesidig aktiv interaktion och skiljer sig därmed ifrån att enbart 

fokusera på den ena eller andra parten. Det är ytterst ett interaktivt socialt synsätt på 

människan i sig, människan i sociala sammanhang och människan i världen. Den mänskliga 

erfarenheten och riktade strävan efter att försöka förstå och lösa de problem hon möter utifrån 

sitt handlande och de erfarenheter hon gör anses vara grunden till all relevant kunskap. 

Teorier och undersökta fenomen som inte anses ha betydelse och vara av praktiskt användbara 

för människans handlande förkastas (Guvå och Hylander, 2003). 

 

Symbolisk Interaktionism 

Bidrag ifrån George Herbert Mead: 

George Herbert Mead var en av de ledande gestalterna under den så kallade Chicagoskolan. 

Meads tankar och resonerande om mänskligt fungerande har fått signifikant betydelse i såväl 

den sociologiska som psykologiska forskningen och i dess praktiska tillämpning. (Guvå och 

Hylander, 2003) Mead var som vetenskapsman socialpsykolog och som filosof pragmatiker. 

Hans specifika riktning i socialpsykologin beskrivs vara social behaviorism. Social 

behaviorismen fokuserar på individens medvetna påverkan av den respons som följer stimuli. 

Individens inre tolkningsprocess är en central aspekt i interaktionen med omgivningen. Social 

behaviorism ska därmed inte förväxlas med den mer kända behaviorismen, där människan 

responderar utifrån givna stimuli (Mead, 1934). Mead väljer att beskriva den sociala individen 

genom flera teoretiska konstruktioner, detta för att begripliggöra människan i sin teori om 

Symbolisk Interaktionism. Han väljer att benämna och beskriva de centrala aspekterna i 

Symbolisk Interaktionism utifrån Medvetandet, Jaget och Samhället. Med dessa aspekter som 

utgångspunkt beskriver han individen utifrån ett socialt perspektiv, i vilket individen är 
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inbegripen i en konstant interaktion med sin omgivning. Mead menar att medvetandet 

utvecklas och underhålls i den sociala interaktion som det mänskliga livet innebär. Genom 

språket och den kommunikativa fallenhet som människan har, skapar och skapas den 

reflekterande intelligens som vi idag hitintills tillskriver som unik för människan. Mead ser 

människan som en kommunicerande varelse beroende av ett språk, och ser språket som 

centralt i människans utveckling och som en del utav de mänskliga villkoren. De 

kommunikativa meningsbärande medel som människan i huvudsak använder sig av enligt 

Mead består utav gester och signifikanta symboler. Gestens och den signifikanta symbolens 

funktion är att göra anpassning möjlig mellan individer som är inbegripna i en social 

handling. Signifikanta gester och symboler delade utav individerna i interaktionen, erbjuder 

denna anpassning i långt större utsträckning än icke signifikanta gester eller symboler, vilka 

definieras utifrån att de inbegripna i interaktionen inte delar kunskap om vad dessa symboler 

och gester står för sinsemellan. (Mead, 1934). De signifikanta gesterna och symbolerna syftar 

till att underlätta den pågående interaktionen genom en ömsesidig förståelse för det som 

förmedlas. Genom detta ömsesidiga delande av signifikanta gester och symboler kan 

personerna som är inbegripna i interaktionen inta den andres attityd gentemot sig själv i den 

sociala handlingen, det som Mead definierar som den reflexiva intelligensen. Mead menar att 

detta sker i långt större omfattning än om utbytet skulle innefatta icke signifikanta gester eller 

symboler. Detta är vad som kännetecknar en effektiv och ömsesidig interaktion emellan 

människor som delar ett gemensamt gest och symbolspråk (Mead, 1934). Ett exempel på hur 

en av de mer universella signifikanta symbolerna inverkan på vår interaktion, är när en 

människa ropar ”Det brinner!”. Den signifikanta symbolen eldsvåda, utlöser genast en mängd 

beteenden och handlingar i den direkta omgivningen. Inom varje social grupp utvecklas det en 

anpassad interaktion utifrån de delade signifikanta symbolerna och varje gest kommer att stå 

för en särskild handling eller beteende. (Mead, 1934). Mead ser språket som ett särskilt viktigt 

forum i utvecklandet av människans reflexiva intelligens, denna är i stort beroende utav 

tillägnandet av signifikanta gester och symboler. 

