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Sammanfattning 
 

Inledning: Dagens samhälle präglas av en allt tydligare gaykultur med bland annat klubbar, 

kaféer och olika evenemang. Det är ett ämne som saknar forskning förknippat med 

måltidskunskap och värdskap. Detta blev grunden för att skriva ett examensarbete inom ämnet 

HBTQ i restaurangbranschen. 

 

Bakgrund: Det har sedan en lång tid tillbaka funnits klubbar och barer att gå till som 

HBTQ:are men det var först efter Stonewall incidenten 1969 som det tog fart på riktigt och 

blev en egen kultur. Stonewall Inn var en gayklubb i New York där det efter en razzia utbröt 

upplopp när besökarna protesterade våldsamt mot polisen, för att visa att de stod upp för sin 

kultur. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen var att studera HBTQ-vänliga upplevelseplatser och 

upplevelserum med fokus på hur rummet och mötet upplevs av besökaren. 

 

Metod/Material: Studien baserades på tre fokusgrupper som gjordes i Örebro och Grythyttan. 

Deltagarna kontaktades med hjälp av RFSL. En diskussion inleddes snabbt mellan deltagarna 

under fokusgruppsintervjuerna med hjälp av tre generella frågor, baserade på uppsatsens syfte. 

Dessa var: (1) Vilka besöker enligt fokusgrupperna HBTQ-vänliga upplevelseplatser/rum? 

Varför besöker de dessa platser? (2) Vad är det som skapar grunden i en HBTQ-vänlig 

upplevelseplats/rum? Vad gör dem HBTQ-vänliga? (3) Hur upplever fokusgrupperna en 

HBTQ-vänlig upplevelseplats/rum? hur är mottagandet? 

 

Resultat: Det är framförallt på grund av trygghet som många HBTQ-personer besöker HBTQ-

vänliga platser. De heterosexuella besöker framförallt dessa inrättningar för att följa med 

kompisarna eller för att det är kul där. Grunden i en HBTQ-vänlig verksamhet är HBTQ-

besökarna. Enligt fokusgrupperna går det inte att sätta upp en regnbågsflagga utanför och tro 

att det på grund av den blir en HBTQ-vänlig plats. Alla måste vara medvetna och ha rätt 

inställning för att det ska bli rätt stämning. De HBTQ-vänliga platserna upplevs som positiva i 

fokusgrupperna även om enstaka händelser ansågs vara negativa och då också påverkade mötet 

mellan besökare och personal på ett negativt sätt.   

 

Slutsats: Studien tyder på att det numera är en större blandning av besökare på HBTQ-vänliga 

platser, även om HBTQ-gruppen fortfarande står för en majoritet av besökarna. Orsaken till att 

många besöker en HBTQ-vänlig plats är framförallt på grund av trygghet och för att flörta eller 

ragga med/på andra besökare. 

 

Nyckelord: Gayklubb, Gaykultur, HBT, Upplevelseplats, Upplevelserum  
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Förord 

I uppsatsens början och framförallt i bakgrundskapitel deltog och medverkade Malin Gessl 

som en andra författare av uppsatsen. Hon medverkade i samtliga fokusgrupper som 

gruppledare och transkriberade den första av de tre fokusgruppsintervjuerna. Efter detta beslöt 

hon sig för att hoppa av och inte medverka mer i uppsatsen. 

 

Ett stort tack till alla som bidragit till genomförandet av den här uppsatsen. Först och främst 

min handledare Marianne Pipping Ekström, för värdefulla tips och kommentarer samt bra och 

tydliga svar på alla frågor och funderingar. RFSL i Örebro som hjälpt till att förmedla inbjudan 

till fokusgrupperna. Tobias Nygren för hans engagemang i uppsatsen och alla synpunkter under 

skapandet. Sist vill jag tacka alla de eldsjälar som medverkat i fokusgruppsintervjuerna i 

Grythyttan och Örebro. 

 

Jag vill också tacka de kompisar och studiekamrater som stöttat mig och korrekturläst 

uppsatsen samt seminariegrupperna och deras konstruktiva kritik. 

 

Tack vare er har detta examensarbete på C-nivå blivit verklighet! 

Alexander Eric William Johansson 

Grythyttan, Maj 2012  
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1. Inledning  

Dagens samhälle präglas av en allt tydligare gaykultur
1
. Klubbar, kaféer och evenemang 

inriktade för HBTQ
2
-personer finns idag i de flesta större städerna runt om i Sverige. Likaså 

finns olika tidsskrifter och internetbaserade communitys
3
 tillgängliga för dessa individer. 

Människor är nuförtiden generellt sett mer medvetna och upplysta om denna kultur, vilket 

medför att det nu för tiden är lättare att vara öppen med sin sexuella läggning eller 

könsavvikelse än någonsin tidigare i Sverige. Det är dock fortfarande ett ämne som det sällan 

talas högt om, det ses vara något som det inte ”får” pratas om. Det är också ett ämne som 

saknar forskning förknippat med måltidskunskap och värdskap. Författaren såg därför en 

möjlighet att utveckla och belysa detta ämne mer genom att studera HBTQ i 

restaurangbranschen. Syftet med uppsatsen var att studera HBTQ-vänliga upplevelseplatser 

och upplevelserum med fokus på hur rummet och mötet upplevs av besökaren. 

 

2. Bakgrund 

I bakgrundens början kartläggs begreppet HBTQ och den tidigare forskning som finns inom 

ämnet. Vidare knyts detta samman med rummet och mötet på en upplevelseplats eller i ett 

upplevelserum. Detta för att skapa en grundläggande förståelse för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

 

2.1. HBTQ, innebörd och betydelse 

 Uttrycket HBT är ett samlingsord som står för: homosexuella, bisexuella och transpersoner 

(Ambjörnsson, 2006, s. 8; Lenke & Piehl, 2008, s. 5; Norrhem, Rydström & Winkvist, 2008, s. 

30; Elisson, 2011, s. 29). Elisson (2011, s. 29) menar att uttrycket för första gången nämndes år 

2000 av Greger Eman, redaktör för tidskriften ”Kom Ut”. Uttrycket är inspirerat från de 

                                                 

1
 Ursprungsbetydelsen för ordet gay är glad och lättsinnig, medan det nuförtiden är liktydigt med homosexualitet 

(Nationalencyklopedin, 2012b). Kultur handlar konventionellt om konst, litteratur och liknande gestaltande 

verksamheter, samt olika samhällsenliga aktiviteter (Andersson, 1988, s. 56). Om dessa två uttryck slås ihop kan 

det antas att gaykultur innebär att de homosexuella har en egen del i samhället, ett eget levnadssätt. 

2
 Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer (Elisson, 2011, s. 29). 

3
 Community är en social mötesplats på internet där medlemmar med gemensamma intressen kan interagera med 

varandra genom chatt eller dylikt (Nationalencyklopedin, 2012a). I denna uppsats används begreppet som en 

direktöversättning från engelskan, det vill säga istället för bland annat grupp, gemenskap eller sammansvärjning 

(Lugosi, 2007). 
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engelska motsvarigheterna LGBT och GLBT (Lenke & Piehl, 2008, s. 5; Elisson, 2011, s. 29). 

Aldrich (2007, s. 11) nämner även en tredje variant, LGBTT, dock är innebörden den samma 

för alla tre och står för: lesbian, gay, bisexual, transvestite och transgender. Numera används 

oftast förkortningen HBTQ där begreppet queer har lagts till, dock finns det tidigare uttrycket 

HBT fortfarande kvar i språkligt bruk (Elisson, 2011, s. 29). I fortsättningen kommer 

förkortningen HBTQ att användas i uppsatsen, för att inkludera alla dessa individer. Att vara 

homosexuell innebär att vara sexuellt och/eller känslomässigt intresserad av personer av 

samma kön, är någon bisexuell är denne dessutom intresserad av det motsatta könet (Lenke & 

Piehl, 2008, s. 5; Norrhem m.fl., 2008, s. 24; Elisson, 2011, s. 29). I Sverige finns det ingen 

trovärdig statistik över hur många HBT-människor det finns i landet eftersom alla 

undersökningar har gett olika resultat (Elisson, 2011, s. 32). På samma sätt vet heller ingen 

med säkerhet varför vissa är homosexuella eller hur de blir det (Ibid.). Kommentarer om att det 

skulle vara medfött eller att det bara är en livsstil är några åsikter som är vanligt förekommande 

när detta undersöks, dock beror svaren till stor del på vem som tillfrågas (Ibid.). Begreppet 

transperson används då en individ bryter mot normerna
4
 kring könsidentitet eller könsuttryck, 

se figur 1 där de fyra könsbegreppen beskrivs utifrån Elisson (Elisson, 2011, s. 29). Norrhem 

m.fl. (2008, s. 24-25) och Elisson (2011, s.29) menar att det inte alltid är självklart vad kön är 

eller hur detta upplevs, att sedan lägga till vad omgivningen tycker blir ännu ett led i en svår 

ekvation. 

 

Könsidentitet Juridiskt kön Biologiskt kön Könsuttryck 

 

Handlar om hur en 

individ upplever sig 

själv. 

 

Handlar om vilket 

kön personen är 

registrerad som, man 

eller kvinna 

 

Är det yttre könet 

eller individens 

kromosomuppsättning 

 

Beskriver hur en 

person uttrycker sig, 

främst genom 

utseende och/eller 

beteende 

 

           Figur 1. De fyra könsbegreppen, enligt Elisson (2011, s. 29). 

 

Genusvetenskapen behandlar det sociala könet, vilket kan ses som ett femte könsbegrepp och 

handlar om hur det är att vara man eller kvinna i olika samhällen (Hirdman, 2001, s. 11-203; 

Hammarström, 2004, s. 9).  

 

En transperson är en individ vars juridiska kön inte upplevs stämma överens med dennes 

                                                 

4
 En norm är det beteendet som anses normalt och accepterat i en grupp (Passner m.fl., 2009, s. 622; 

Nationalencyklopedin, 2012c). Normer reglerar hur människor bör tänka, tycka och agera (Ibid.). 
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könsidentitet (Elisson, 2011, s. 30). Att vara ”född i fel kropp” är ett begrepp som också kan 

användas för att beskriva en transperson (Ibid.). Norrhem m.fl. (2008, s. 25) och Elisson (2011, 

s. 30) menar att transexuella i många fall väljer att förändra sin kropp genom operation 

och/eller med hjälp av hormonbehandling. Transvestism är en form av könsidentitet som 

innebär att en person bär kläder eller andra kroppsliga attribut som oftast är förknippat med det 

motsatta könet (Lenke & Piehl, 2008, s. 5; Norrhem m.fl., 2008, s. 130; Elisson, 2011, s. 30). 

