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Bisexuella i Sverige rapporterar i större utsträckning än hetero- och 

homosexuella en dålig psykisk hälsa. Tidigare forskning visar att 

bisexuella utsätts för diskriminering och fördomar. Begreppet 

minoritetsstress förklarar sambandet mellan sådana stressorer och de 

relativt sett högre ohälsotalen. I Meyers (2003) minoritetsstressmodell 

antas hanteringsstrategier påverka utfallet av stressorer på den psykiska 

hälsan. Det saknas forskning på minoritetsstress och 

hanteringsstrategier hos bisexuella i Sverige. Syftet med studien var att 

undersöka bi- och pansexuella personers upplevelser av 

minoritetsstress och hanteringsstrategier samt bidra med kunskap som 

kan ligga till grund för individ- och samhällsinsatser. 14 deltagare 

intervjuades och en tematisk analys genomfördes vilket resulterade i 

fem teman; Miljö, Minoritetsstress, Multipel minoritetsstress, 

Hanteringsstrategier samt Utfall psykisk hälsa. För en djupare 

förståelse av minoritetsstress och hanteringsstrategier hos bi- och 

pansexuella föreslås att miljöfaktorer såsom normer, stressorer såsom 

osynliggörande och dubbel utsatthet, hanteringsstrategier såsom 

sökande efter representation, multipel minoritetsstress samt ett 

intersektionellt perspektiv uppmärksammas. 

 

Kunskap om samhälleliga normer och strukturer utgör en viktig utgångspunkt för att 

förstå bi- och pansexuella personers förutsättningar och särskilda position som 

minoritetsgrupp. Sociala normer är regler som förstås av medlemmarna i en grupp, och 

som guidar och/eller begränsar socialt beteende. Dessa normer skapas i interaktionen med 

andra och kan vara explicit uttalade eller implicita (Cialdini & Trost, 1998). Normer är 

nära knutna till makt då den som passar in i normen får fördelar och privilegier i relation 

till den som bryter mot den (Nationella sekretariatet för genusforskning, normkritik, u.å). 

Ett exempel på hur normer och makt hänger ihop är patriarkatet, den samhällsstruktur där 

cis-män (för ordlista se Bilaga 1), på grund av att de tillhör normen, på gruppnivå har 

privilegier såsom ekonomisk, juridisk och politisk makt (Nationella Sekretariatet för 

genusforskning, patriarkat, u.å). Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (2018) har 

kvinnor högre utbildningsnivå än män, men trots det har de lägre lön, lägre inkomst och 

lägre pension. Statistiken visar även att kvinnor innehar färre antal platser i riksdagen 

samt lägger mer tid än män på obetalt hushållsarbete. Patriarkala strukturer antas hänga 

ihop med den så kallade heteronormen som innebär att heterosexualitet via institutioner, 

strukturer och praktiker görs till standard och innebär privilegier (Berlant & Warner, 

1998). 

 

Butler (1990) presenterar en teori, den så kallade heterosexuella matrisen, kring hur 

normer kring sexualitet och kön samverkar och beskriver att samhället är uppbyggt kring 

föreställningen om två kategorier för kön, man och kvinna, med tillhörande förväntningar 

på hur dessa kön ska uttryckas för att ses som normala och naturliga. Kopplat till detta 
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finns en förväntan om att dessa motsatta kön ska begära varandra och vara heterosexuella. 

Butler (1990) menar vidare att detta tankesystem är vad som bland annat möjliggör fobi 

mot de individer som genom könsuttryck eller sexualitet bryter mot eller avviker från det 

“naturliga”. Inom psykologisk forskning tänker man sig att det bland annat är 

heteronormen som möjliggör stigma gentemot HBTQ-personer, vilket leder till stress och 

negativa hälsoutfall (Mink, Linedley & Weinstein, 2014). Senare forskning indikerar att 

Butlers teori är användbar för att förstå hur normer kring kön och sexualitet påverkar 

individens möjlighet att uttrycka sin identitet. Exempelvis var det för deltagarna i en 

studie av hur franska homosexuella män på landsbygden hanterar normer kring kön och 

sexualitet nödvändigt att betona manlighet och maskulinitet och distansera sig mot 

femininitet som ett sätt att inte hamna alltför långt utanför idealbilden av en “riktig man” 

(Annes & Redlin, 2012). Utöver en heteronorm finns det även andra normer som kan 

kopplas till makt eftersom de ger en ojämn fördelning av fördelar och privilegier. Ett 

exempel är cisnormen som innebär en förväntan att individens könsidentitet och 

könsuttryck ska överensstämma med det kön hen tilldelats vid födseln. Vidare finns det 

en mononorm som innebär att vi förväntas leva i monogama parrelationer bestående av 

två individer. Inom HBTQ-rörelsen talas det även om en homonorm, det vill säga att 

rörelsen domineras av homosexuella personer framför andra grupper som tillhör 

akronymen (Lundberg, Malmquist & Wurm, 2017). 

 

Ett intersektionellt perspektiv beskriver hur en individs tillgång till privilegier och makt i 

samhället påverkas av flertalet samverkande kategorier relaterade till maktstrukturer, 

såsom kön, sexualitet, klass, funktionalitet och etnicitet. Genom att anta ett sådant 

perspektiv synliggörs att icke-heterosexuella personer inte är en homogen grupp, 

exempelvis kan en person som är både icke-heterosexuell och rasifierad på grund av 

rasism och fördomar kopplat till sin etnicitet riskera att stöta på andra svårigheter än en 

icke-heterosexuell som inte rasifieras. Vilken betydelse en viss kategori har och hur den 

samverkar med andra kategorier ska ses som något individuellt som behöver utforskas för 

att förstå individens unika upplevelse (das Nair & Butler, 2012). Det finns inom akademin 

inte en entydig konsensus av vad som ska ingå i ett intersektionellt perspektiv, men Nash 

(2008) påpekar att begreppet likväl har mycket att tillföra: det hjälper oss att förstå 

identiteter som komplexa och multidimensionella och att se grupper som delar en eller 

flera minoritetsidentiteter som heterogena. Detta gör det möjligt för forskare ge en röst 

till marginaliserade grupper vars erfarenheter tidigare osynliggjorts i forskning (Nash, 

2008). 