 Mead ser på jaget som att det uppstår och formas i den sociala erfarenheten. Vi 

förklarar det som gör oss till det vi är, utifrån våra tidigare sociala erfarenheter. Men personen 

blir endast ett objekt för sig själv genom att anta de andra människornas attityder gentemot 

henne i den sociala interaktionen. Mead menar att i den sociala konstruktionen av jaget ingår 

ett ”I” och ett ”Me”. ”I” och ”Me” är två interaktiva sidor hos jaget och är en väsentlig del i 

den interaktion som människan för med sin omgivning. ”I” är personens respons på andra 

människors attityder, ”Me” är den organiserade uppsättning av andras attityder som personen 

själv antar. Den sociala omgivningens attityder utgör det organiserade ”Me” och sedan 

reagerar personen gentemot det som ett ”I”. ”Me” representerar en människas sociala 

erfarenheter och en bestämd samhällsbild i våra egna attityder. En förväntan om vad det 

sociala sammanhanget förväntar ifrån oss, definierar situationens ”Me”. ”I” och ”Me” är inte 

identiska men är båda delar av en helhet. Mead beskriver den intima interaktionen som att ”I” 

både framkallar ”Me” och reagerar för det och tillsammans utgör de en personlighet, en helhet 

som framträder utifrån den sociala erfarenheten. Mead beskriver ”Me” som den interaktiva 

sidan av jaget som representerar en konventionell, vanemässig individ (Mead, 1934). Mead 

menar att människan behöver dessa vanemässiga beteenden som alla delar för att möjliggöra 

en viss förutsägbarhet i den sociala interaktionen. Om personen inte har ett delat ”Me”, menar 

Mead skulle hon upphöra med att vara en medlem av den sociala gruppen och som en 

konsekvens stå utanför samhället. ”I” är i motsats till detta en aspekt utav en människa som 

har en utpräglad egenhet, och som svarar på den organiserade attityden på nya sätt. Det är ”I” 

som genom hävdandet över ”Me” i interaktionen med omgivningen, som är ansvarigt för 

förändringarna i den sociala kontext i vilken individen verkar. En stor del av människans 

sociala interaktion utgår ifrån att kunna anta andras människors attityder och utifrån denna 
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handla på ett sätt som överensstämmer med det sociala sammanhanget och sig själv. Det är 

medvetenheten om sig själv i den sociala interaktionen som Mead kallar självmedvetenhet 

(Mead, 1934). 

Människan är en medlem av en större social kontext, vilken Mead benämner 

som samhället. I sin interaktion med samhället upprätthåller hon och förändrar delar utav det. 

Omgivningen, den sociala gruppen och interaktionen med denna formas och bestäms av 

individens egenskaper och enskilda handlingar (Mead, 1934). Mead menar att individen och 

den sociala gruppen tillsammans skapar samhället, och att samhället i sig skapar sin 

omgivning, ett slags delat medvetande med sina egna representationer av ”I” och ”Me”, vilka 

Mead väljer att benämna som samhällets institutioner. Mead menar att det finns 

generaliserade sociala attityder, genom delandet utav signifikanta symboler och gester. Det 

finns vissa förutbestämda sätt att handla i samhället, i vissa givna situationer. Dessa 

situationer väcker för de flesta människor liknande handlingar, om en person exempelvis 

hävdar sina mänskliga rättigheter, framkallar det hos personerna som tillhör det sociala 

sammanhanget, ett mer eller mindre bestämt gensvar då de är rättigheter som vi delar och 

skulle även utanför det givna sammanhanget värdera och handla utifrån (Mead, 1934). Dessa 

institutioner representerar en gemensam respons hos samtliga av samhällets medlemmar i en 

särskild situation, responsen varierar beroende på personens ställning i sammanhanget. En 

verkstadsarbetare har andra förutsättningar att agera än sin chef, i en fråga gällande 

exempelvis arbetsmiljö på den gemensamma arbetsplatsen. Samhällets institutioner är 

skapade utav och omformas kontinuerligt i den interaktiva process som är pågående emellan 

institutionen och de människor som genom den gemensamma attityden upprätthåller denna. 

Människan kan välja att tillhöra ett litet samhälle, som t.ex. en extremist väljer att göra, och 

hon ingår då i ett avgränsat socialt sammanhang, snarare än den stad som individens 

referensgrupp är aktiva i (Mead, 1934). Ett delat språk menar Mead betyder möjliggörandet 

utav organiserade grupper och handlingar, och detta har präglat det mänskliga livet utifrån 

alla aspekter. Vi skapar och formar vårt samhälle genom ett delat språk, och vi upprätthåller 

samhället i form av bl.a. påbud och gemensamma signifikanta symboler. Så länge som 

personerna i det sociala sammanhanget antar den andras attityd är den använda symbolen 

delad, och var och en som använder den ingår i samma sociala sammanhang (Mead, 1934). 

Mead beskriver att när flera människor är inbegripna i en gemensam ansträngning genom 

handling, stimuleras man av de andra att göra samma sak. När detta sker infinner sig en 

känsla av att vara sammansmält med gruppen, därför att den gemensamma ansträngningen 

upplevs som en delad handling. Ju mer omfattande den sociala processen är som den enskilda 

personen ingår i, desto större är den positiva upplevelse och känslomässiga delaktigheten. 