Könsidentiteten queer kan kopplas till genusvetenskapen (Elisson, 2011, s. 30). Lenke och 

Piehl (2008, s. 21) och Elisson (2011, s. 30) menar att de inom genusvetenskapen undersöker 

och forskar i olika normer kring kön och sexualitet samt hur dessa skapas och förändras. 

Uttrycket kan också användas på en individ som inte vill vara indelad i en specifik grupp eller 

kategori, till exempel efter kön eller sexuell läggning (Aldrich, 2007, s. 11; Lenke & Piehl, 

2008, s. 21; Elisson, 2011, s. 32). 

 

2.1.1. En världsresa tillbaka i tiden 

Genom historien, har det alltid funnits män och kvinnor som dragits till det egna könet 

(Aldrich, 2007, s. 7). Detta exemplifieras av Aldrich (2007, s. 7) som bland annat skrivit om en 

händelse som ägde rum redan på 1700-talet f.Kr. där en man ska ha åtrått en annan man. 

Dessutom finns det i Gamla Testamentet texter om ”kvinnor som älskar kvinnor och män som 

åtrår andra män” (Ibid.). Han förklarar vidare att dessa bedrifter var helt acceptabla på vissa 

platser och i vissa tider, medan det på andra platser var helt förbjudet och istället ansågs vara 

en sjukdom eller till och med ett brott belagt med dödsstraff (Aldrich, 2007, s. 8). I Frankrike 

avkriminaliserades samkönad sexualitet på 1790-talet medans det i Tyskland och 

Storbritannien inte skedde förrän efter 1945 (Aldrich, 2007, s. 13). 

 

Under 1950-talet började gaykulturen spridas och bli allt mer accepterad, detta märktes 

framförallt i de europeiska storstäderna Paris, Köpenhamn och Amsterdam (Hekma, 2007, s. 

333). Under den ”sexuella revolutionen” som ägde rum under 1960-talets slut utvecklades 

gaykulturen och sexualiteten till att bli allt mer öppen (Hekma, 2007, s. 333; Andersson, 2008, 

s. 13; Norrhem m.fl., 2008, s. 153). Utvecklingen skedde till stor del tack vare den incident 

som ägde rum på gayklubben Stonewall Inn vid Christopher Street i New York 1969 

(Ambjörnsson, 2006, s. 17; Hekma, 2007, s. 333; Lundberg, 2007; Norrhem m.fl., 2008, s. 

137-138). Efter en razzia utbröt det upplopp när homosexuella män och transpersoner 

protesterade våldsamt mot polisen (Ibid.). Ambjörnsson (2006, s. 17) och Lundberg (2007) 

menar att orsaken till upploppet var för att visa att de stod upp för sin kultur och identitet; att få 
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vara sig själva. De menar också att detta var en symbolisk utgångspunkt för de pridetraditioner 

som äger rum i många städer runt om i världen idag.  

 

På 1960-talet började begreppet gay användas istället för homofil som var mer vanligt 

förekommande tidigare (Ambjörnsson, 2006, s. 15; Aldrich, 2007, s. 11). De mer utförliga 

begreppen som användes var engelskans gay och lesbian (Andersson, 1988, s. 50-51; Aldrich, 

2007, s. 11). Ordet lesbian (svenska: lesbisk) härstammar från den grekiska ön Lesbos som var 

Sapfos
5
 hemö och platsen där hon diktade om kärleken mellan kvinnor under 600-talet f.Kr. 

(Aldrich, 2007, s. 7; Norrhem m.fl., 2008, s. 23). Dessa dikter har senare lästs och tolkats av 

lesbiska som ett fysiskt och känslomässigt begär till det egna könet vilket enligt Sapfo är en 

medfödd egenskap (Aldrich, 2007, s. 8).  

 

Under 1960- och 1970-talet inriktades många av gayvärldens mötesplatser för specifika 

grupper som till exempel gayaktivister, läderbögar eller dragartister (Hekma, 2007, s. 333). Allt 

färre heterosexuella män sågs efter det på dessa platser och de som fortfarande gick dit ansågs 

vara bisexuella eller ”garderobsbögar” (Ibid.). Alkohol har alltid haft en stor betydelse för den 

homosexuella sociala sfären (Hekma, 2007, s. 334). Under 1970- och 1980-talet började 

klubbarna spela disco- och popmusik istället för den tidigare folkmusiken (Ibid.). Hekma 

(2007, s. 334) nämner också att killar på dessa mötesplatser valde bort den tidigare eleganta 

klädseln mot en enklare garderob, som till exempel t-shirt, jeans och arbetskängor. Det fanns 

under den här tiden större möjlighet för HBTQ-individer att ha sex än någonsin (Hekma, 2007, 

s. 334-335). Många par utvecklade sina relationer till passionerad kärlek eller god vänskap, 

något som tidigare hade hindrats av bland annat familj, vänner eller statliga institutioner (Ibid.). 

Under aidsepidemin som bröt ut i början av 1980-talet (Andersson, 1988, s. 46; Hekma, 2007, 

s. 338), drabbades gaykulturen och klubbarna av en kraftig nedgång och många gayställen runt 

om i världen tvingades stänga som en åtgärd för att motverka spridning av viruset (Hekma, 

2007, s. 338). Under 1990-talet började kulturen återigen växa och HBTQ-ställena blev fler än 

någonsin tidigare; kulturen spreds och klubbar etablerades nu också på turistorterna (Hekma, 

2007, s. 338-339). 

 

2.1.2. Den svenska HBTQ historien 

Sveriges HBTQ-historia sträcker sig långt tillbaka i tiden (Norrhem m.fl., 2008, s. 94-97). I 

gamla brev beskrivs flera historier om homosexuella svenska kungar och om kvinnor som åtrår 

                                                 

5
 Grekisk poet från Lesbos, född ca 650 f.Kr. (Nationalencyklopedin, 2012d). 
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andra kvinnor (Norrhem m.fl., 2008, s. 82-97). Samkönat sex var dock en förbjuden handling i 

Sverige från 600-talet e.Kr. och framåt (Norrhem m.fl., 2008, s. 51). Det var en handling som 

fram till 1778 var förenat med dödstraff (Elisson, 2011, s. 181). Det tog ända fram till 1944 

innan samkönad sexuell handling avkriminaliserades helt i Sverige (Norrhem m.fl., 2008, s. 

127; Elisson, 2011, s. 181) och istället började beskrivas som en sjukdom, vilket det skulle 

komma att göra fram till 1979 då även sjukdomsstämpeln togs bort (Elisson, 2011, s. 181-182).  

 

Den svenska organisationen Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) bildades 1950 

(Ambjörnsson, 2006, s. 15; Norrhem m.fl., 2008, s. 136; Elisson, 2011, s. 182). Organisationen 

bytte 2007 namn till Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 

rättigheter, men förkortas fortfarande RFSL (RFSL, 2012). Organisationen bestod från början 

av trettiofem män och en kvinna (Norrhem m.fl., 2008, s. 136). RFSL har länge fört fram 

frågor rörande HBTQ-personers rättigheter i det svenska samhället, deras mål är också att 

skapa ett bättre och tryggare samhälle för dessa människor (Elisson, 2011, s. 182; RFSL, 

2012). Sverige var 1972 först i världen med en lag som tillät transpersoner att få göra prövning 

för könstillhörighetsbyte (Norrhem m.fl., 2008, s. 131; Elisson, 2011, s. 182). Under den här 

tiden saknades mycket forskning inom svensk transhistoria, vilket troligtvis också minskade 

förståelsen för vad det är och vad det handlar om (Norrhem m.fl., 2008, s. 131). Under 2000-

talet har hatbrott och äktenskapslagstiftningen varit två omdiskuterade ämnen inom HBT-

politiken (Norrhem m.fl., 2008, s. 157). År 2009 infördes en könsneutral äktenskapslag, vilket 

innebar att samkönade numera får gifta sig i kyrkan (Elisson, 2011, s. 183). 

 

2.1.3. HBTQ i dagens samhälle 

I dag ses internet som en betydande del av vardagen för många HBTQ-människor, särskilt för 

de som bor utanför storstäderna (Hekma, 2007, s. 342; Andersson, 2008, s. 12). På internet kan 

de få den gemenskap och tillhörighet som de annars skulle bli utan. Det kan tydligt ses i ett 

stort land som USA där det i vissa delar av landet krävs flera timmars resande för att besöka en 

HBTQ-vänlig plats (Hekma, 2007, s. 342). De som bor på dessa platser har ofta en helt annan 

bild av gaykulturen, då de inte haft samma kontakt med den jämfört med dem som bor i 

städerna (Ibid.). Gaykulturen är fortfarande störst i städerna eftersom det på dessa platser är 

lättare att identifiera sig som homosexuell (Hekma, 2007, s. 342). Detta kan ha stor påverkan 

på både hetero- och homosexuella människor, eftersom de lever relativt nära varandra och 

påverkar varandras vardag (Ibid.). Internet kan därför vara den enda kontakt många har till 

gaykulturen (Ibid.) där interaktionen mellan olika deltagare byggs på en förståelse för ärlighet 
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och öppenhet samt en brist på fördomar och förutfattade meningar (Lugosi, 2007). Genom 

internet kan de utveckla sitt sociala liv och exempelvis hitta olika evenemang och fester att gå 

på (Hekma, 2007, s. 342). Den globala synen på vad gaykulturen står för idag beror mycket på 

olika chattrum på internet (Aldrich, 2007, s. 13). Dessa chattrum kan benämnas communitys 

vilket är ett användbart samlingsord för att beskriva en samling ideologier och de sociala 

traditioner som genomsyrar dem (Lugosi, 2007). Faran med att använda ordet community är 

dock att det generaliserar och därigenom också döljer skillnaderna mellan olika personer inom 

communityn (Ibid.). Aktuell forskning tyder till och med på att dessa communitys och 

kontaktsajter är på god väg att minska den fysiska krogens signifikans (Andersson, 2008, s. 