 

Människor som på olika sätt bryter mot normer beskrivs ibland som queer. Ibland används 

begreppet som en paraplybeteckning på gruppen homo-, bisexuella och transpersoner och 

ibland som beteckning för personer som i största allmänhet faller utanför normen eller 

ställer sig kritiska till givna kategorier för exempelvis kön och sexualitet. Enligt ett 

queerperspektiv kan sexualitet förstås på många sätt, i vissa fall handlar den om identitet 

(till exempel att identifiera sig som bisexuell), i andra fall om handlingar (till exempel att 

praktisera BDSM), eller om regler, normer och föreställningar kring detta (Ambjörnsson, 

2016). 

 

Bisexualitet - definition och förekomst 

Enligt RFSLs begreppsordlista (2015) betyder ordet bisexuell: “En person som har 

förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett kön.” Pansexuell beskrivs 

som: “Förmågan att attraheras sexuellt av personer oavsett kön. Ordet pan antyder att det 

finns ett spektrum av kön och inte bara två som ordet bi i bisexuell kan anses antyda.”. 
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En dominerande modell för att beskriva bisexualitet har historiskt sett varit den så kallade 

Kinsey-skalan som skapades av Alfred Kinsey i slutet av 1940-talet. Istället för att dela 

in folk i tre kategorier (hetero-, bi- och homosexuella) så togs en sjugradig skala fram 

från noll “exklusivt heterosexuell attraktion” till sex “exklusivt homosexuell attraktion” 

(Kinsey Institute, 2018). Garber (2000) riktar kritik mot Kinseyskalan för dess antagande 

om att det finns två poler, homo- och heterosexualitet, och att bisexualitet skulle 

återfinnas mitt emellan dessa. Skalan ignorerar därmed frågor om social kontext, kulturell 

praktik, erotisk intensitet, fysisk aktivitet, emotionell involvering samt sexuella fantasier. 

Bisexualitet som ofta har förbisetts i queerteori har en särskild position i ett samhälle 

uppbyggt kring dikotoma kategorier kring kön (man eller kvinna) och sexualitet 

(heterosexualitet eller homosexualitet). I ett sådant samhälle har den bisexuella 

identiteten potentialen att rucka på och destabilisera förväntade och fasta kategorier både 

kopplat till kön och sexualitet (Callis, 2013). Aktuell forskning pekar på att en del bi- och 

pansexuella personer föredrar att använda flera eller inga begrepp för att förklara sin 

sexualitet, ser sin sexualitet som flytande eller beskriver att den sexuella attraktionen och 

romantisk dragningen kan se olika ut (Galupo, Ramirez & Pulice-Farrow, 2017).  

 

Ett problem gällande forskning kring bi- och pansexuellas fysiska och psykiska hälsa är 

att begreppet definieras olika och kan innefatta både identitet, beteende och attraktion, 

eller någon kombination av dessa, vilket försvårar jämförelse mellan studier (Eliason, 

2014; Ridolfo, Miller & Mairland, 2012). Utgångspunkten för denna studie är att termerna 

bisexuell och pansexuell dels ska ses som en del av HBTQ-akronymen, det vill säga 

paraplybegreppet för homo, bi, pan, trans, queer och en rad andra identitetskategorier som 

alla relaterar till sexualitet, relationsbildning, kön och könsuttryck (Lundberg et. al., 

2017). Termen bisexuell kommer, utifrån hur deltagarna i denna studie identifierade sig, 

att användas som ett paraplybegrepp i sin egen rätt som innefattar personer med bisexuell, 

pansexuell, queer identitet eller en identitet som ligger bortom kategorierna heterosexuell 

och homosexuell. Den bisexuella identiteten innefattar en eller flera av följande 

komponenter; sexuell praktik, sexuell attraktion eller romantisk dragning till personer 

oavsett kön eller att identifiera sig som utanför kategorierna heterosexuell eller 

homosexuell. Termen bisexuell har valts framför pansexuell eftersom det ännu är det 

begrepp som mest frekvent används i den psykologiska forskningen på området. På grund 

av att bisexualitet operationaliseras på olika sätt inom forskning är det svårt att säga hur 

vanligt det är. Resultat från den svenska nationella folkhälsoenkäten som sedan 2005 har 

frågat om sexuell identitet visar att under tidsperioden 2010–2012 uppgav 1,5 procent av 

kvinnorna och 0,9 procent av männen att de var bisexuella vilket gör det till den vanligaste 

sexuella identiteten efter heterosexualitet (Folkhälsomyndigheten, 2014). Under-

sökningar som efterfrågar sexuell praktik visar en större förekomst än de som frågar om 

sexuell identitet. Siffror från 2014 års “General Social Survey of U.S.” visade att 8,7 

procent av kvinnorna respektive 8,2 procent av männen hade haft minst en samkönad 

sexpartner sedan 18 års ålder (Twenge, Sherman & Wells, 2016). Omfattande 

undersökningar på sexuell praktik har till författarnas kännedom inte genomförts i 

Sverige i nutid och det går därmed inte att säga att siffrorna kan appliceras på en svensk 

kontext. Samtidigt indikerar skillnaderna mellan studierna att resultaten kan bero på hur 

frågan ställs samt att det kan finnas ett glapp mellan hur en person identifierar sig och 

vilka sexuella eller romantiska praktiker man har. 

 

Psykisk ohälsa hos bisexuella 

Resultat från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (2014) visar att homo- 

och bisexuella personer i Sverige har en sämre psykisk hälsa än den övriga befolkningen. 
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Bisexuella rapporterar i högre grad än både hetero- och homosexuella att de har en dålig 

psykisk hälsa. Bisexuella kvinnor är den grupp som mår sämst vad gäller ängslan, oro 

eller ångest, svår stress, svåra sömnbesvär samt självmordstankar. Homo- och bisexuella 

män mår sämre än heterosexuella män men skillnaderna mellan grupperna homo- och 

bisexuella skiljer sig inte åt i samma utsträckning som motsvarande grupper för kvinnor. 

Dessa mönster återspeglas i självmordsstatistiken som visar att bisexuella kvinnor är den 

grupp som i störst utsträckning rapporterar självmordsförsök (5,7 procent) jämfört med 

homosexuella (3,8 procent) och heterosexuella kvinnor (0,5 procent). Motsvarande siffror 

för män är: bisexuella 4,5 procent, homosexuella 4,3 procent samt heterosexuella 0,5 

procent (Folkhälsomyndigheten, 2014). En annan svensk studie visar att bisexuella skiljer 

sig åt från heterosexuella i det att de hade högre sannolikhet att ha behandlats för affektiva 

syndrom, ångestsyndrom eller substansbrukssyndrom och att ha medicinerat med 

antidepressiva läkemedel (Bränström, 2017). Också här utmärkte sig gruppen bisexuella 

kvinnor i det att de skattade högre på samtliga punkter jämfört med de bisexuella männen. 