Den enes intresse blir i sådana sociala processer allas intresse och leder till en identifikation 

emellan personerna (Mead, 1934). 

 

Mead erbjuder med sin social behavioristiska teori en förklaringspotential på individ, grupp 

såväl som på samhällsnivå. Det var Mead’s lärjunge Herbert Blumer som vidareutvecklade 

Mead’s idéer och myntade begreppet Symbolisk Interaktionism (Blumer, 1969).  

Bidrag ifrån Herbert Blumer: 

Symbolisk Interaktionism ser på meningsfullhet som någonting som uppstår i den sociala 

interaktionen emellan människor. Människans handlingar är sociala verktyg, menade att 

begripliggöra hennes värld. I denna värld är människan alltid en del utav ett socialt 

sammanhang, och i konstant interaktion inom och igenom detta sammanhang (Blumer, 1969). 

Människans interaktion inbegriper användandet utav i huvudsak Symbolisk interaktion och 

Icke – Symbolisk interaktion. Med Symbolisk interaktion menar Blumer att människorna som 

är inbegripna i samspel, delar de symboler som de använder sig utav, och kan tolka den andre 

utifrån det delade symbolspråket. Detta gör kommunikationen dem emellan mer samstämmig 
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och personernas agerande har en viss förutsägbarhet. Icke symbolisk interaktion är det 

motsatta och människan agerar i direkt relation till den andres handling, avstämningen uteblir 

och handlingen kan ses i det sociala sammanhanget som en impuls (Blumer, 1969). Genom att 

använda sig utav den Symboliska interaktionen, formas människans Själv. Självet har 

förmågan att observera sig själv som objekt, tolka den sociala omgivningen och anta 

omgivningens attityder gentemot sig själv och handla utifrån dessa attityder.  Analys utifrån 

Symbolisk Interaktionism utgår ifrån 4 enkla premisser enligt Blumer. 

1. Människor, individuellt eller i grupp agerar gentemot objekt utifrån vad de har för mening 

för dem. Det kan röra sig emellan allt ifrån någonting så konkret som en sten till en 

organisation som exempelvis en myndighet. 

2. Meningen uppkommer utifrån det sociala sammanhanget, genom interaktionen i den grupp 

av människor som individen tillhör. Meningen omformas genom hanteringen utav det 

personen möter i det interaktiva sociala livet. 

3. Sociala handlingar, oavsett om de är personliga eller är ett gemensamt uttryck, är 

konstruerade genom den sociala process i vilken människan befinner sig, genom tolkning för 

att bedöma och hantera situationen. 

4. De interaktiva och komplexa skeenden som formar sociala grupper och organisationer är 

inga statiska fenomen, utan är i en konstant förändringsprocess, beroende på varje enskild 

person som ingår i gruppen och den samlade gruppens styrning (Blumer, 1969). 

 

Attityder och den sociala handlingen 

Blumer beskriver attityder som mönster i den sociala människans omgivning, mönster som 

människan förhåller sig gentemot i sitt handlande. Blumer menar att i det vanliga användandet 

av attityd, beskriver man mer personens stämningsläge snarare än hur attityden vägleder 

personens faktiska handlande. Det faktiska handlandet är av avgörande intresse utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv. Att den enskilda individen har förmågan att fånga upp och 

omsätta delade handlingsmönster, i sina handlingar är en förutsättning för socialt samspel och 

att vara medlem i en grupp. (Blumer, 1969). Att orientera sig efter attityder betyder inte att det 

endast finns ett sätt att handla, utan personen är högst delaktig i att forma, överväga och 

uttrycka sig i situationen, utifrån hur personen har tolkat denna. Det finns därmed en mängd 

olika korrekta och inkorrekta sätt att handla i situationen, konventionella som 

okonventionella. I det faktiska handlandet är personen delaktig i att omforma attityden, eller 

handlingsmönstren i det sociala sammanhanget. Blumer menar att utifrån interaktionen med 

andra, kan personen handla utifrån ett eget behov, men också utifrån gruppens behov, även 

om det inte överensstämmer med personens eget behov (Blumer, 1969). Attityder och sociala 

handlingar är enligt detta perspektiv tätt sammankopplade och har ett intimt 

påverkansförhållande på varandra, vilka uttrycks utav personen, personen i gruppen såväl som 

i det större samhället genom sociala handlingar. 

 

Uppmärksammat socialt fenomen i Symbolisk Interaktionism 

Sammanlänkad handling: Den sammanlänkade handlingen utgår ifrån den större sociala 

gruppens delade symbolspråk, och utförs utav den grupp, organisationen och/eller det 

samhälle där den uppkommer. En sammanlänkad handling uppkommer när den sociala 

gruppen måste agera som helhet och formas och styrs utifrån den sociala gruppens delade 

attityd. En sammanlänkad handling kan vara alltifrån ett bröllop, en politisk manifestation och 

i extrema uttryck terror dåd och även krigshandlingar (Blumer, 1969). 
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Bilaga 2 

 

 

Intervjupersoner sökes! 
 