12). För att visa upp sig är många HBTQ-personer delaktiga i kommersiella evenemang 

anordnade av communitys (Lugosi, 2007). Att vara delaktig i ett evenemang skapar däremot 

inte automatiskt en plats i en community, menar Lugosi (2007). Däremot är det delaktigheten, 

tillsammans med communityns ideologiska uppbyggnad, struktur och framförallt dess 

traditioner som skapar sammanhållningen i ett evenemang (Ibid.). 

 

Inom HBTQ-evenemang är det de materiella och kroppsliga aspekterna på konsumtion 

tillsammans med den fysiska närvaron av konsumenter som utgör huvudkomponenten i en 

upplevelse av samhörighet (Lugosi, 2007). Evenemangen kan leda till synliga uttryck av 

intimitet, glada interaktioner, dans eller konsumtion av mat och dryck (Lugosi, 2007). Ett 

sådant tillfälle kan till exempel vara Prideparaden i Stockholm, som sedan starten 1998 varit ett 

återkommande evenemang i staden (Lundberg, 2007). Det finns studier som visar att den 

samlade närvaron av HBTQ-personer och deras förmåga att uppbringa kapital, bidrar till att 

dessa evenemang blir säkra platser att vistas på och att de erbjuder en frihet från heteronormen
6
 

(Lugosi, 2007). Skillnaden på hur krogen och utelivet används idag jämfört med för femtio år 

sedan är att själva grundsyftet har ändrats; från att vara ett sätt för att hitta sin livspartner, till 

att vara ett sätt för att ha kul och umgås med sina vänner (Andersson, 2008, s. 13). Tidigare 

forskning visar även att homosexuella män är mindre aggressiva än heterosexuella män 

(Glaude & Bailey, 1995), vilket kan göra ett HBTQ-evenemang till en tryggare plats för 

deltagarna (Lugosi, 2007). Dock menar de att påståendet inte går att fastställa med en definitiv 

slutsats på grund av otillräcklig forskning (Glaude & Bailey, 1995). 

  

                                                 

6
 Begreppet heteronorm bygger på att det normala är att vara heterosexuell och att alla andra sexuella läggningar i 

och med detta ifrågasätts (Lenke & Piehl, 2008, s. 8). Begreppet bygger på antaganden, som till exempel att män 

och kvinnor dras tillvarandra naturligt samt att det kön du ser ut att tillhöra är det kön du identifierar dig med 

(Ibid.). 
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I många större städer, framförallt i den moderna västvärlden är barer, kaféer och andra 

mötesplatser med en öppenhet gentemot gaykulturen vanliga (Aldrich, 2007, s. 8). Där skapar 

konsumtion en möjlighet att utveckla och formulera normer, ett accepterat beteende bland 

HBTQ-människor som till exempel vett och etikett (Lugosi, 2007). Detta skapar i sin tur 

sammanhållning och gemenskap (Ibid.). Nedan beskrivs några sådana mötesplatser, vilka 

fortsättningsvis kommer att benämnas som upplevelseplats eller upplevelserum. 

 

2.2. Upplevelseplatser och upplevelserum, en arena för möten 

En upplevelseplats är en plats som omfattar ett större område, till exempel en stad eller en 

stadsdel (Hanefors & Mossberg, 2007, s. 107-108). Upplevelseplatserna kan i sin tur delas in i 

så kallade upplevelserum, där det ofta skiljs mellan permanenta och icke permanenta platser 

(Mossberg, 2003, s. 114; Andersson, Larson & Mossberg, 2009, s. 140). Ett permanent 

upplevelserum kan vara en biograf, en restaurang, ett kafé eller ett hotell, det vill säga att de 

alltid finns där (Mossberg, 2003, s. 114; Hanefors & Mossberg, 2007, s. 108). Dessa platser 

kan kallas ”uteställen” eller helt enkelt öppna platser (Andersson, 2008, s. 11). Dessa öppna 

platser innebär att den som besöker platsen tolkas som mottaglig för social interaktion, 

personen i fråga är alltså automatiskt öppen för kontakt med andra människor (Ibid.). Ett 

ickepermanent upplevelserum däremot är endast tillfälligt och kan vara ett evenemang, en 

karneval eller en festival (Mossberg, 2003, s. 118; Andersson m. fl., 2009, s. 140), till exempel 

Pridefestivalen i Stockholm – beskrivs under avsnitt 2.1.3. 

  

2.2.1. Platser för möten  

Under denna rubrik beskrivs några olika upplevelseplatser eller upplevelserum, öppna plaster 

där möten mellan människor kan äga rum. Från platsernas ursprungsbetydelse till vad de 

innebär för människor och relationsskapande idag. 

 

Kafé är ett franskt låneord (café) som togs i bruk på 1830-talet, då det franska språket och 

kulturen var på modet, för att ersätta det tidigare ordet ”kaffehus” (Swahn, 2009, s. 144). Ett 

kafé är ett ställe där det serveras kaffe och andra förfriskningar (Östergren, 1981, s. 910). Från 

början var dessa platser ställen dit politiker, intellektuella och moderna ungdomar gick för att 

diskutera livet och allt som hör därtill (Swahn, 2009, s. 144). Nuförtiden är det mer ett sätt att 

umgås med vänner och möjligen att diskret flirta med andra kafégäster (Andersson, 2008, s. 

11-12). En krog var från början ett mindre värdshus som låg längs landsvägarna, där deras 

uppgift var att tillhandahålla förfriskningar och rum för vila till resenärer (Swahn, 2009, s. 
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170). Med åren har krogarna flyttat in i städerna och nuförtiden används ordet som en term för 

att beskriva en plats där alkohol och lättare måltider finns att tillgå (Swahn, 2009, s. 170). 

Denna typ av mötesplats är numer den vanligaste arenan för sexuellt laddade möten mellan 

människor som inte känner varandra, det vill säga: flirt och raggning (Andersson, 2008, s. 11). 

Ordet restaurang kommer ifrån början från latinets restaurare som betyder ”återställa” (jämför 

med restaurera), vilket antagligen syftar till att maten återställer en resenärs kraft och energi 

(Swahn, 2009, s. 267). Det finns belägg för att den första moderna restaurangen föddes 1765 

(Ibid.). Även om det dröjde ytterligare sjutton år innan konceptet med matsal och bord att slå 

sig ner vid samt en förutbestämd flervalsmeny, som på dagens restauranger, kom till (Ibid.). 

Under den här tiden nämndes också för första gången de fyra huvudsakliga elementen som 

krävs för att skapa en bra upplevelse (Ibid.). Dessa var: ”en elegant lokal, skickliga servitörer, 

en utsökt vinkällare och superb kokkonst” (Ibid.). Även bastun anses vara en populär plats för 

möten mellan HBTQ-individer, även om det numera inte är lika vanligt som tidigare 

(Andersson, 1988, s. 21; Nilsson, 2005, s. 65). Andersson (1988, s. 21-22) menar att 

sexualiteten finns i alla badkulturer. Han menar också att det tidigare var vanligt 

förekommande med prostituerade män i bastun. I denna uppsats kommer i fortsättningen 

endast klubbar/krogar, kaféer och evenemang studeras. 

 

2.3. Rummet och mötet 

FAMM, eller Five Aspects Meal Model är en modell utformad och framtagen genom 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 

2006; Edwards & Gustafsson, 2008). Modellen beskriver fem aspekter som tillsammans 

påverkar upplevelsen vid ett restaurangbesök (Gustafsson m.fl., 2006). I uppsatsen kommer 

dock modellen tillämpas på andra platser än en restaurang, även om det är modellens 

utgångspunkt. De fem aspekterna är: rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen 

(Gustafsson m.fl., 2006; Edwards & Gustafsson, 2008). Vidare kommer endast rummet och 

mötet beskrivas, då det är de aspekterna som kommer studeras i uppsatsen.  

 

Rummet är den plats där en upplevelse eller produkt konsumeras (Gustafsson m.fl., 2006; 

Edwards & Gustafsson, 2008). Beroende på händelse kan rummet vara en plats både inomhus 

och utomhus (Ibid.). När en chef eller ägare skapar en upplevelseplats eller ett upplevelserum 

bör denne ha tänkt på helheten, vilket bland annat innefattar: vilket koncept upplevelsen har, 

vilka gäster som besöker platsen och vad de vill ha (Gustafsson m.fl., 2006). Detta då 

produkten upplevs annorlunda beroende på i vilken miljö den konsumeras (Gustafsson m.fl., 
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2006). Design och arkitektur samt val av textilier, utensilier, ljud och ljus påverkar också 

upplevelsens helhetsintryck, menar Gustafsson m.fl. (2006) och Edwards och Gustafsson 

(2008). 

 

Mötet syftar inte bara på mötet mellan besökare och personal utan även mellan besökare och 

besökare (Gustafsson m.fl., 2006; Edwards & Gustafsson, 2008). Gustafsson m.fl. (2006) och 

Edwards och Gustafsson (2008) menar att kvalitén på mottagandet till stor del grundas i hur en 

besökare behandlas under mötet. Servicepersonalen har oftast störst inverkan på besökarna och 

deras uppfattning, då de vanligen har direktkontakt med dem (Ibid.). Olika besökare har också 

olika krav på mötet, en mindre erfaren besökare kan till exempel behöva mer vägledning än en 

erfaren besökare, för att hitta och/eller välja rätt (Edwards & Gustafsson, 2008). 

 

3. Syfte  

Syftet med uppsatsen var att studera HBTQ-vänliga upplevelseplatser och upplevelserum med 

fokus på hur rummet och mötet upplevs av besökaren. 

 

3.1. Frågeställningar 

 Vilka besöker enligt fokusgrupperna HBTQ-vänliga upplevelseplatser/rum? Varför 

besöker de dessa platser?  

 Vad är det som skapar grunden i en HBTQ-vänlig upplevelseplats/rum? Vad gör dem 

HBTQ-vänliga? 

 Hur upplever fokusgrupperna en HBTQ-vänlig upplevelseplats/rum? hur är 

mottagandet? 