De båda studierna beskriver hälsoläget hos bisexuella kvinnor och män men utelämnar 

personer som identifierar sig som bisexuella och har en annan könsidentitet. 

 

Komma ut och öppenhet 

Att komma ut innebär att en person berättar för sin omgivning att den är HBTQ-person 

(UMO, komma ut, u.å.). Att HBTQ-personer behöver komma ut med sin sexualitet kan 

ses som ett uttryck för att det finns ett allmänt antagande om att en person är heterosexuell 

fram tills att motsatsen bevisats. Bland bisexuella personer i Sverige är 53 procent öppna 

med sin sexuella identitet inför åtminstone några i sin närhet, att jämföras med 80 procent 

av homosexuella män och 84 procent av homosexuella kvinnor (Pachankis & Bränström, 

2018). Meyer (2003) beskriver att när en person är öppen med sin minoritetsidentitet kan 

detta å ena sidan innebära att personen utsätts för ytterligare stressorer kopplat till denna, 

men samtidigt kan en sådan öppenhet och identifikation med minoritetsidentiteten vara 

en viktig buffert i stressprocessen då personer som kommer ut kan lära sig att hantera och 

övervinna de skadliga effekterna av stress. Att komma ut kan ge vinster för individen som 

kan beskrivas längs två dimensioner (Vaughan & Waehler, 2010). Å ena sidan en 

individuell dimension som innebär en ökad autenticitet/ärlighet, ökat biopsykosocialt 

välmående samt en stärkt individuell minoritetsidentitet. Å andra sidan en kollektiv 

dimension som relaterar till det som benämns som HBTQ-communityt, det vill säga en 

gemenskap bestående av HBTQ-personer, med en förbättring av existerande relationer, 

en nyfunnen känsla av tillhörighet, en starkare kollektiv identitet samt ett ökat 

engagemang för HBTQ-rättigheter. Studier visar att personer som rapporterar en större 

grad av öppenhet med sin sexuella identitet också upplever en mindre grad av 

internaliserade negativa tankar kring sin egen identitet (Cox, Dewaele, van Houtte & 

Vincke, 2011; Szymanski, Kashubeck-West & Meyer, 2008). Stödet är dock varierat i 

forskningen gällande positiva effekter av öppenhet. En del studier kan visa på en koppling 

mellan öppenhet och minskad risk för psykisk ohälsa medan det i andra studier inte kan 

påvisas något signifikant samband (Hall, 2017). Samtidigt kan komma-ut-processen ses 

som ett heteronormativt fenomen i sig som betonar att det är individer som avviker från 

heteronormen som måste bekänna sin sexualitet för att bli accepterad av 

majoritetssamhället, det vill säga de personer som lever i enlighet med samhällets normer 

(Maliepaard, 2018). Maliepaard (2018) visar i sin studie att den gängse bilden av en linjär 

komma-ut-process där personen endast behöver komma ut vid ett tillfälle inte återspeglar 

hur bisexuella personer upplever komma-ut-processer och öppenhet. Istället verkar man 

välja att spontant visa sin identitet på mer informella sätt som till stor del beror på hur 
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relevant man anser det vara att vara öppen med sin identitet vid ett givet tillfälle.  

 

Livsvillkor för HBTQ-personer 

En komponent för att förstå den generellt sett högre andelen psykisk ohälsa hos gruppen 

bisexuella är kunskap om HBTQ-personers livsvillkor historiskt och i nutid. Det har visat 

sig att lagstiftning hänger ihop med samhällets attityder gentemot HBTQ-personer. 

Förändringar i Sverige gällande diskriminerande lagstiftning och befolkningens attityder 

till homosexuella har kunnat kopplats till en minskad psykisk ohälsa hos gruppen 

(Hatzenbuehler, Bränström & Pachankis, 2018). Data från European Social Service om 

attityder gentemot homosexuella har jämförts med i vilken grad länder har 

diskriminerande lagstiftning och policy, siffror som International Lesbian, Gay, Bisexual, 

Trans and Intersex Association (ILGA) årligen tar fram. Sammanställningen baserat på 

2017 års siffror visar att samhällen med mer diskriminerande lagstiftning också har mer 

negativa attityder gentemot HBTQ-personer (Bränström, 2018).  

 

På många ställen i världen förföljs och mördas HBTQ-personer och samkönat sex är 

olagligt i 70 länder (Carlehed, 2018, 10 november; Himidi-Nia, 2019, 20 mars; Jönsson, 

2019, 29 januari). Hatbrott mot HBTQ-personer förekommer även i Sverige och 2016 

polisanmäldes 553 hatbrott kopplade till sexuell läggning (Brottsförebyggande rådet, 

2017). Samkönat sex var olagligt i Sverige fram till 1944. Därefter klassades 

homosexualitet som en psykiatrisk sjukdom fram till 1979. Först på 2000-talet fick 

samkönade par rätt att adoptera och gifta sig och diskrimineringslagstiftningen skärptes 

för att innefatta HBTQ-personer (Regeringskansliet, 2018). I media har det lyfts att 

samkönade föräldrar ännu inte är lika inför lagen jämfört med heterosexuella och att 

HBTQ-rättigheter fortfarande ifrågasätts i det politiska samtalet (Horvatovic, 2015, 31 

juli). Att transsexualism fram till nyligen klassades som en psykiatrisk diagnos och att 

transpersoner fram till 2013 tvångssteriliserades för att få tillgång till könsbekräftande 

vård är exempel på att patologiseringen av HBTQ-personer fortsatt i nutid (QX 2017; 

RFSU, 2017a).  

 

Teoretiskt ramverk 

För att förstå varför bisexuella mår sämre än majoritetsbefolkningen beskrivs nedan 

Meyers (2003) minoritetsstressmodell samt teorin om mikroaggressioner (Sue, 

Capodilupo, Torino, Bucceri, Holder, Nadal & Esquilin, 2007). I Meyers modell beskrivs 

hanteringsstrategier påverka vilket utfall stressorer har på hälsan och därför förklaras 

hanteringsstrategier mer ingående utifrån Lazarus och Folkmans (1984) teori. 