Vi håller på med en uppsats inom ämnet socialpsykologi, där syftet är att 
undersöka hur det kan upplevas att leva som HBTQ-person idag.  Uppsatsen 
är intervjubaserad och har en kvalitativ ansats och skrivs av två 
psykologstudenter under sista året på psykologprogrammet.  
Din insats som intervjuperson består i att, under ett samtal låta oss få en 
inblick i din upplevelse av hur det är att leva som homo- eller bisexuell, 
queer och/eller transperson.  
Det handlar om ett intervjutillfälle per person som deltar, och vi beräknar 
att det kan ta mellan 30 och 90 minuter. 
Plats för intervjun är Psykologmottagningen, Drottninggatan 38. 
Varje intervju spelas in på band och transkriberas sedan till text. Vi följer de 
forskningsetiska reglerna vilket innebär att den information vi får ta del av 
hanteras som konfidentiell. Namn på intervjupersoner antecknas inte 
överhuvudtaget, endast ålder. Inga andra än vi två som skriver uppsatsen, 
samt vår handledare kommer att ha tillgång till inspelningarna och 
transkriberingarna. 
 
Är du intresserad av att delta och/eller har du frågor?  
Du kan kontakta oss via mailadressen:  
uppsats@live.se 
 
Med vänlig hälsning 
Daniel och Emma 
Psykologprogrammet T9-10, Örebro universitet 
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Bilaga 3 

 

Teman Egenskapsmaximerande aspekter av 

respektive tema 
FÖRHÅLLN.SÄTT TILL SIG 

SJÄLV SOM HBTQ-PERSON 

 

 Självklar identitet 

 Process 

 Att känna sig själv 

 Att dölja sig själv 

 Hemlighet 

 Att känna oro för omgivningens reaktioner 

 Mod 

 Förhållningssätt 

 Att ta avstånd från definitioner 

 Som vem som helst 

 Neutral 

 Skäms inte 

 Stolthet 

PROCESS  

 Insikt i tidig ålder 

 Att hålla det ifrån sig 

 Intressefokus innan insikt 

 Tillfälligheter 

 Att vackla 

 Att söka sig själv 

 Att kapitulera inför faktum 

 Att ta klivet 

 Att ha tagit klivet 

 Att vilja berätta för hela världen 

 Speglingsbehov 

 Vägen mot öppenhet 

 Att förtränga 

 Att bära insikten ensam 

 Att sakna referensgrupp 

 Att vara rädd för att andra ska se 

 Isolering 

 Omgivningens fördomar försvårar acceptans 

 Att bli härdad 

 Att våga markera gränser 

 Att ta kontroll över definitionsmakten 

Processreflektioner  

 Att bli säker själv först tar tid 

 Process-perspektiv på sig själv 

 Kontraproduktivt att förneka 

 Att inte vara färdig med sig själv vid komma-ut 

 Som en ny tonårsprocess 

 Det största som hänt 

 Sorg över förlorade år 

 Ingen skillnad 

 Hade behövt prata med någon 

 Stark upplevelse att träffa andra HBTQ:are 

 Spegling underlättar processen 

 Tryggare att komma ut sent 

 Olika lägen på en skala under livet 

 Det var tungt att dölja för de närmsta 
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 Att vara rädd för att hamna utanför 