 

4. Metod och material 

I följande kapitel redovisas val av metod och hur författaren gått tillväga för att genomföra 

studien. Kapitlet behandlar bland annat också förhållande till etik och urvalskriterier. 

  

4.1. Fokusgrupp 

Metoden som använts i den här studien är intervjuer genom att arrangera fokusgrupper. Enligt 

Bryman (2011, s. 447) är fokusgrupper en bra metod att använda sig av då en kvalitativ 
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forskningsgrund eftersträvas, vilket är utgångspunkten i den här uppsatsen. I en fokusgrupp 

baseras frågeställningarna oftast på ett specifikt tema eller på ett visst område (Bryman, 2011, 

s. 446-447). Syftet är att skapa en diskussion kring en ställd fråga för att på så vis fånga hela 

gruppens eller enskilda individers olika åsikter, tankar eller synpunkter (Ibid.). Deltagarna kan i 

och med detta också lättare föra fram sina egna åsikter och även ställa frågor till övriga 

deltagare (Bryman, 2011, s. 449). Målet med en fokusgrupp är alltså att lyfta fram de åsikter 

individerna i gruppen har, samt att få fram varför de tänker som de gör (Ibid.). Under en 

fokusgruppsintervju närvarar oftast mellan fyra och tio personer samt en gruppledare vars 

uppgift är att ställa frågor och styra diskussionen (Bryman, 2011, s. 446-465). Nedan beskrivs 

hur författaren har gått tillväga för att genomföra studien. 

   

4.1.1. Undersökningsinstrument 

Inför fokusgrupperna skapades en intervjumall (se bilaga 1) att utgå ifrån. Patel och Davidson 

(2009, s. 72-79) och Bryman (2011, s. 457) menar att man bör använda sig av ett fåtal väldigt 

generella frågeställningar, för att på så vis skapa en diskussion. Författaren till denna uppsats 

valde att använda uppsatsens frågeställningar som frågor för fokusgrupperna, se avsnitt 3.1. 

Det sågs som ett bra sätt för att få tydliga svar sett till uppsatsens syfte. Tanken med frågorna 

var också, som Bryman beskrev, att de lättare skulle inbjuda till en diskussion. Enligt Bryman 

(2011, s. 448-449) används oftast en ostrukturerad intervjuform då man använder sig av 

fokusgrupper, vilket innebär att gruppledaren har rätt att föra följdfrågor. Detta tillämpades för 

att gynna gruppledarens styrande under fokusgruppsintervjuerna. I intervjumallen utformades 

även några extrafrågor, tänkta att ställas på slutet om det fanns tid över. 

 

4.1.2. Pilotstudie 

Under studiens genomförande fanns det inte tid eller plats att göra en komplett pilotstudie med 

en fokusgrupp. Istället testades den tekniska utrustning som hade lånats av skolan i form av en 

ljudpuck vilken kopplades till en dator och programmet Audacity. Ett flertal tester gjordes 

därefter med studiekamrater för att se om utrustningen skulle komma att fungera i det tänkta 

sammanhanget. Patel och Davidson (2009, s. 83) och Bryman (2011, s. 449-450) beskriver 

ljudupptagning som en lämplig metod att använda sig av för att bevara och få med allt som 

sägs under en fokusgruppsintervju. De menar också att det är fördelaktigt för att kunna urskilja 

vem som sagt vad, vilket kan vara svårt då man till exempel skriver anteckningar för hand. 

Utrustningen fungerade och det var inga problem att höra någon prata, även på längre avstånd. 

Detta ansågs räcka som utprövning då intervjumallen var tydlig och därför inte behövde testas. 
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4.1.3. Urval 

Författaren använde sig av ett så kallat snöbolls- eller kedjeurval för att hitta och välja ut rätt 

deltagare till fokusgrupperna (Bryman, 2011, s. 434). Detta är en urvalsmetod som kan 

användas för att komma i kontakt med en specifik grupp av personer som annars kan vara svåra 

att kontakta (Bryman, 2011, s.433). Val av deltagare gjordes utifrån studiens syfte och 

frågeställning; det kan sägas att de som fann syftet intressant därigenom ansågs vara lämpliga 

deltagare för fokusgrupperna (Bryman, 2011, s.455). För den här studien söktes personer som 

tidigare besökt HBTQ-vänliga platser, vilket kunde vara både heterosexuella personer och de 

som tillhör HBTQ-gruppen. RFSL i Örebro kontaktades, som i sin tur skickade ut en inbjudan 

(se bilaga 2) till sina medlemmar, på omkring 350 personer, via Facebook. Där hade författaren 

skapat ett evenemang, med en inbjudan att delta i en fokusgruppsintervju i Örebro eller 

Grythyttan. Detta sågs även lite som ett bekvämlighetsurval, dels beroende på författarens 

geografiska placering samt bidragande faktorer så som ekonomi och transport (Bryman, 2011, 

s.433). En annan generell sak som rör urvalet, vilket Bryman (2011, s. 456) också beskriver 

som en viktig aspekt, är att tänka på om deltagarna känner varandra eller inte. Han menar att 

deltagare som känner varandra sedan tidigare kan påverka studiens resultat, då det kan finnas 

statusskillnader mellan dem sedan tidigare. Det kan i vissa fall därför vara aktuellt att fördela 

fokusgruppernas deltagare utifrån om de känner varandra eller inte (Bryman, 2011, s. 456), 

vilket till viss del varit i åtanke under denna studie. 

 

4.1.4. Genomförande 

Totalt genomfördes tre fokusgrupper, där den första hölls den 3 maj 2012 mellan 18:00-19:30 i 

Grythyttan (Fokusgrupp 1). De andra två hölls den 4 maj 2012 i Örebro, där det var ett tillfälle 

under förmiddagen, 10:00-11:30 (Fokusgrupp 2), och ett tillfälle under eftermiddagen, 16:30-

18:00 (Fokusgrupp 3). Under den första fokusgruppen, som genomfördes i en bostad i 

Grythyttan, deltog sex personer, fyra kvinnor och två män. Den andra fokusgruppen 

genomfördes i RFSL:s lokal i Örebro. Där deltog fyra personer, en kvinna och tre män. Den 

tredje och sista fokusgruppen hölls liksom fokusgrupp två också i RFSL:s lokal i Örebro. Här 

deltog fyra personer, en kvinna och tre män. Under detta tillfälle saknades dock en person som 

tidigare anmält sig villig att delta. Sammanlagt närvarade totalt 14 personer under de tre 

fokusgruppsintervjuerna, av dessa var sex kvinnor och åtta män. Deltagarnas ålder varierade 

mellan 20-70 år, dock var större delen omkring trettio år. 

 

I de tre fokusgrupperna medverkade en gruppledare förutom uppsatsens författare för att 
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medverka, lyssna och hjälpa till. De tre fokusgrupperna genomfördes näst intill identiskt då de 

inleddes med fika och småprat, detta för att deltagarna skulle bli mer avslappnade och bekväma 

i situationen. Efter detta presenterade sig författaren och gruppledaren för att sedan berätta om 

uppsatsens syfte, se avsnitt 3. De förklarade också vad en fokusgrupp är och hur denna skulle 

gå till samt att det fanns tre generella frågeställningar som det förhoppningsvis skulle 

diskuteras kring. Avslutningsvis togs etiska förhållningsregler för uppsatsen upp, se avsnitt 4.2, 

samt hur de i gruppen skulle prata för bästa kvalitet på ljudfilen, det vill säga att inte prata 

samtidigt. Under den första fokusgruppen valde författaren att dela ut frågorna på förhand, 

tanken med det var att deltagarna inte skulle glömma bort den aktuella frågan under pågående 

diskussion. Detta sågs dock som onödigt och togs därför bort under de resterande två 

fokusgrupperna. Innan inspelningen började fanns det möjligheter för deltagarna att ställa 

frågor. Inspelningen startades och deltagarna presenterade sig nu kort, med förnamn och ålder. 

Detta gjordes framförallt för att underlätta transkriberingen och analyseringen av materialet, 

vilket beskrivs vidare under avsnitt 4.3. Gruppledaren inledde med en fråga som det sedan 

diskuterades kring. Vidare kunde även följdfrågor ställas kring den aktuella frågan, viket 

löpande gjordes av både gruppledaren och författaren om det blev tyst eller om något intressant 

togs upp och som ansågs vara viktigt att belysa mer. Under de 90 minuterna som varje 

fokusgrupp sågs pågick själva intervjudelen (det som bandades) i ungefär lika lång tid, där den 

kortaste var på 40 minuter och den längsta på 50 minuter. Efter att intervjudelen avslutats och 

bandningen stängts av, tackades alla deltagarna för att de ställt upp och tagit sig tid att delta.  

 

4.2. Etik 

Till den etiska delen i studien hör frågor som anonymitet, frivillighet, integritet och 

konfidentialitet; det vill säga att de som är inblandade behandlas utefter dessa principer 

(Bryman, 2011, s. 131). Ett informationskrav till deltagarna finns, vilket innebär att de som 

ställer upp bland annat bör informeras om att det är frivilligt, att de när som helst kan dra sig ur 

samt att all data som samlas in endast får användas till den tänkta forskningen (Bryman, 2011, 

s. 132; Codex, 2012). Patel och Davidson (2009, s. 70) menar att studiens syfte också bör 

klargöras, för att de intervjuade ska veta hur deras bidrag kommer användas. De som ställer 

upp i studien eller forsknings- sammanhanget bör avslutningsvis också informeras om att deras 

personliga uppgifter kommer att hanteras med största möjliga konfidentialitet (Patel & 

Davidson, 2009, s. 69-70; Bryman, 2011, s. 131; Codex, 2011). Under denna studie har dessa 

förhållningsregler tillämpats för att samtliga deltagare ska känna sig trygga och säkra, efter 

avslutade fokusgruppsintervjuer. 
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4.3. Analys av data 

När fokusgrupperna hade genomförts började transkriberingsmomentet där författaren och 

gruppledaren för fokusgrupperna förde ner det som hade sagts i tre separata dokument, ett för 

varje fokusgrupp. Detta menar Bryman (2011, s. 449-450) är ett bra sätt för att senare kunna 

analysera och bearbeta materialet på ett enkelt och effektivt sätt. Dokumenten printades 

följaktligen ut och lästes på ett kritiskt och analytiskt sätt varvid det viktiga utifrån syfte och 

frågeställningar markerades med överstrykningspenna. De tre dokumenten analyserades sedan 

tillsammans och mot varandra för att hitta samband och olikheter mellan fokusgrupperna, så 

kallad tematisering. Utifrån frågeställningarna hittades flera teman vilka ansågs högst relevanta 

för resultatet utifrån uppsatsens syfte. De största var framförallt bristen av HBTQ-vänliga 

mötesplatser i mindre städer. Men det beskrevs också mycket om HBTQ-personers inverkan på 

en HBTQ-vänlig plats och hur olika besökare påverkar en plats. 