 

Minoritetsstress 

Ett sätt att förstå stress på är att tala om stressorer, det vill säga situationer som är krävande 

eller hotande för individen. Ett annat är att tala om stress som en respons på händelser i 

omgivningen. Slutligen kan stress förstås som en interaktion mellan individ och en 

situation som ställer krav på individen som uppfattas vara övermäktiga individens 

resurser. Ur detta perspektiv innefattar begreppet stress både karaktäristika hos den 

objektiva stressorn samt individens kognitiva och fysiologiska reaktioner på denna (Holt, 

2012). Meyer (2003) föreslår en modell som förklarar sambandet mellan sociala 

stressorer, såsom stigma och fördomar, och de relativt sett högre ohälsotalen hos HBTQ-

personer. Minoritetsstress ska förstås som en unik stressor för personer med 

minoritetsidentitet, som adderas till livets mer generella stressorer som påverkar alla 

oavsett identitet. Minoritetsstressen antas vara kronisk eftersom den relateras till stabila 

underliggande samhällsstrukturer. Slutligen antas minoritetsstress vara socialt baserad 
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och hänga ihop med samhällets sociala processer och strukturer som ligger utanför 

individen. Meyer (2003) beskriver att minoritetsstress kan ta sig uttryck längs ett 

kontinuum där objektiva distala stressorer, som definieras som stressorer som ligger 

utanför individer, och proximala stressorer, som definieras som stressorer som uppstår 

inuti individen, placeras i varsin ände. Kontinuumet innefattar därmed såväl externa och 

objektiva händelser som ligger utanför individen (exempelvis diskriminering och hot om 

våld), en förväntan om och vaksamhet inför att sådana händelser ska inträffa samt 

negativa sociala attityder som internaliserats (såsom internaliserad bifobi). Distala 

stressorer är oberoende av individens självidentifikation, det räcker alltså med att 

exempelvis läsas som bisexuell av omgivningen för att utsättas för bi-relaterad 

minoritetsstress. Proximala stressorer är däremot avhängiga om individen har en 

minoritetsidentitet. 

 

I modellen för minoritetsstress beskrivs aspekter av stress och hanteringsstrategier och 

hur dessa påverkar ett slutgiltigt utfall på individens mentala hälsa. Meyer beskriver att 

minoritetsstress tar sig uttryck i en miljö där individen har olika förutsättningar beroende 

på bland annat strukturella förutsättningar såsom socioekonomisk status. Dessa 

miljömässiga förutsättningar samverkar med individens minoritetsstatus, exempelvis som 

bisexuell, och påverkar dels vilken stress hen utsätts för och dels hens möjligheter till att 

använda hanteringsstrategier. Omständigheter i den närliggande miljön leder till möjliga 

generella stressorer som kan hända alla individer, såsom att förlora sitt jobb, flytta eller 

förlora en närstående. Utöver de generella stressorerna riskerar en person med 

minoritetsstatus att utsättas för distala minoritetsstress-processer såsom fördomar eller 

diskriminering. Om personen identifierar sig med sin minoritetsstatus, det vill säga har 

en minoritetsidentitet, finns också risken för proximala minoritetsstress-processer, 

exempelvis en förväntan om avvisande eller internaliserad homofobi. Distala processer 

och proximala processer antas samverka, den som blivit utsatt för diskriminering får 

också en ökad förväntan om att utsättas för ytterligare diskriminering. Det är viktigt att 

påpeka att en minoritetsidentitet också kan minska påverkan från stress i att den blir något 

att hämta kraft från. Den kan också vara en del av hanteringsstrategier och social support 

vilket är den del som slutgiltigt påverkar den sammantagna stressens påverkan på den 

mentala hälsan. 

 

Distala stressorer 

Det är dokumenterat att HBTQ-personer är utsatta för distala stressorer, även om 

omfattande forskning på området saknas. Exempelvis rapporterar HBTQ-personer i högre 

grad att de är utsatta för mobbning (Cochran, Sullivan & Mays, 2003) och diskriminering 

(Badgett, Lau, Sears, & Ho, 2007) än heterosexuella. Forskning på distala stressorer som 

är specifika för bisexuella som grupp är eftersatt och saknas enligt författarnas kännedom 

i Sverige. Det har dock visats att bisexuella män och kvinnor i högre utsträckning än 

heterosexuella rapporterar att de har utsatts för hot om våld eller fysiskt våld 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). I samma studie utmärker sig bisexuella kvinnor på denna 

punkt gentemot såväl heterosexuella, homosexuella och bisexuella män och är dessutom 

den grupp som rapporterar högst förekomst av kränkande behandling. Bisexuella är 

föremål för binegativitet (negativa föreställningar om gruppen) och fördomar som yttrar 

sig på olika sätt. Ett exempel är att bisexualitet som identitet tenderar att osynliggöras, 

exempelvis genom att omgivningen ignorerar den (Alarie & Gaudet, 2013). En studie av 

Callis (2013) visar att bisexuella ses som hypersexuella (exempelvis oförmögna att vara 

monogama), illegitima (exempelvis att bisexualitet är en fas) och farliga (för kvinnor 

innebär det en förväntan om att de kommer lämna sina kvinnliga partners för män och för 
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män att de ses som bärare av könssjukdomar). I majoritetssamhället finns det negativa 

attityder till att ha en relation med en bisexuell partner vilket verkar bero på uppfattningen 

att bisexualitet är en instabil sexuell identitet (Armstrong & Reissing, 2014).  

 

Det har visat sig att kön spelar roll gällande attityder gentemot bisexuella. I en studie av 

Yost och Thomas (2012) tycks heterosexuella kvinnor vara lika accepterande av 

bisexuella kvinnor och män medan heterosexuella män verkar mer negativt inställda till 

bisexuella män än bisexuella kvinnor. I studien framgår att männens större acceptans för 

bisexuella kvinnor delvis verkar kunna förklaras av att kvinnlig samkönad sexualitet 

erotiseras. En annan fördom som framkommer i studien är att kvinnlig bisexualitet ses 

som ett sätt att få uppmärksamhet på. Ytterligare en återkommande fördom som 

framkommit i forskning är att bisexuella män ses som att de egentligen är homosexuella 

och bisexuella kvinnor ses som att de egentligen är heterosexuella (Alarie & Gaudet, 

2013; Yost & Thomas, 2012). Det verkar finnas tydliga uppfattningar om vad bisexualitet 

är och inte är: en äkta bisexuell antas vara den som har lika stor dragning till både män 

och kvinnor - det vill säga kan beskrivas som 50 procent heterosexuell och 50 procent 

homosexuell (Alarie & Gaudet, 2013). Även inom HBTQ-communityt rapporterar 

bisexuella fördomar och negativitet. Särskilt tycks homosexuella kvinnor ha fördomar 

och negativitet gentemot bisexuella kvinnor. Inom HBTQ-communityt återkommer 

synen på bisexuella män och kvinnor som instabila i sin sexualitet såväl som synen på att 

både bisexuella män och kvinnor egentligen har en större dragning till män. Detta skulle 

delvis skulle kunna förklara varför bisexuella kvinnor inte accepteras i den lesbiska 

gemenskapen (Matsick & Rubin, 2018). 