 Misstänksamhet 

 Det var svårt att försvara sig i början 

 Att använda tydliga identitetsuttryck 

 Att undvika omgivningens etiketter 

Att komma ut inför sig själv  

 Att vara rädd för känslan 

 Att fly till heterolivet 

 Det tog tid att acceptera 

 Att vara anonym underlättar 

Draghjälp  

 Anhörig frågade 

 Kompis frågade 

 Sammanhanget som draghjälp till öppenhet 

 Stöd från vän under komma-ut-krisen 

 Anhörig berättade för släkten 

 Stöd för att våga besöka HBTQ-sammanhang 

Brytpunkter  

 Attraktion/Förälskelse ledde till insikt 

 Behovet av att få leva HBTQ-liv ledde till komma-

ut 

 Behovet av att må bra psykiskt ledde till komma-ut 

 Att inte vilja missa möjligheten 

 Uppsökandet av en HBTQ-förening ledde till öppet 

HBTQ-liv 

 Flytt till annan stad ledde till öppet HBTQ-liv 

Val  

 Vara sann mot sig själv 

 Sluta förneka 

 Bryta upp från hetero-liv 

 HBTQ-liv trots negativa anhöriga 

 HBTQ-liv trots riskerna för bl.a. hatbrott 

 Bryta kontakten med negativa anhöriga 

 Hålla en låg profil p.g.a. negativ omgivning 

Mod  

 Våga visa hela sig själv 

 Våga visa sin kärlek öppet 

 Våga försvara sig mot kränkningar 

Rädsla  

 Tystnad/Att bli utfryst 

 Att få en stämpel 

 Att bli kränkt 

 Att utsättas för hatbrott 

Härdning  

 Egna utsattheten har ökat toleransen för andra 

 Man blir stark av att möta motstånd 

 Minskad känslighet för omgivningens reaktioner 

 Det är okej så länge ingen är direkt otrevlig 

 Leva med riskerna 

ÖPPENHET  

 För att kunna må bra 

 Ökar självaktningen 

 Jobbigt att dölja 

 Skulle vilja vara mer öppen 

 Det tog lång tid 

 Den bästa strategin 

 Kommer ut snabbt i nya situationer 

 Att säga partnerns namn istället för ”sambo” 
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 Att själv vara öppen underlättar för andra 

 Andra söker kontakt om man är öppen 

 I alla sammanhang 

 Hymlar inte 

 Öppen för de flesta 

 På jobbet och bland familj/vänner 

 Bland utvalda 

 Beror på situationen 

 Stämningen avgör 

 Enklare att vara öppen bland obekanta 

 Svårt bland obekanta 

 Svårare att vara öppen som singel 

 Inte ute i samhället 

 HBTQ-sammanhang ökar känslan av öppenhet 

 Nödvändigt att dölja ibland 

 Omgivningen blir provocerad 

 Öppenhet hos omgivningen 

Uttryck  

 Att visa sin kärlek öppet 

 Att provocera 

 Att anamma ett visst utseende 

 Kläder 

 Gå in i en roll 

 Ärlighet 

 Manifestera en ståndpunkt 

 Att hålla låg profil 

 Att leva enligt heteronormen 

 Mellanting 

Psykisk hälsa  

 Att förtränga ledde till psykiska problem 

 Att vackla ledde till psykiska problem 

 Att leva HBTQ-liv för att må bra 

 Att stå upp för sig själv för att må bra 

FAMILJ  

 Öppenhet mot familjen 

 Att komma ut för sin familj 

 Neutral respons 

 Negativ respons 

 Familjens process till förståelse 

 Egen reaktion på familjens reaktion 

 Öppenhet hos familjen 

 Stöd från familjen 

 Anhörig-komma-ut 

 Positiva konsekvenser för anhöriga 

Vänner  

 Positiv reaktion hos alla 

 Neutral inställning 

 Blandade reaktioner 

 Vissa tog avstånd 

 Att försöka nå samförstånd 

 Både HBTQ-och hetero-vänner 

INTIMA RELATIONER  

 Förhållande underlättar öppenhet 

 Som ett svek mot partnern att inte vara öppen 

 Skörhet i relationen p.g.a. omgivningen 

 Att bli sedda som udda av omgivningen 

 Anonyma förbindelser 

 Symbios 
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 Att hantera symbios-risk 

 Viktigt att ha en egen sfär 

 Rollfördelning 

 Gemensamma intressen 

 Stötta varandra 

 Skaffa barn 

 Öppet förhållande 

Regnbågsfamilj  

 Funderat mycket innan 

 Nytt speglingsbehov  

 Viktigt att regnbågsbarn får träffas 

 Vården 

 Föreläsningar för vården 

 Bara den biologiska mamman räknas 

 Mest positiva reaktioner från omgivningen 

REFERENSGRUPP  

 Vanliga människor 

 Svårgreppbar grupp 

 Samhället påverkar ålders-och könsfördelning bland 

dem som lever öppet 

 Liten värld 

 Utelämnade åt varandra 

 Var och en representerar gruppen inför 

omgivningen 

 Fokus på sex 

 Pride-festivalen 

 Bredare människosyn 

 Gemenskap 

 Skydd 

 Att leva dolt 

 Behöver synas mer 

 Kändisar 

ARBETSPLATS  

 Känsligt i början 

 Stöttande arbetsplats 

 Stöttande chefer 

 Lättare på kvinnodominerad arbetsplats 

 Blandade reaktioner i arbetslaget 

 Öppen på jobbet 

 Förhållningssätt i yrkesrollen 

 Attitydarbete på arbetsplatsen 

SOCIALT STÖD  

 Viktigt i början 

 Viktigt för att våga möta sig själv 

 Minskar osäkerheten/tvivlet 

 Ökar modet att vara öppen 

 Frånvaro av socialt stöd i början 

 Accepterande omgivning redan innan 

 Hade HBTQ-vänner innan egen komma-ut 

 Familj och vänner 

 HBTQ-familjen 

 Vänner som försvarar 

OMGIVNINGENS 

REAKTIONER 

 

 Positiv respons 

 Neutral respons 

 Negativ respons 

 Tar inte på allvar 
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 Sätter etikett 