 

4.4. Hänvisa och referera 

I metodavsnittet användes böckerna Samhällsvetenskapliga metoder, av Alan Bryman (2011) 

och Forskningsmetodikens grunder av Runa Patel och Bo Davidson (2009). Under etikavsnittet 

har även Vetenskapsrådets egna utformade förhållningsregler ”Codex” använts. Libris, 

Summon och Google var de tre databaser som användes för att hitta relevant litteratur och 

artiklar till bakgrunden (se bilaga 3). Sökorden LGBTQ, HBT, Bars och FAMM var de ord som 

gav flest sökträffar och som därefter kombinerades med bland annat gay, homosexual och 

hospitality (se bilaga 3). 

 

5. Resultat 

I följande kapitel presenteras de forskningsresultat som framkom genom 

fokusgruppsintervjuerna, se Tabell 1.  

 

          Tabell 1. De tre fokusgrupperna. Plats där samtalen ägde rum. Antal och kön  

 

Grupp Antal deltagare Kvinnor Män Plats 

Fokusgrupp 1 6 4 2 Grythyttan 

Fokusgrupp 2 4 1 3 Örebro 

Fokusgrupp 3 4 1 3 Örebro 
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5.1. Besökarna på en HBTQ-vänlig plats 

Här sätts fokus i mötet och rummet på en HBTQ-vänlig plats och hur det upplevs av 

besökaren, även om störst fokus ligger på mötet. Det kan fastslås att det inte bara är HBTQ-

personer som besöker HBTQ-vänliga platser i Sverige (Fokusgrupp 1, 2 & 3). Även om det i 

fokusgrupp 1 framkommer att de står för majoriteten av besökarna. Samtidigt menas det i 

fokusgrupp 1 och 3 att det beror på vilket ställe det handlar om och när det besöks. I 

fokusgrupp 1 nämndes Vickans i Stockholm som ett populärt ställe för både restaurangare och 

HBTQ-personer på måndagar, medan Kolingsborg i Stockholm beskrevs som ett ”blandställe”, 

50/50, i fokusgrupp 3. För att citera en kvinna i fokusgrupp 2: 

 

Nu handlar det inte lika mycket om identitet 

 utan om inställningen såhär till HBT-frågan i stort. 

 

Hon förklarade att klubbarna tidigare varit mer identitetsbetonade, är du homosexuell så går du 

hit, är du heterosexuell så går du dit (Fokusgrupp 2). Nu har det mer att göra med hur man 

accepterar och hanterar HBT i helhet (Ibid.). Begreppet faghag togs upp i fokusgrupp 1 och 2, 

vilket enligt en man i fokusgrupp 2, innebär att en heterosexuell kvinna/tjej hänger eller umgås 

med homosexuella killar/män. Detta är ett fenomen som nämns i alla fokusgrupperna, även om 

inte begreppet faghag används (Fokusgrupp 1, 2 & 3). I fokusgrupperna framkom några andra 

bidragande faktorer på varför fler heterosexuella kvinnor och män söker sig till HBTQ-vänliga 

platser idag än tidigare: straighta tjejer går dit för att slippa bli uppraggade eller sexuellt 

trakasserade (Fokusgrupp 1 & 2). Heterosexuella män har fått reda på detta och därför också 

börjat besöka dessa klubbar (Fokusgrupp 1 & 2). De besöker dessa platser för att det är roligt, 

med en mer öppen atmosfär (Fokusgrupp 3). Eller slutligen, de är nyfikna eller intresserade, 

men definierar sig inte som HBTQ-personer (Fokusgrupp 1 & 2). 

 

Fokusgrupperna påvisade också tydliga tecken på varför HBTQ-personer besöker dessa platser, 

vilket för många handlar om trygghet (Fokusgrupp 1, 2 & 3). De menade att de får vara sig 

själva på dessa platser och kan ragga/träffa likasinnade utan att få ögonen på sig (Ibid.), vilket 

de menade kan hända på en neutral krog eller klubb (Fokusgrupp 2). Det handlar även mycket 

om vilka man umgås med och vart de vill gå och göra just för kvällen menar fokusgrupp 1 och 

2. En man i fokusgrupp 3 ansåg att en stark orsak till att besöka HBTQ-vänliga platser är på 

grund av den sociokulturella anledningen, för att träffa och umgås med ”likasinnade”. Även i 

fokusgrupp 2 tog en deltagare upp detta och beskrev den sociala aspekten som en viktig orsak 

till att dessa mötesplatser finns.  
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En kvinna i fokusgrupp 2 menade att även om det finns ett lite större utbud av HBTQ-vänliga 

klubbar och kaféer i samma stad, har många ändå valt ut sina favoritställen, som de väljer att 

besöka. Många i fokusgruppen håller med om detta och menade att det inte fungerar på samma 

sätt utanför storstäderna, vilka beskrevs som Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige 

(Ibid.). Utanför dessa städer finns det inget utbud, i bästa fall finns det en klubb eller ett kafé, 

vilket gör att man inte har något val än att gå dit om en HBTQ-vänlig plats eftersöks (Ibid.) I 

fokusgrupp 2 beskrev en deltagare också att många från dessa mindre orter flyttar eller drar sig 

mot de större städerna för att hitta HBTQ-vänliga platser. I fokusgrupp 1 och 3 beskrivs 

Pridefestivalen i Stockholm som en sådan träffpunkt. De menade att HBTQ-personer från 

mindre städer ser Pridefestivalen som en frison med möjlighet att träffa ”likasinnade”. För de 

som tidigare bara haft kontakt genom internet, blir detta också till en slags knytpunkt 

(Fokusgrupp 3). I Örebro finns Heaven, vilket är en HBTQ-vänlig klubb, som en gång i 

månaden abonnerar en i vanliga fall neutral nattklubbslokal i Örebro (Fokusgrupp 1, 2 & 3). I 

fokusgrupp 3 trodde deltagarna inte att det finns underlag för att ha en HBTQ-vänlig klubb i 

mer än en gång i månaden. I fokusgrupp 2 beskrevs det som tvärt om, de menade att det inte 

tillgodoser allas behov och att de skulle se det positivt med en fast klubb, då Örebro ses som en 

tillräkligt stor stad för denna marknad.  

 

5.2. Grundläggande för en HBTQ-vänlig plats 

Här sätts fokus i rummet på en HBTQ-vänlig plats och hur det upplevs av besökaren. Men vad 

är det då som skapar grunden i en HBTQ-vänlig klubb, kafé eller evenemang? När frågan 

ställdes diskuterades det om olika ”element” som bör finnas i en sådan inrättning om det ska 

vara lyckat, liksom på alla tematiserade platser (Fokusgrupp 2). Fokusgrupperna beskrev och 

ansåg att HBTQ-besökarna är den största faktorn för att skapa en bra HBTQ-stämning 

(Fokusgrupp 1, 2 & 3). I fokusgrupp 2 pratas det om att HBTQ-stämningen också kan 

försvinna eller dö ut om det blir för mycket heterosexuellt på en i vanliga fall HBTQ-vänlig 

plats. En kvinna i fokusgrupp 2 menade att:  

 

Då blir det juh en tävling om utrymmet och det 

 

I fokusgrupp 1 beskrev en man att flera ”bögklubbar” i Köpenhamn börjat gå åt andra hållet 

och bli motsatsen till HBTQ-vänlig då de har 75 procent heterosexuella besökare, vilket gör att 

HBTQ:are inte besöker dessa klubbar längre. Placeringen kan ha betydelse, beroende på om 

man väljer en plats där det sedan tidigare finns andra HBTQ-vänliga klubbar och kaféer, ett så 
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kallat ”gaystråk”, eller om man väljer att placera sig bland neutrala klubbar och kaféer 

(Fokusgrupp 3). En man i fokusgrupp 3 menade att valet bör göras utifrån vilken målgrupp 

stället riktar sig till, till exempel om syftet är att eftersträva en blandad publik (både HBTQ-

personer och heterosexuella) eller inte. En annan kille i samma fokusgrupp menade att det 

också beror på vilken stad det handlar om. I London eller Barcelona kan det räcka med att en 

HBTQ-vänlig klubb eller kafé ligger på rätt gata för att ses som HBTQ-vänlig (Fokusgrupp 3).  

 

Som ett exemplifierande tog fokusgruppsledaren upp Prideflaggan (Regnbågsflaggan) som ett 

exempel på vad som skulle kunna utgör grunden i en HBTQ-vänlig plats (Fokusgrupp 1, 2 & 

3). Detta blev ett ämne som därför diskuterades mycket i fokusgrupperna (Ibid.). Hur vanlig 

den är och om det räcker med en sådan flagga för att det ska bli HBTQ-vänligt (ibid.). 

Fokusgrupp 1 och 3 förklarade att det i vissa fall kan räcka med att placera en regnbågsflagga 

utanför. Vilket till exempel Heaven i Örebro gör då de abonnerar en klubb (Fokusgrupp 3). 

Likaså är det enligt en kvinna i fokusgrupp 1 ett bra sätt för att turister lättare ska hitta dessa 

platser även utomlands, det blir en tydlighet i att det är HBTQ-vänligt. En deltagare i 

fokusgrupp 3 hävdade däremot att stadshotellet i Avesta inte skulle bli mer HBTQ-vänligt av 

att det hängde regnbågsflaggor utanför. Han menade att ägare, personal och besökare måste 

vara medvetna och ha rätt inställning för att det ska fungera (Fokusgrupp 2). Samma sak 

beskrevs även i fokusgrupp 3 som en grundregel för att det ska fungera och bli HBTQ-vänligt. 