 

Proximala stressorer 

Det finns inte särskilt många studier på hur proximala stressorer tar sig uttryck för 

bisexuella personer och till författarnas kännedom saknas även detta i Sverige. En studie 

på homosexuella män visar dock att inre processer såsom internaliserad homofobi och 

förväntan om att bli avvisad kan relateras till negativa hälsoutfall såväl fysiskt som 

mentalt (Hatzenbuehler, Nolen-Hoeksema & Erickson, 2008). Forskning kring HBTQ-

personer har kommit att intressera sig för hur begreppet hypervigilans kan hänga ihop 

med stress och negativa hälsoutfall (Mink et al., 2014). Hypervigilans innebär att 

individen är överdrivet uppmärksam och vaksam på sin omgivning och letar efter tecken 

på om en situation kan vara potentiellt farlig eller negativ (Lundberg et al., 2017). Det 

finns forskning som tydligt visar att utsatthet för stigma leder till en ökad uppmärksamhet 

och ett överdrivet sökande efter tecken kring att bli avvisad (Crocker, Major & Steele, 

1998). Cormier-Otaño och Davies (2012) beskriver hypervigilans som en viktig 

utgångspunkt i psykoterapi för att förstå klienter med ickenormativa identiteter kopplat 

till sexualitet och kön. Hypervigilans ska enligt dem förstås som ett inre tillstånd som 

driver stress och ångest hos individen. Harrison (2003) identifierar hypervigilans som en 

särskild stressor för HBTQ-individer. I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika 

villkor (Folkhälsomyndigheten, 2014) uppger bisexuella i högre grad än heterosexuella 

att de avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallen, rånad eller ofredad 

samt att de inte känner tillit till andra. Dyar och London (2018) visar i sin studie att det 

tycks finnas ett samband mellan distala och proximala stressorer. Den som utsätts för 

stigma relaterat till en bisexuell identitet upplever en ökning av internaliserad bifobi. 

Detta gör i sin tur att man delvis överger den bisexuella identiteten (det vill säga tenderar 

att identifiera sig som heterosexuell eller homosexuell) vilket i sin tur ökar ångest och 

depressiva symtom.  
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Minoritetsstressmodellen i forskning 

Forskning visar att minoritetsstressmodellen förklarar sambandet mellan minoritetsstress 

och psykisk ohälsa hos HBTQ-personer (Bränström 2017, Hatzenbuehler et al., 2008). 

Bränström (2017) finner stöd för minoritetsstressmodellen i en svensk kontext i sin studie 

av skillnader mellan HBT-personer och heterosexuella gällande psykisk hälsa. Studien 

visar att de personer med icke-heterosexuell identitet som blivit utsatta för mobbning och 

våld i högre utsträckning behandlas för psykiatrisk sjukdom än de som inte blivit utsatta 

för detta. Det har också visat sig att sannolikheten att uppleva fysiska hälsoproblem är 

högre hos de HBT-individer som upplevt en fördomsrelaterad händelse (Lick, Durso & 

Johnson, 2013). En studie som applicerar minoritetsstressmodellen på transpersoner visar 

att den kan användas för att belysa att både distala och proximala stressorer skapar 

depression hos personer som är utsatta för stigma (Tebbe & Moradi, 2016). 

Hatzenbuehler (2009) vidareutvecklar minoritetsstressmodellen utifrån behovet att förstå 

hur det kan komma sig att HBT-personer tycks ha en förhöjd risk för psykopatologi även 

kopplat till generella stressorer. Hypotesen är att även detta kan relateras till den unika 

påfrestning som stigma innebär för gruppen. 

 

Mikroaggressioner 

Teorin om mikroaggressioner (Sue et al., 2007) kan ses som ett komplement till Meyers 

(2003) minoritetsstressmodell eftersom den förstnämnda tar hänsyn till fler och mer 

subtila stressorer. Sue et al. (2007) beskriver att dessa mikroaggressioner kan 

kommuniceras verbalt, via handlingar eller via miljön (exempelvis genom brist på 

representation av den egna gruppen). De delar in mikroaggressioner i mikroattacker, 

mikroförolämpningar och mikroinvalideringar. Mikroattacker kan exempelvis vara att 

använda direkt nedsättande ord, att diskriminera mot eller helt undvika en person på grund 

av hens minoritetsidentitet. Mikroförolämpningar kan vara att uttrycka sig oartigt på ett 

sätt som signalerar underliggande negativa antaganden om gruppen eller att skämta på 

gruppens bekostnad. Ett exempel på mikroinvalideringar är då en person som inte 

rasifieras säger att hen “inte ser färg”, vilket invaliderar den rasifierade personens 

upplevelse av att vara just rasifierad och de erfarenheter som följer med detta. De två 

sistnämnda kategorierna innefattar handlingar som oftast sker omedvetet (Sue et al., 

2007). Mikroaggressioner relateras till minoritetsstress i det att ansamlingen av den 

subtila diskrimineringen över tid blir en källa till stress och psykisk ohälsa (Nadal, 

Whitman, Davis, Erazo & Davidoff, 2016). Nadal, Wong, Issa, Meterko, Leon & 

Wideman (2010) fann i sin studie bland annat att HBTQ-personer upplevde 

mikroaggressioner i form av heterosexistiskt språk (att använda bög som skällsord), att 

behöva bete sig heteronormativt för att undvika kränkningar eller subtila antydanden om 

att en HBTQ-sexualitet innebar patologi. Exotifiering och objektifiering från 

heterosexuella män var något som de kvinnliga bisexuella deltagarna i studien berättade 

om. De bisexuella deltagarna beskrev också att de invaliderades i sin sexualitet av 

omgivningen samt att mikroaggressioner påverkade deras hälsa negativt. Det finns lite 

forskning om specifikt bisexuellas upplevelser av mikroaggressioner vilket skulle kunna 

ses som en mikroaggression i sig själv (Nadal et al., 2016). I Sverige saknas enligt 

författarnas vetskap kunskap om bisexuellas upplevelser av mikroaggressioner.     