 Överdrivna reaktioner 

 Bli rädda 

 Okunskap 

 Olika reaktioner i olika grupper 

MILJÖ  

 Man kan vara sig själv i HBTQ-sammanhang 

 Tystnad kring HBTQ-frågor 

 Heterosexuella sammanhang  

 Det saknas mötesplatser i Örebro 

 Attitydskillnad mellan Stockholm och Örebro 

 På stela ställen är det inget aktuellt samtalsämne 

MÖTESPLATSER  

 HBTQ-fester 

 Föreningar 

 HBTQ-café 

 Klubbar 

 Cruisingställen 

 I storstäder kan det finnas 10-15 HBTQ-vänliga 

ställen 

 Tidningar 

 Internet 

 QX: kategoriserat och klart 

 På QX finns alla bekanta 

 Man är hänvisad till QX 

 Örebro är tomt på mötesplatser 

 Endast en mötesplats i Örebro 

 Det saknas arenor för att träffa någon i Örebro 

 Det går inte att vara öppen på krogen 

HETERONORMEN  

 Omgivningens definitionsmakt 

 Utgår från att alla är hetero 

 Social kontroll 

 Minskat handlingsutrymme 

 Heterosexuella favoriseras 

 Att ha heteronormativa vänner 

 Följsamhet uppmuntras av omgivningen 

 Att ha levt efter konventionen 

 Ifrågasatte inte normen 

 Att tänka heteronormativt själv 

 Lockande att ingå i normen 

 Att få vara likadan som någon annan 

 Att inte kunna ingå 

 Ambivalens inför normen 

 Att känna sig onormal 

 En frihet att inte ingå i normen 

 Att skilja sig från normen väcker uppmärksamhet 

 Problemsituationer 

 Normtänkande ökar utanförskapet 

 Att vara öppen på krogen 

 Aggressivitet mot normbrytare 

 Avsaknad av heteronorm 

Omgivningens bild av HBTQ-

personer 

 

 Fel bild 

 Sexualiserad bild 

Hatbrott  

 Ungdomsgäng 
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 Har inte upplevt det själv 

 Ganska vanligt i Örebro 

SAMHÄLLSBILD  

 Heteronormativa myndigheter 

 HBTQ-perspektiv saknas på 

utbildningsprogrammen 

 Inte så öppet som man kan tro 

 Stor okunskap 

 Hetero kommer alltid att vara i majoritet 

 Kvinnor har en rymligare könsroll 

 Mansrollen är snäv 

 Hatbrott 

 Trygga lagar idag 

 Nya lagar har ökat rättigheterna 

 Stor förändring senaste 15 åren 

 Mildare reaktioner från omgivningen idag 

 Skolinformatörer 

 Kända HBTQ-personer har öppnat upp 

 Internet underlättar uttrycksmöjligheter 

 Lätt att få tag på information på nätet 

 Medvetenheten har ökat hos omgivningen 

 Mycket kvar att göra 

 Mer acceptans och mer sexfixering 

Önskvärd samhällsutveckling  

 Att inte behöva vara rädd för hatbrott 

 Mindre sexfixerad bild av HBTQ-personer 

 Attitydförändring 

 Avdramatisera sexuell läggning 

 Se människan bakom 

 Öppet förhållningssätt hos samhället 

 Neutralt förhållningssätt 

 Tolerans och respekt 

 Att det inte ska spela någon roll 

 Normalisera med information 

 Undervisa om HBTQ som något normalt 

 Öppet samtal 

 Att folk vågar fråga 

 Att det ska vara ett naturligt samtalsämne för både 

HBTQ och hetero 

 Att HBTQ-personer skall behandlas på samma sätt 

som hetero 

 Att fler anhöriga vågar komma ut som anhöriga till 

en HBTQ-person 

 Att fler vågar leva öppet 

 Att HBTQ-personer ska kunna berätta om sin helg 

som alla andra i fikarummet på jobbet 

STRATEGIER  

 Läsa av stämningen 

 Låta folk lära känna en först 

 Ledtrådar istället för öppenhet 

 Mellanläge 

 Vara diplomatisk 

 Ta en professionell roll 

 Prata kallt om det 

 Vända det inåt 

 Hålla låg profil 

 Agera hetero 

 Undvika ämnet 
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 Undvika sociala situationer 