Däremot kan en regnbågsflagga utanför en klubb eller ett kafé få folk att gå in, då flaggan ger 

en signal om att det är en HBTQ-vänlig plats (Fokusgrupp 2). En annan detalj som också kan 

ge en signal om att det är HBTQ-vänligt är att det finns QX, som är ett livsstilsmagasin för 

HBTQ-personer, att tillgå på till exempel ett kafé (Fokusgrupp 3). 

 

Fokusgrupperna var överens om att det inte spelar någon större roll vilken läggning personalen 

har så länge de accepterar och behandlar alla besökare väl (Fokusgrupp 1, 2 & 3). I fokusgrupp 

1 beskrev flera att de ändå ansåg att en representerad del av personalen på dessa platser hör till 

HBTQ-gruppen. En man i fokusgrupp 1 beskrev dock en händelse där en heterosexuell krögare 

ville starta en verksamhet i Stockholm, han hittade ingen ”ingång” på den ”vanliga” 

marknaden, varpå han valde att starta en HBTQ-vänlig klubb. Om personalen är uttalat HBTQ 

på en HBTQ-vänlig plats kan det däremot höja stämningen och skapa en mer öppen och 

trivsam miljö för andra HBTQ-personer (Fokusgrupp 2 & 3). På insidan ses musiken vara en 

viktig faktor, det ska gärna vara schlager eller i stil med Gloria Gaynor
7
 eller Village People

8
 

                                                 

7
 En amerikansk sångerska, känd inom disco- och danspopmusiken (Wikipedia, 2012).  
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(Fokusgrupp 2 & 3). En man i fokusgrupp 2 menade att det gärna får vara politiskt uttalad 

queermusik som spelas på HBTQ-vänliga platser, att låttexterna aktivs ska handla om HBTQ-

personer och deras rättigheter menar han. Det är också viktigt att göra det där lilla extra och att 

anstränga sig lite för att det ska kännas trevligt (Fokusgrupp 2). En kvinna i fokusgrupp 2 

beskrev det som: 

 

Att få en känsla av att det här är till er 

 

Men även inredningen är viktig för att det ska bli inbjudande, det ska inte kännas som en 

källarlokal påpekar en man i fokusgrupp 3. Unisextoaletter kan ses som en viktig detalj då det 

ofta uppstår köbildning när det är uppdelat för män och kvinnor, att ha tänkt igenom toaletterna 

på en klubb kan därför ses som en väldigt positiv del av grunden i en HBTQ-vänlig plats 

(Fokusgrupp 3).  

 

5.3. Upplevelse på HBTQ-vänliga platser  

Här sätts fokus i mötet på en HBTQ-vänlig plats och hur det upplevs av besökaren. Denna 

frågeställning skiljde sig mer mellan de tre fokusgrupperna. Med mer skilda svar och delade 

meningar hur HBTQ-vänliga platser upplevs, även om det generell sett finns en enighet i att det 

ändå ses som positivt (Fokusgrupp 1, 2 & 3). Det ansågs heller inte finnas några större 

skillnader i hanteringen eller bemötandet av gäster, mer än i enstaka fall (Ibid.). Dock hittades 

tydliga likheter i samtliga fokusgrupper där det beskrevs att dörrvakterna ibland ansågs ha en 

negativ inställning till HBTQ-individer eller att de nekar heterosexuella inträde (Ibid.). En 

kvinna i fokusgrupp 1 menade att det beror på om man känner dem. I fokusgrupp 2 hävdade en 

man att det beror på vem som vill in, han ansåg att en del vakter till exempel har svårt för 

manliga transpersoner. En kvinna i fokusgrupp 3 menade att det ändå är bra att HBTQ-vänliga 

ställen finns, även om det i den bästa av världar inte skulle behövas eftersom alla då skulle 

kunna vara tillsammans. Flera andra deltagare i fokusgrupp 3 höll med om det. I fokusgrupp 1 

och 3 såg garderobiärerna som extra trevliga på ett HBTQ-ställe. I fokusgrupp 1 menade en 

man att det kan bero på att garderobiärerna oftast är unga och i och med det också kanske är 

deras först jobb, vilket gör att de vill visa framfötterna. Det ansågs inte heller vara lika mycket 

bråk och stök på eller utanför en HBTQ-vänlig klubb i jämförelse med en neutral klubb 

(Fokusgrupp 1 & 3). En man i fokusgrupp 3 håller med och menade också att besökarna på en 

                                                                                                                                                           

8
 Är en amerikans musikgrupp inom discogenren (Wikipedia, 2011). Under 1970- och 1980-talet blev bandet 

kända gayikoner i discovärlden då flera bandmedlemmar var öppet homosexuella (Ibid.). 
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HBTQ-vänlig plats är mer lättsamma och inte lika aggressiva om man till exempel skulle råka 

trampa på någons fötter. En annan sak, som berör mötet mellan besökare och bartender och 

som diskuterades en del i fokusgrupp 1 är att en manlig bartender föredrar att hjälpa en manlig 

besökare. En kvinna i fokusgrupp 1 påvisar samma sak då hon menade att hon föredrar en 

kvinnlig bartender då hon tror denna ger bättre service. Det diskuterades också hur det flirtas 

mellan bartender och besökare i mötet och om detta påverkar servicen och skapar en form av 

relation vilket kan ge bartendern mer dricks (Ibid.). En lesbisk kvinna i fokusgruppen menade 

att en annan orsak till varför en manlig bartender föredrar att hjälpa män framför kvinnor beror 

på att lesbiska anses vara snåla. Hon menade att det finns egengjorda observationsstudier på 

detta påstående då hon själv tidigare jobbat på en HBTQ-vänlig klubb. 

 

Alkohol ses för vissa vara en nödvändig dryck för att gå ut medan andra menade att det inte 

anses vara nödvändigt (Fokusgrupp 1, 2 & 3). I fokusgrupp 2 menade en man att det finns 

forskning som visar att kvinnor inom HBTQ-kretsen dricker mer än den heterosexuella 

populationen. Han menade också att det är en stark trend bland dessa individer, med undantag 

för vissa queera grupper som är emot alkohol. I fokusgrupp 1 ansågs alkoholtrenden vara den 

motsatta, de menade att konsumtionen på HBTQ-vänliga ställen är lägre än generellt. 

Alkoholen ses som avslappnande vilket för fram andra personligheter hos besökarna på ett 

uteställe (Fokusgrupp 1). Alkoholen bidrar också till att många vågar mer, att till exempel ta 

kontakt och prata med andra besökare (Fokusgrupp 2). I mötet kan också alkoholen vara en 

bidragande faktor som gör att man står ut med en besökare under en kväll påstod en kvinna i 

fokusgrupp 2.             

 

6. Diskussion  

I följande kapitel ställs resultatet mot den tidigare beskrivna bakgrunden för att jämföras och 

analyseras. Vidare analyseras också den litteratur och metod som använts i uppsatsen och under 

själva studien. 

 

6.1. Resultatdiskussion 

Följande del beskrivs med hjälp av underrubrikerna: Besökarna på en HBTQ-vänlig plats, 

Grundläggande för en HBTQ-vänlig plats och Upplevelse på HBTQ-vänliga platser. Dessa 

rubriker är de samma som i resultatkapitlet för att skapa en tydlig koppling till detta. 
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6.1.1. Besökarna på en HBTQ-vänlig plats 

Enligt Hekma (2007, s. 333) blev många HBTQ-vänliga platser mer identitetsinriktade under 

1960 och 1970-talet, då de riktades till mer specifika grupper. Under den tiden försvann också 

många heterosexuella besökare (Ibid.). I resultatet framgår det att många HBTQ-vänliga platser 

idag har en blandning mellan heterosexuella och HBTQ-personer (Fokusgrupp 1, 2 & 3). 

Reflektionen görs att det har skett en förändring igen, då heterosexuella under 1960- och 1970-

talet inte besökte HBTQ-vänliga platser lika frekvent som tidigare, före 1960-talet, vilket 

heterosexuella numera gör igen enligt fokusgrupperna. Ett citat från en kvinna i fokusgrupp 2 

beskrev att:  

 

Nu handlar det inte lika mycket om identitet 

 utan om inställningen såhär till HBT-frågan i stort. 

 

Begreppet identitetsinriktat tolkas av författaren som att: är du homosexuell så går du till en 

gayklubb och är du heterosexuell så går du till en vanlig klubb. Detta kan jämföras med ordet 

identitet, använt i fokusgrupp 2. Även om det finns ett större utbud av HBTQ-vänliga platser i 

samma stad så har många ändå sina favoritställen som de besöker (Ibid.). När det finns ett 

större utbud av HBTQ-vänliga platser i ett och samma område är det också lättare att rikta 

varje plats till en specifik grupp i samhället och på så vis når ställena olika marknader inom 

HBTQ. Numera är det dock inte lika identitetsinriktat som tidigare, då det i vissa fall är en 

blandning av besökare.  

 

Både i bakgrunden och i resultatet beskrivs klubbar och krogar som en plats där raggning och 

sexuellt laddade möten sker (Andersson, 2008, s. 11; Fokusgrupp 1, 2 & 3). Denna form av 

möte ses vara vanligast förekommande mellan besökare och besökare (Andersson, 2008, s. 11) 

även om det i fokusgrupp 1 framkom att det även kan ske mellan besökare och bartender. Att 

detta ses som en av de vanligaste öppna platserna där raggning förekommer ses inte som 

konstigt då detta är en plats där alkohol finns att tillgå (Swahn, 2009, s. 170). Alkoholen ses 

som en fördel för att våga ragga. Detta beskrivs även i fokusgrupp 2 som en av alkoholens 

fördelar under mötet mellan två människor som inte känner varandra, alkoholen gör att man 

vågar mer. Förutom att ragga beskrivs den sociala eller sociokulturella aspekten som en viktig 

orsak till att besöka HBTQ-vänliga platser; man går dit för att träffa ”likasinnade” (Fokusgrupp 

2 & 3). Andersson (2008, s. 13) menar att orsaken till att besöka en krog eller klubb idag till 

skillnad mot för femtio år sedan, har ändrats. Tidigare besökte man en krog för att hitta sin 

livspartner (ragga) (Ibid.). Idag är syftet att ha kul och umgås med vänner (socialisera) (Ibid.). 
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Hekma (2007, s. 334-335) menar att många HBTQ-personer under 1960- och 1970-talet 

började skapa vänskapsband och/eller kärleksrelationer, då det under den här tiden blev lättare, 

eftersom gaykulturen blev mer accepterad i samhället. Man kan säga att Hekma syftar på det 

sociala, att träffa likasinnade och umgås. Detta beskrivs också i fokusgrupperna som en viktig 

orsak till att besöka HBTQ-vänliga platser. För dem som bor utanför städerna och som kanske 

saknar en HBTQ-vänlig plats att besöka är enda alternativet att dra sig mot städerna. Detta 

ansågs vara en negativ faktor för många (Fokusgrupp 2). I städerna i den moderna västvärlden 

är det vanligt förekommande med barer, kaféer och andra mötesplatser (Aldrich, 2007, s. 8). 