 

Multipel minoritetsstress 

Nadal et als litteraturöversikt (2016) pekar på att individer med flera minoritetsidentiteter, 

exempelvis med hänsyn till klass, könsidentitet, sexualitet, funktionalitet och etnicitet, 

upplever särskilda sorters utsatthet som kräver en större intersektionell förståelse. Det har 

föreslagits att Meyers (2003) minoritetsstressmodell behöver utvecklas för att passa olika 
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grupper inom HBTQ-gruppen och samtidigt ta en större hänsyn till kön och etnicitet 

eftersom kvinnors erfarenhet av minoritetsstress är mindre beforskad (Lewis, Kholodkov 

& Derlega, 2012). Lewis et als (2012) litteraturöversikt visar att lesbiska och bisexuella 

kvinnors minoritetsstress yttrar sig på olika sätt även om de delar en dubbel utsatthet på 

grund av att de är både HBTQ-personer och kvinnor. HBTQ-personer som rasifieras 

upplever särskilda sorters mikroaggressioner som kan kopplas till depression och upplevd 

stress (Balsam, Molina, Beadnell, Simoni & Walters, 2011). HBTQ-personer som 

rasifieras berättar om rasism i HBTQ-communityt, i dejting-sammanhang samt i nära 

relationer och heterosexism i sitt etniska community. Stöd finns för den så kallade Triple 

jeopardy-teorin som föreslår att de personer som identifierar sig som kvinnor, lesbiska 

och rasifieras möter en trippel utsatthet i form av sexism, heterosexism och rasism 

(Bowleg, Huang, Brooks, Black & Burkholder, 2003).  

 

Hanteringsstrategier 

Forskning kring hanteringsstrategier har fått en framträdande plats inom psykologin 

vilket Aldwin (2007) förklarar med den avgörande roll hanteringsstrategier har som 

mediatorer mellan stressorer och hälsoutfall, med sambanden mellan hanteringsstrategier 

och flertalet skyddsfaktorer såsom socialt stöd, resiliens och positiv affekt samt de 

kliniska implikationer det kan innebära att stärka en individs adaptiva 

hanteringsstrategier. Meyer (2003) beskriver i sin minoritetsstressmodell att en persons 

HBTQ-identitet kan vara en resurs när den möjliggör hanteringsstrategier som kan 

minska minoritetstressens påverkan på den psykiska hälsan (Meyer, 2003). 

Hanteringsstrategier (eng coping) definieras av Lazarus och Folkman (1984) som 

kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera specifika externa och/eller 

interna krav som uppfattas som krävande eller överstiger personens resurser, och alltså 

kräver extra insatser eller åtgärder. Vidare beskriver de att hanteringsstrategier har två 

huvudfunktioner; att reglera stressfyllda känslor (s.k. emotionsfokuserade hanterings-

strategier) och att förändra en problemfylld situation (s.k. problemfokuserade 

hanteringsstrategier). Det förstnämnda används när situationen inte värderas som möjlig 

att förändra medans det senare används oftare när en situation antas vara möjlig att 

påverka. Lazarus och Folkman (1984) förklarar också i sin modell kring stress och 

hanteringsstrategier vad som sker när en individ ställs inför en potentiellt stressande 

situation. Individen gör då först en så kallad primär värdering för att bedöma om något 

och i sådana fall vad som står på spel och vad detta kan ha för konsekvenser för individen. 

Situationen kan bedömas som positiv eller irrelevant och då krävs ingen vidare värdering, 

men den kan också bedömas som negativ och då skapas ett behov av en sekundär 

värdering. I en sådan sekundär värdering utvärderar individen vad som kan göras för att 

övervinna hotet alternativt förhindra skada (Lazarus & Folkman, 1984). Om situationen 

bedöms som hanterbar så sker ingen fortsatt stressreaktion men om de resurser som står 

till hands för att hantera situationen däremot bedöms som otillräckliga skapas stress vilket 

i nästa steg skapar ett behov att hantera denna stress i form av hanteringsstrategier 

(Lazarus & Folkman, 1984). Problem- och emotionsfokuserade hanteringsstrategier kan 

ses som komplement till varandra då problemfokuserade strategier potentiellt kan minska 

det uppfattade hotet och därmed också stressen som förknippas med detta vilket i nästa 

led minskar behovet att reglera denna stress. Framgångsrika emotionsfokuserade 

hanteringsstrategier kan å andra sidan minska negativ stress vilket gör att individen kan 

ta sig an problemet i ett lugnare tillstånd vilket kan ge bättre problemfokuserade 

hanteringsstrategier (Lazarus, 2006).  
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Skinner, Edge, Altman och Sherwood (2003) konstaterar i sin litteraturöversikt att antalet 

indelningar och kategoriseringssystem för hanteringsstrategier är otaliga. De går igenom 

cirka 100 olika studier och finner att det vid sidan av problem- respektive 

emotionsfokuserade hanteringsstrategier finns ett antal andra framträdande 

kategoriseringar. En annan dominerande indelning är engagemang respektive 

ifrånkoppling. Det förstnämnda är strategier som riktar sig mot att hantera stressorn eller 

relaterade emotioner (exempelvis söka stöd, affektreglering, acceptans etc). Det andra 

riktar sitt fokus mot att fly hotet eller relaterade emotioner och inkluderar sådant som 

undvikande, förnekelse och önsketänkande. Utöver detta listar de så kallade 

ackommoderande hanteringsstrategier som refererar till justeringar inom jaget som görs 

som svar på sådant som är begränsande för individen och kan innebära sådant som 

acceptans, kognitiv omstrukturering samt att sänka sina krav. En annan sorts 

ackommoderande hanteringsstrategi är självdistraktion som historiskt sett har klassats 

som en emotionsfokuserad strategi. Dock visar faktoranalyser att strategin att medvetet 

ägna sig åt konstruktiva aktiviteter är ett sätt att anpassa sig till händelser som ligger 

utanför den egna kontrollen (Skinner et al. 2003). Utöver dessa kategoriseringar har 

Aspinwall och Taylor (1997) påpekat att det finns så kallade proaktiva 

hanteringsstrategier som sker innan någon stressor är närvarande. Denna sorts strategier 

skiljer sig inte nödvändigtvis till sin natur från andra strategier men syftet är att förebygga 

hotande eller skadliga situationer från att uppstå. Denna typ av hanteringsstrategier 

innefattar samlade resurser av sådant som kommer vara användbart om ett hot uppstår. 