 Anonymitet 

 Förtränga 

 Öppenhet som strategi 

 Göra en extra stor grej av det 

 Använda stereotypt utseende 

 Vara en sten i skon 

 Ta kontroll över defintionsmakten 

 Ärlighet 

 Ta avstånd 

 Skydda sin integritet 

 Låta den andre ansvara för sin reaktion 

 Ironisera över homofobiska beteenden 

 Ignorera 

 Själv-coachning 

 Vända på begreppen för att få omgivningen att 

förstå 

 Neutralisera 

 Utgå ifrån att det är okej för omgivningen 

 Söka stöd och information i böcker och filmer 

 Yrkesval 

 Söka likasinnade 

 Söka öppna människor 

 Vara ett stöd för andra 

Informations-sökande  

 Förr fanns det ingen information och om den fanns 

var den negativt laddad 

 Nu finns det information överallt 

 Internet har betytt mycket 

 Information från bekanta 

 Böcker och filmer 

LIKA_ART SOM 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 

 Bara vanligt folk 

 Ingen skillnad på HBTQ-och heteroliv 

 Undvikande av vi-och-dom-tänkande 

 Alla skulle tjäna på färre stereotypier 

 Bred människosyn 

 Queer som politiskt ställningstagande 

 Förälskelse utan manifesterad läggning 

Attitydarbete  

 RFSL 

 Informera 

 Ta upp HBTQ-perspektivet själv i diskussioner  

 HBTQ-utbildning inom offentlig sektor 

 Engagera sig i lagändringar 

 Påverka via media 

 Synas mer för att normalisera 

 Kändisar som kommer ut 

 Provocera fram en medvetenhet 

HBTQ-kompetens  

 Förmedla egna erfarenheter för att öka kunskapen 

hos andra 
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Bilaga 4 

 

Kvalitetskriterier i kvalitativ metod  

Under studien har vi använt oss av de kvalitéts kriterier Staffan Larsson föreslår gällande 

kvalitativ metod, dessa har väglett oss i studiens enskilda delar och i studien som helhet 

(Larsson, 1993) 

Kvalité i framställningen 

Forskarens perspektiv redovisning 

 Att man som forskare redogör sin förförståelse och uppvisar en perspektiv 

medvetenhet gällande hur man har tagit sig an tolkningen av data.  

Vikten av ärlighet i framställning och redovisning 

Redovisning av förförståelse 

 Att man öppet reflekterar över hur resultaten påverkats av perspektiv, forskarens roll 

och hur forskningsprocessen framskridit. Att forskaren uppvisar en reflexivitet över 

forskningsprocessen. 

Intern logik 

 Att det finns en intern harmoni emellan forskningsfrågan, datainsamling och 

analysteknik. Att det är forskningsfrågan som driver forskningsprojektet, i fråga om 

sätt att samla in data och i efterföljande analys. 

 Ett vetenskapligt arbete skall vara en väl sammansvetsad konstruktion, en helhet som 

alla interna delar kan relateras till. 

Återkoppling i resultat diskussionen till frågeställning och syfte 

 Att man binder ihop det vetenskapliga arbetet genom att utförligt diskutera 

frågeställning och syfte i diskussions avsnittet, och hur väl det vetenskapliga arbetet 

har besvarat frågeställningen. 

 Att det egna forskningsbidraget ställs i tydlig kontrast till forskningen i det berörda 

fältet. 

Etiskt värde 

 Att man öppet redovisar de etiska ställningstaganden och reflektioner som man ställts 

inför i studien och att man uppvisar ett etiskt förhållningssätt gentemot studiens 

deltagare och vilka konsekvenser det kan innebära för gruppen i redovisningen av 

resultatet. 

 Att man har en öppen redovisning och ärlighet genomgående i det vetenskapliga 

arbetet.  

Kvalité i resultat 

Innebördsrikedom (fyllighet) 

 Fånga genom beskrivningar det väsentliga i data och samtidigt behålla nyanserna i 

denna framställning 

Struktur (stringens) 

 Framställningen av resultaten ska ha en god överskådlighet, att resonemangen i 

resultatframställningen går att följa utan att viktiga logiska steg fattas. 
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Teori tillskott, mönster och/eller centrala drag i data 

 Substantiv teori: Teoriliknande kunskap som söker allmänna drag i data, om 

exempelvis en särskild grupp, som beskrivs utifrån mekanismer, myntande utav 

begrepp som fångar in speciella processer, formulerandet av typologier och/eller 

beskriver hur människor upplever olika fenomen 

 Formell teori: Sammanfogandet av flera substantiva teorier för att söka efter mer 

generella drag, detta för att formulera en teori som klarar av att förklara mer generella 

aspekter av den empiriska verkligheten. 

Validitetskriterier 

Diskurs kriteriet 

 Påståenden och arguments tålighet emot alternativa tolkningar som framförs av andra 

kollegor inom forskningen. 

Pragmatiska kriteriet 

 Det praktiska och kunskapsförmedlande värde som den sammanställda analysen har 

för människor som står i relation till det undersökta fenomenet. 

Konsistens 

 Internt beroende emellan del och helhet, delarna bidrar alla till helhetens innebörd och 

varje enskild del är beroende utav helhetens innebörd. 

Empirisk förankring 

 Återkoppling utav de tolkningar som gjorts med de personer som bidragit med data, 

detta för att pröva tolkningens hållbarhet gentemot dem som studerats. 