Detta bidrar till att gaykulturen fortfarande är störst i städerna, beroende på att det där är lättare 

att identifiera sig som homosexuell (Hekma, 2007, s. 342). Eftersom de flesta HBTQ-vänliga 

mötesplatserna finns i städerna är det också där som många HBTQ-personer bosätter sig då de 

där finner en trygghet och gemenskap. Hekma (2007, s. 342) ger ett exempel på den här 

problematiken. Han menar att det i USA kan krävas flera timmars resande för att besöka en 

HBTQ-vänlig plats. För dessa personer ses internet vara av större vikt då det kan vara den enda 

kontakt de har med gaykulturen (Hekma, 2007, s. 342; Andersson, 2008, s. 12). En deltagare i 

fokusgrupp 2 menade att detta gör att många HBTQ-personer flyttar sig närmare städerna för 

att dels få en tillhörighet men också för att ha möjlighet att träffa andra HBTQ-människor. 

Pridefestivalen i Stockholm beskrevs enligt fokusgrupp 1 och 3 som en plats dit många från 

mindre städer kommer. Besökarna ser festivalen som en frizon med möjligheter att träffa 

likasinnade (Ibid.). För flera som tidigare bara haft kontakt genom internet ses detta lite som en 

knytpunkt (Fokusgrupp 3). Varför syns gaykulturen tydligast i de större städerna? Borde 

kulturen även utvecklas utanför Sveriges storstäder och även där skapa HBTQ-vänliga 

upplevelseplatser och upplevelserum med en öppenhet till dessa individer?  

 

6.1.2. Grundläggande för en HBTQ-vänlig plats 

Enligt fokusgrupperna är det HBTQ-besökarna som skapar grunden i en HBTQ-vänlig plats, 

utan dem blir det inte HBTQ-vänligt (Fokusgrupp 1, 2 & 3). Lugosi (2007) ser det på ett 

liknande sätt. Han menar att det inom HBTQ-evenemang är den fysiska närvaron av 

konsumenter som utgör huvudkomponenten i en upplevelse (Ibid.). Lugosi menar därmed att 

det är HBTQ-personerna som utgör huvudkomponenten på en HBTQ-vänlig plats vilket också 

fokusgrupperna ansåg. I fokusgrupp 2 beskrevs också att stämningen kan försvinna om det blir 

för mycket heterosexuellt. Ett exempel på detta, gavs i fokusgrupp 1, som berättade att flera 

gayklubbar i Köpenhamn ska ha börjat gå åt motsatt håll och blivit vanliga neutrala klubbar 

eftersom HBTQ-personerna endast utgjorde en fjärdedel av besökarna där. Detta går att 
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sammanfatta med att platsen bör ha en större del HBTQ-besökare för att platsen ska kännas 

som HBTQ-vänlig och ha rätt stämning. I fokusgrupp 3 beskrevs även att flera HBTQ-vänliga 

platser har en blandning mellan HBTQ-personer och heterosexuella på cirka 50/50. Här 

påpekade flera i fokusgrupp 3 att det ändå var en bra stämning. Detta tyder på att det inte får bli 

en allt för stor skillnad mellan besökarna, att antalet heterosexuella blir för många som fallet 

var på klubbarna i Köpenhamn, enligt fokusgrupp 1. 

 

Men förutom att det måste finnas HBTQ-personer på en HBTQ-vänlig plats så behövs 

ytterligare flera så kallade ”element” för att det ska vara lyckat (Fokusgrupp 2). Några av dessa 

tolkas av Lugosi (2007) som intimitet, glada interaktioner, dans samt mat och dryck. Även 

musiken ses som en viktig aspekt som före 1970-talet bestod av folkmusik (Hekma, 2007, s. 

334). Efter detta började det spelas mer disco- och popmusik på klubbarna (Ibid.). Idag menar, 

fokusgrupp 2 och 3 att det spelas schlagermusik eller något i stil med Gloria Gaynor och 

Village People. Men även musik som aktivt sjunger om HBTQ är något som ses vara viktigt 

för en del numera (Fokusgrupp 2). Det är viktigt att tänka på helhet då man etablerar sig 

(Gustafsson m.fl., 2006). Att tänka på vad just HBTQ-personer vill ha, som det handlar om i 

det här fallet, vilket också beskrevs som viktigt i fokusgrupp 2. Gustafsson m.fl. (2006) menar 

att en produkt upplevs annorlunda beroende på hur rummet är utformat. Detta innefattar bland 

annat: design, arkitektur, textilier, utensilier samt ljud och ljus (Gustafsson m.fl., 2006; 

Edwards & Gustafsson, 2008). Detta beskrivs även i fokusgrupp 2 och 3, där de ansåg att det är 

viktigt att stället är trevligt och inbjudande; det ska märkas att ägaren har ansträngt sig lite. Det 

ska inte kännas som en källarlokal, som en man i fokusgrupp 3 utryckte sig. Man får en 

förståelse för att det är svårare än vad man kanske tror att etablera en verksamhet. Det är 

många saker och delar i rummet som påverkar en besökare och utgör grunden i en HBTQ-

vänlig plats.           

  

6.1.3. Upplevelse på HBTQ-vänliga platser 

Swahn (2009, s. 267) beskriver fyra element: (1) en elegant lokal, (2) skickliga servitörer, (3) 

en utsökt vinkällare och (4) superb kokkonst som tillsammans påverkar en gästs upplevelse 

under ett restaurangbesök. Dessa går att tillämpa även i andra miljöer där en upplevelse tar 

plats men att de eventuellt bör justeras lite och istället benämnas som: (1) ett genomtänkt rum, 

(2) kunnig personal, (3) god dryck och (4) bra mat. Med fokus på mötet mellan gäst och 

personal, där kvalitén på mottagandet är en del av upplevelsen (Gustafsson m.fl., 2006; 

Edwards och Gustafsson, 2008). De menar också att servicepersonalen på en plats har störst 
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inverkan på besökarna och deras upplevelse, sett utifrån mötet och mottagandet, då de oftast 

har direktkontakt med dem. Servicepersonalen på en HBTQ-vänlig plats kan vara en dörrvakt, 

en bartender eller en garderobiär.  

 

I resultatet framkom det att upplevelsen generellt sett ses som positiv på HBTQ-vänliga platser 

även om det ibland förekom vissa negativa ting (Fokusgrupp 1, 2 & 3). Framförallt beskrevs 

garderobiärerna vara trevliga och bemötande under mötet medan vakterna ansågs vara mer 

reserverade gentemot en del HBTQ-personer (Ibid.). Barpersonalen liksom garderobiärerna 

beskrevs också som positiva även om vissa i fokusgrupp 1 menade att en manlig bartender 

föredrog att hjälpa en manlig besökare och tvärt om, det vill säga kvinnlig gentemot kvinnlig 

(Fokusgrupp 1, 2 & 3). Var kanske personalen i dessa fall HBTQ-personer själva och därför 

föredrog att hjälpa en besökare av samma kön då denna också skulle kunna ragga lite? Detta 

ses även kunna vara fallet i mötet mellan garderobiär och besökare. Även om det i resultatet 

framkom att det är bra att HBTQ-vänliga platser finns och att de ses som positiva beskrivs 

detta ibland även lite åt det motsatta hållet. Där Andersson (2008, s. 12) menar att forskning 

pekar på att den fysiska krogens signifikans minskat i takt med att kontaktsajter på internet 

blivit populärare. Den fysiska krogen kommer nog kanske aldrig att försvinna helt som ett 

ställe där raggning och flirt sker, då många ändå vill uppleva den sociala biten/kontakten i 

mötet mellan nya personer. Detta beskrevs i fokusgrupperna 2 och 3 som en orsak till att 

besöka en HBTQ-vänlig plats. Den sociala sfären är nödvändig.  

 

Både fokusgrupp 1 och 3 framhöll att det inte ansågs vara lika mycket bråk och stök utanför en 

HBTQ-vänlig klubb i jämförelse med en neutral klubb. Besökarna ses som mindre aggressiva 

på en HBTQ-vänlig plats. En orsak till detta och som också framgår i bakgrunden är att 

HBTQ:are är bra på att uppbringa kapital, vilket i sin tur bidrar till att HBTQ-evenemang blir 

säkrare (Lugosi, 2007). Genom ett större kapital kan arrangörerna också lägga en större summa 

på diverse säkerhetsaspekter under skapandet och genomförandet av ett evenemang. Forskning 

pekar också på att homosexuella män är mindre aggressiva än heterosexuella män (Glaude & 

Bailey, 1995). Dock är detta en slutsats som inte går att fastställa då forskning inom området 

ses som otillräcklig (Ibid.). Enligt Hekma (2007, s. 334) har alkoholen alltid varit av stor 

betydelse för den homosexuella sociala sfären. Detta går att fastställa även om det i resultatet 

framkom att flera kunde besöka en klubb eller krog utan att dricka, dock stod de för en 

minoritet i fokusgrupperna (Fokusgrupp 1, 2 & 3). Det ses lite som en trend bland kvinnor då 

det finns forskning som pekar på att kvinnor inom HBTQ-kretsen dricker mer än de 

heterosexuella, med undantag för väldigt queera grupper (Fokusgrupp 2). Alkoholen har en 
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avslappnande effekt (Fokusgrupp 1), som i sin tur kan påverka ett möte mellan två besökare på 

en HBTQ-vänlig plats då de vågar mer, vilket även togs upp tidigare i diskussionen 

(Fokusgrupp 2). Sammanfattningsvis är alkohol en dryck som frambringar möten mellan 

besökare på upplevelseplatser och i upplevelserum.                   