Fördelen med denna typ av strategier är att om ett stundande hot uppfattas så kan personen 

engagera sig i strategier som kommer förhindra att hotet börjar växa. 

 

HBTQ-personer och hanteringsstrategier 

Det finns ännu inte många studier på HBTQ-personer och hanteringsstrategier (Lehavot, 

2012).  En studie lyfter behovet av att skilja på adaptiva hanteringsstrategier (exempelvis 

acceptans, social support och humor) och maladaptiva hanteringsstrategier som i sig 

innebär en påfrestning för individen (förnekelse, självkritik och användandet av 

substanser) (Lehavot, 2012). Studien visar att bisexuella kvinnor rapporterar mer negativa 

mentala och fysiska hälsoutfall än lesbiska och att detta kan förklaras med att bisexuella 

kvinnor i högre utsträckning använder sig av maladaptiva hanteringsstrategier. 

Maladaptiva hanteringsstrategier visar sig vara en starkare prediktor för negativa 

hälsoutfall än såväl demografiska mått, socialt stöd som adaptiva hanteringsstrategier. 

Nadal, Wong, Issa, Meterko, Leon, & Wideman (2011) identifierar hanteringsstilar som 

homosexuella och bisexuella personer använder då de utsätts för mikroaggressioner. 

Bland de hanteringsstilar som i studien klassas som beteendemässiga finns passivitet, 

konfrontativitet och skyddande av självet. Bland de hanteringsstilar som klassas som 

kognitiva finns att vända mikroaggresionerna till något som gör en starkare, konformitet 

enligt heteronormer och acceptans av mikroaggressioner. Meyer (2003) särskiljer 

hanteringsstrategier på grupp- respektive individnivå och det senare benämner Meyer 

som minority coping. Detta beskrivs som gruppens förmåga att använda sig av 

självförstärkande strukturer för att motverka stigmatiseringens påverkan. Meyer menar 

att en sådan distinktion mellan individ och grupp belyser att de hanteringsstrategier som 

finns tillgängliga i gruppen samtidigt definierar vilka gränser som de individuella 

hanteringsstrategier har. Detta innebär att när hanteringsstrategier på gruppnivå saknas så 

kan en annars resursstark individ ha stora svårigheter att hantera sin situation. 
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Syfte 

Denna studie syftar till att utforska, beskriva och få förståelse för bisexuella personers 

upplevelser av minoritetsstress och de hanteringsstrategier som de använder sig av för att 

hantera denna minoritetsstress. Eftersom det inte bedrivits någon omfattande forskning 

på området i en svensk kontext är förhoppningen att kunna ge en röst åt en 

minoritetsgrupp som inte tidigare blivit hörd. Ett annat syfte är därför att bidra med 

kunskap som kan ha kliniska implikationer och ligga till grund för insatser på samhälls- 

och individnivå för att motverka fördomar om gruppen och minska den psykiska ohälsan. 

 

Frågeställning 

I vilka specifika situationer och på vilket sätt upplever personer som definierar sig som 

bisexuella minoritetsstress? Hur brukar deltagarna göra för att hantera dessa situationer? 

Vilken betydelse beskriver deltagarna att detta sammantaget har för deras psykiska 

mående? 

 

 

Metod 

 

Den aktuella studien var en del av forskningsprojektet “Minoritetsstress hos hbtq-

personer: Upplevelser och coping” som bedrivs vid tre svenska universitet (Linköpings 

universitet, Lunds universitet och Örebro universitet). Forskningsprojektet består av flera 

delstudier och i dagsläget har totalt fyra delstudier påbörjats. Vid sidan av den aktuella 

studien med fokus på gruppen bisexuella genomförde tre team av psykologstudenter vid 

Linköpings, Lunds och Örebro universitet delstudier som fokuserade på minoritetsstress 

och hanteringsstrategier hos transpersoner, queera som rasifieras samt homosexuella. 

Delstudien om transpersoner genomfördes hösten 2018 och övriga delstudier skedde 

parallellt med denna studie under våren 2019.  

 

Val av metod 

Studiens syfte var att utforska, beskriva och få förståelse för människors upplevelser inom 

ett relativt outforskat område och för detta lämpar sig en kvalitativ ansats. Kvalitativ 

forskning är oerhört varierande men kan ha som mål att ge en röst till en grupp eller en 

fråga, att ge en detaljerad beskrivning av händelser eller upplevelser, utveckla teori, 

undersöka meningsinnehållet i en text, identifiera diskurser eller fungera som en social 

kritik. Med en explorativ ansats kan fältet drivas vidare genom att med ny kunskap finna 

fler frågeställningar och viktiga områden att undersöka (Braun & Clarke, 2013). 

 

Undersökningsdeltagare 

För att komma i kontakt med potentiella deltagare tog de tre studentparen som var aktiva 

i det övergripande forskningsprojektet fram en annons (se Bilaga 2) som innehöll 

information om de tre delstudierna. Annonsen spreds via studenternas egna 

Facebooksidor, i Facebookgrupper som kunde tänkas vara relevanta samt till RFSL. De 

personer som var intresserade av att delta i studien kunde mejla till en gemensam 

mejladress för det övergripande forskningsprojektet. Alla som hörde av sig fick ett mejl 

med en kort beskrivning av samtliga delstudier och ombads sedan att välja den studie som 

stämde överens med hur personen identifierade sig. Författarna skickade ut ett anpassat 

informationsmejl till de personer som anmält sig till den aktuella studien där syftet med 

studien, eventuella risker, hantering av data, sekretess samt frivillighet beskrevs (se 

Bilaga 3). De potentiella deltagarna kunde därmed ge sitt informerade samtycke till att 

vara med i studien. 19 personer hörde av sig som ansåg att deras identitet låg närmast 
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beskrivningen för denna delstudie. En av dessa exkluderades av etiska skäl på grund av 

att personen kände en av författarna. Övriga 18 personer fick då information om hur 

telefonintervjun skulle ske och förslag på tider. 16 personer ville boka in en intervju, 

varav två blev nekade på grund av tidsskäl. Totalt genomfördes 14 telefonintervjuer, vilka 

samtliga transkriberades och användes för analys.   

 

Av totalt 14 deltagare i den aktuella delstudien identifierade sig en deltagare som man, 

tio deltagare som kvinnor, två deltagare som icke-binära och en som queer. De flesta 

deltagare använde ordet bisexuell, pansexuell eller queer för att beskriva sin sexualitet. 