 Användningen av flera bedömare i tolkningen av data, jämföra tolkningar emellan 

forskare inom forskningsprojektet, och med utomstående bedömare.  

Heuristiskt värde 

 Upptäckandet av ny kunskap som något som går att systematisera, att göra något 

tidigare obegripligt förståeligt genom upptäckandet av mekanismer, formulerandet av 

begrepp och/eller relatera fenomenet till ett sammanhang som gör det begripligt. 
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Bilaga 5  

 

 

1. Uppsatsresultatet fokuserar på sociala interaktioner, mellan den enskilda HBTQ-

personen och omgivningen. Tycker du att detta har en relevans för din upplevelse av 

vad som är/har varit centralt i ditt liv som HBTQ-person? 

Stämmer helt  = 3 

Stämmer ganska bra  = 5 

Stämmer till viss del  = 5 

Stämmer inte alls  = 0 

 

2. Vi visade en modell över hur den enskilda personen identifierar sig, dels på ett genus-

kontinuum, från kvinnlighet till manlighet, och dels på ett sexualitets-kontinuum, från 

homosexuell, via bisexuell, till heterosexuell, och där en queer-identitet är mindre 

bunden till specifika punkter på de två skalorna. Vi har också lagt in i modellen, hur vi 

uppfattar att omgivningen har ett varierande behov av att själva definiera personen, 

beroende på om personen är tydlig eller otydlig i sitt identitets-uttryck. Har denna 

modell ett förklaringsvärde enligt dig? 

Stämmer helt  = 3 

Stämmer ganska bra  = 3 

Stämmer till viss del  = 6 

Stämmer inte alls  = 1 

 

3. I en av modellerna har vi kopplat ihop en viss typ av negativt bemötande hos 

omgivningen, med att den enskilda personen utvecklar en viss typ av förhållningssätt 

mot det egna självet samt strategier för att hantera situationen, och att detta är 

beroende av dels huruvida personen lever öppet eller ej, och dels huruvida personen 

har ett socialt stöd från en referensgrupp eller ej.  

a) Först och främst, tycker du att denna modell har ett förklaringsvärde? 

Stämmer helt  = 3 

Stämmer ganska bra  = 6 

Stämmer till viss del  = 4 

Stämmer inte alls  = 0 

 

b) Dessutom, tycker du att vårt fokus på förhållningssätt/strategier hos den enskilda 

personen är användbart? 

Stämmer helt  = 4 

Stämmer ganska bra  = 6 

Stämmer till viss del  = 3 

Stämmer inte alls  = 0 

 

4. Vår övergripande slutsats i studien är att den ömsesidiga växelverkan mellan 

omgivningens reaktioner och den enskilda personens förhållningssätt och strategier i 

mötet med omgivningen, påverkar personens process mot acceptans och/eller 

öppenhet, eller mot förnekelse och/eller slutenhet. Har denna slutsats relevans enligt 

dig? 

Stämmer helt  = 5 

Stämmer ganska bra  = 4 

Stämmer till viss del  = 3 

Stämmer inte alls  = 1 
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Biol. 

kvinna 

Biol. man 

Kvinnl. 

uttryck 

Manligt 

uttryck 

Homo Hetero 

 

= Biologiskt kön 

= Genus 

= Sexuell 
läggning 

= Queer 

2 

3 

C H 

1 

6 A X

I 

F Y 

4 

B G 

J E 

Heteronormen 
X = biol. kvinna, kvinnligt uttryck, hetero 

Y = biol. man, manligt uttryck, hetero 

Omgivningens stereotypa HBTQ-bild påverkar interaktionen 
A = biol. kvinna, kvinnligt uttryck, homosexuell 

B = biol. kvinna, könsneutralt uttryck, homosexuell 

C = biol. kvinna, manligt uttryck, homosexuell 
D = biol. man, kvinnligt uttryck, homosexuell 

E = biol. man, könsneutralt uttryck, homosexuell   

F = biol. man, manligt uttryck, homosexuell 
G = biol. kvinna, könsneutralt uttryck, heterosexuell 

H = biol. kvinna, manligt uttryck, heterosexuell 

I = biol. man, kvinnligt uttryck, heterosexuell 

J = biol. man, könsneutralt uttryck, heterosexuell 

Omgivningens och HBTQ-gruppens definitionsbehov 
påverkar interaktionen 

1 = biol. kvinna, könsneutralt uttryck, bisexuell 

2 = biol. kvinna, manligt uttryck, bisexuell 
3= biol. man, manligt uttryck, bisexuell 

4= biol. man, könsneutralt uttryck, bisexuell 

5= biol. man, kvinnligt uttryck, bisexuell  
6= biol. kvinna, kvinnligt uttryck, bisexuell 

 

Bi-

sexu-

ell 

Definitionbehovs-modell 

D 5 I 