 

6.2. Metoddiskussion 

Under studiens första veckor söktes vetenskapliga artiklar inom ämnet HBTQ förknippat med 

måltidskunskap och värdskap. Det visade sig snabbt vara ett ämne med liten forskningsgrund, 

då endast en artikel skriven av Lugosi (2007) med fokus på HBTQ och hospitality stod att 

finna. En kompletterande artikel av Glaude och Bailey (1995) tillkom. Den handlar om 

sexualitet och psykologi. Även Lundbergs artikel från 2007 användes, främst på grund av sitt 

fokus på Pridefestivalen i Stockholm. Artiklarna kompletterades med litteratur inom ämnet 

HBTQ, senare också med vetenskapliga artiklar och litteratur med fokus på rummet och mötet 

samt olika upplevelseplatser och upplevelserum. Detta knöts sedan samman för att utgöra den 

grund som resultatet senare skulle utgå ifrån. 

 

Litteraturen som användes i bakgrunden ansågs vara relevant och nyutgiven då allt var skrivet 

under 2000-talet med undantag för de två böckerna: Om homosexualitet av Andersson (1988) 

och Nusvensk ordbok av Östergren (1981). Dessa togs ändå med då de ansågs vara bra 

facklitteratur. Webbplatserna Codex, Nationalencyklopedin, RFSL och Wikipedia användes 

också, vilka också ses som bra och trovärdiga källor. Likaså ses metoddelens två böcker: 

Forskningsmetodikens grunder av Patel och Davidson (2009) och Samhällsvetenskapliga 

metoder av Bryman (2011) vara bra och konkreta. Nackdelen med Brymans metodbok, som till 

en början användes uteslutande i metoddelen, var att den är baserad på en amerikansk marknad 

och i och med det beskriver deras förhållningssätt. Därför gjordes valet att ta med metodboken 

av Patel och Davidson samt även Vetenskapsrådets egna förhållningsregler, (Codex, 2011), för 

hur man genomför en studie. Detta för att komplettera Bryman. 

 

Till en början ansågs enkät och observationer vara de bästa metodvalen för studien. Men efter 

det första seminariet ansågs istället intervju vara en bra alternativ metod. Några veckor senare 

stod det klart att göra fokusgruppsintervjuer, vilka kom att genomföras i Grythyttan och 

Örebro. Detta ses som ett källkritiskt moment då resultatet troligtvis hade fått en högre 

reliabilitet om fokusgrupperna hade genomförts på flera platser och kanske även i större städer 

som Stockholm eller Göteborg. Metodvalet ses ändå som bra då det har inbringat mycket 
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relevant data sett utifrån syftet, även om det inte går att göra någon fullständig slutsats på bara 

tre fokusgrupper (Bryman, 2011). För det krävs att en mättnad uppnåtts, vilket kan kräva ett 

tiotal eller till och med upp till 15 genomförda fokusgrupper med en geografisk spridning 

(Ibid.). En svårighet under studiegenomförandet var att få kontakt med rätt personer, eftersom 

de som eftersöktes tillhör en grupp som inte alltid är lätta att få kontakt med, speciellt inte 

utanför större städer. Kriterierna för urvalet var att de skulle ha besökt HBTQ-vänliga platser, 

vilket kunde vara både heterosexuella personer och de som tillhör HBTQ-gruppen. De som 

fann syftet intressant sågs som lämpliga deltagare för fokusgrupperna (Bryman, 2011, s.455).
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7. Slutsats 

Resultatet tyder på att det numera är en större blandning av besökare på HBTQ-vänliga platser 

även om HBTQ-gruppen fortfarande står för en majoritet av besökarna. Orsaken till att många 

besöker en HBTQ-vänlig plats är framförallt på grund av trygghet och för att på ett enkelt sätt 

kunna flörta eller ragga med/på andra besökare. Men många besöker också dessa platser för nöjet, 

de anser att dessa platser är roliga. Det är HBTQ-individerna som skapar och utgör den 

huvudsakliga grunden i en HBTQ-vänlig plats även om det i vissa fall kan räcka med att hänga upp 

en regnbågsflagga utanför. Turister som till exempel söker en HBTQ-vänlig plats kan lätt genom att 

se flaggan hänga utanför ett ställe hitta dessa platser. Besökarna upplever inte en HBTQ-vänlig 

plats annorlunda utifrån mötet mellan besökare och personal mer än att de anser att personalen är 

gladare och kanske vänligare på HBTQ-vänliga ställen. Även om det pekar på att personalen på 

dessa platser har brister i hur de hanterar HBTQ-personer. Slutligen framkom det, att då det blir för 

stor del heterosexuella på en HBTQ-vänlig plats så dör HBTQ-stämningen och den känsla som 

finns på platsen. I resultatet framgår det att många HBTQ-personer då slutar att besöka den platsen 

och istället söker sig till alternativa platser vilket i sin tur medför att den HBTQ-vänliga platsen 

inte längre HBTQ-besökare.    

 

Framförallt behövs mer forskning i ämnet som helhet då det genom uppsatsen framgår att det idag 

är ett tunt forskningsämne. Det går bland annat att fokusera på att skapa den bäst anpassade HBTQ-

vänliga platsen. Alkoholkonsumtionen ses vara ett ämne som kan utgöra grunden för vidare 

forskning. Är konsumtionen högre eller lägre på en HBTQ-vänlig plats? Varför känner en HBTQ-

individ inte samma trygghet på andra öppna platser? Varför kan inte alla ha samma acceptans mot 

HBTQ-individer och deras kultur? Hur ska personalen hantera HBTQ-individer på bästa sätt och 

kan det hjälpa och underlätta med kurser och information? Sist men inte minst finns det tydliga 

tecken i resultatet på att det finns en avsaknad av HBTQ-vänliga platser på mindre orter och i 

mindre städer. Detta bidrar till att homosexualiteten blir allt större i städerna då många drar sig dit. 

Det är också något som kan skapa grunden för vidare forskning inom ämnet HBTQ i hotell- och 

restaurangbranschen.   
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Fokusgrupp – intervjumall      Bilaga 1. 

 

 

Vilka besöker enligt er HBTQ-

vänliga mötesplattformer, och 

varför tror ni att de besöker 

dessa platser?  

 

 

 

Vad tror ni det är som skapar 

grunden i en HBTQ-vänlig 

verksamhet/plattform? Vad gör 

dem HBTQ-vänliga? 

 

 

Hur upplever ni en HBTQ-vänlig 

verksamhet/plattform? Hur 

anser ni att mottagandet är? 

   

 

Extrafrågor:  

 Varför har ni valt att delta? 

 Alkoholens betydelse och inverkan? 

 

Eventuella följdfrågor: 
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Inbjudan till fokusgrupp     Bilaga 2. 

 

Hej, 

Vi är två studenter i Grythyttan som just nu skriver C-uppsats. Vårt syfte är att studera 

restaurangbranschen ur en HBTQ-vinkel, med inriktning på hur gäster upplever HBTQ-vänliga 

klubbar och kaféer.  

  

Våra frågeställningar är:  

 Vilka besöker HBTQ-vänliga mötesplattformer, och varför besöker de dessa platser?  

 Vad är det som skapar grunden i en HBTQ-vänlig verksamhet/plattform? Vad gör dem 

HBTQ-vänliga? 

 Hur upplever gästerna en HBTQ-vänlig verksamhet/plattform? Vad får gästerna för 

mottagande och är den beroende på läggning eller kön? 

 

För att kunna genomföra det här arbetet behöver vi hjälp, vi behöver personer som är insatta i 

HBTQ-världen, som går på gayklubbar, eller gaycaféer och som är intresserade av att vara med 

i en fokusgrupp. Fokusgruppen är ett slags gruppintervju där flera deltagare diskuterar ett par 

olika frågeställningar under uppsikt av en gruppledare. Alla som deltar kommer vara anonyma, 

det enda vi kommer använda är det som sagts och kön och ålder, ex, man 23 sa:  

Gruppintervjuerna kommer hållas i Grythyttan och i Örebro. 

 

Grythyttan: torsdagen den 3:e maj under eftermiddag/kväll  

Örebro: fredagen den 4:e maj FM, kl 10:00-11:30 EM, kl 16:30-18:00 

 

För mer information, frågor eller funderingar kontakta gärna: 

 

Malin på mail: rough_noir@hotmail.com 

Eller mobil: 0735-30 54 99 

 

Alexander på mail: alexander.eric.william@gmail.com 

Eller mobil: 0705-67 89 40 

 

Hoppas vi ses! 

/Malin och Alexander 

  

mailto:rough_noir@hotmail.com
mailto:alexander.eric.william@gmail.com
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Sökmatris       Bilaga 3. 

 

 

Datum Databas Sökord 
Kombination 

Av sökord 

Antal 

Träffar 

Antal lästa 

abstracts 

Antal lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

120327 LIBRIS 1. HBTQ 1 78 1 1 1 

120327 LIBRIS 2. Homo  2+3 7 0 0 0 

120327 LIBRIS 3. Bi 4 1 1 1 1 

120327 LIBRIS 4. Gayklubbar 5 320 1 0 0 

120327 LIBRIS 5. Gay 6 226 3 3 2 

120327 LIBRIS 6. HBT 7 3 0 0 0 

120327 LIBRIS 7. “Vem är HBT”      

    635 6 5 4 

        

120330 Summon 8. Homosexual 8+9+10 971 3 0 0 

120330 Summon 9. Bisexual 8+11 65 2 2 1 

120330 Summon 10. Transgender 12+13 0 0 0 0 

120330 Summon 11. Restaurant 14+13 108 2 2 2 

120330 Summon 12. Gay 14+15 77 0 0 0 

120330 Summon 13. Bars      

120330 Summon 14. LGBTQ      

120330 Summon 15. Behaviour      

    1221 7 4 3 

        

120517 Google 16. Five 16+17+18+19 11400 000 2 2 2 

120517 Goolgle 17. Aspects      

120517 Goolgle 18. Meal      

120517 Goolgle 19. Model      

    11400 000 2 2 2 

        