Två deltagare beskrev sig som asexuella och panromantiska och en deltagare beskrev sig 

som fetischist. Några beskrev att de använde olika ord för att beskriva sin identitet 

beroende på kontexten. Ordet bisexuell använde man i sammanhang där man tänkte sig 

att kunskapen om HBTQ-gruppen var lägre och blev då ett sätt att slippa utbilda 

omgivningen. Några som använde termen queer beskrev att det fungerade som ett sätt att 

visa att man ställde sig utanför hetero- tvåköns- och tvåsamhetsnormer eller hade en 

sexuell praktik som låg bortom homo- och heterosexuella kategorier. Begreppet bisexuell 

ska i nedanstående resultatsammanställning ses som ett paraplybegrepp för samtliga 

uppräknade sexuella identiteter såvida inget annat uppges. Åldern på deltagarna låg 

mellan 22 år och 67 år med en medelålder på 34 år. De flesta var bosatta i större svenska 

städer och ett fåtal i mindre orter eller på landsbygden. En av deltagarna beskrev en 

etnicitet som delvis var icke-svensk och en beskrev sig utöver svensk som även 

tillhörande ett svenskt minoritetsfolk. Majoriteten av deltagarna hade en akademisk 

utbildning och de flesta arbetade inom områden som exempelvis vård, skola eller IT. 

Några deltagare var studerande eller arbetssökande. Tre deltagare angav att de var aktiva 

utövare av någon religion. 

 

Datainsamling 

Datainsamling gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fokus på att fånga 

deltagarnas erfarenheter av minoritetsstress och hanteringsstrategier. Författarna utgick 

från en intervjumall som de ansvariga forskarna tagit fram utifrån ett teoretiskt ramverk 

innehållande teorier om minoritetsstress, mikroaggressioner och hanteringsstrategier. 

Författarna gjorde några ändringar för att intervjumallen skulle passa för den aktuella 

delstudien och kontrollerade att samtliga frågor som användes i den slutgiltiga versionen 

återknöt till studiens syfte och stämde överens med den bild av området som författarna 

skaffat sig genom den egna teoretiska inläsningen. I mallen fanns också utrymme för att 

lägga till övrig information om informanten ansåg att frågorna inte var heltäckande. För 

att förbereda sig diskuterade författarna igenom intervjumallen, intervjuade varandra 

samt genomförde varsin provintervju (som inte inkluderades i analysmaterialet). Detta 

syftade till att säkerställa samsyn kring de öppna frågorna och eventuella följdfrågor och 

för att få en uppfattning om hur det kändes att få frågorna i mallen. Syftet var också att 

hjälpas åt att få syn på eventuella svårigheter i intervjuteknik. Utifrån detta 

sammanställdes en slutgiltig intervjumall (se Bilaga 4). Författarna genomförde sju 

intervjuer var som tog mellan 45 och 90 minuter. Telefonintervjuerna genomfördes med 

hjälp av författarnas egna mobiltelefoner samt diktafoner. Ljudfilerna fördes över till 

USB-minnen och kunde därefter spelas upp på författarnas datorer för transkribering till 

textfil. Ljud- och textfiler förvarades på separata USB-minnen. För transkriberingen 

användes ljudprogrammet Quicktime och ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word.  
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Analys 

Tematisk analys (TA) är en metod för att identifiera, analysera och rapportera mönster i 

data. TA kan ses som en grundläggande metod för kvalitativ analys och sorteras till de 

kvalitativa metoder som huvudsakligen är oberoende av teori och epistemologi. Genom 

denna relativa teoretiska frihet kan TA erbjuda ett flexibelt och användbart 

undersökningsverktyg som både sammanfattar en bredd av upplevelser och samtidigt ger 

en rik och detaljerad redovisning av datan. En deduktiv ansats kan sägas vara teoridriven 

och formen tenderar att ge mindre rika beskrivningar av datan överlag men passar sig för 

en mer detaljerad analys av någon aspekt av datan. En induktiv ansats är mer datadriven 

och kan generera information som ligger utanför det teoretiska ramverket. I denna studie 

var ansatsen att fånga deltagarnas upplevelser av minoritetsstress och 

hanteringsstrategier. Detta har gjorts med en teoretisk förförståelse för området som 

skulle studeras och ett teoretiskt ramverk som har legat till grund för intervjuguiden och 

dess riktade frågor kring minoritetsstress och hanteringsstrategier. Ansatsen var således i 

huvudsak deduktiv men med induktiva inslag för att sådant som legat utanför det 

teoretiska ramverket inte skulle gå förlorat (Braun & Clarke, 2006).  

 

Transkribering skedde så nära inpå genomförd intervju som möjligt. Transkriberingen 

hade på förhand diskuterats igenom för att finna samstämmighet. För ökad insyn i 

materialet bestämde författarna att dela upp transkriberingen mellan sig så att varje 

författare transkriberade ett antal av de eget genomförda intervjuerna och ett antal av den 

andres genomförda intervjuer. Författarna läste igenom delar av varandras 

transkriberingar kontinuerligt som ytterligare ett sätt att säkerställa samstämmighet. För 

att anonymisera intervjuerna avkodades intervjupersonernas namn, bostadsort, yrke och 

i vissa fall personernas fritidsintressen eller viktiga nätverk som de var en del av om risken 

för att bli identifierad ansågs vara alltför hög. Efter avslutad transkribering läste 

författarna igenom varandras transkriberingar för att bekanta sig med samtliga data. 

 

Författarna läste igenom samtliga transkriberingar och antecknade var för sig preliminära 

förslag på koder. Författarna ägnade lika stort fokus åt varje dataextrakt och de flesta 

dataextrakt fick också flera koder för att fånga flera nyanser i deltagarnas berättelse och 

därmed ge en bredd till materialet. För varje genomläst intervju diskuterades kodförslagen 

för att sedan utmynna i en slutgiltig kodning som gjordes gemensamt i programmet Excel. 

Koderna syftade till att återge innehåll i materialet snarare än att tolka eller söka efter 

mening. Exempel på koder var: Heteronorm, Okunskap, Förväntan negativa reaktioner, 

Könsnormer, Övrig minoritetsidentitet och Stöd. För att undvika att ta uttalanden ur sin 

kontext valde författarna genomgående ut längre citat. Dessa fick då flera koder och i ett 

andra steg gick författarna igenom samtliga kodningar och markerade den delen i citatet 

som gällde för respektive kod. Vissa koder växte fram deduktivt eftersom författarna hade 

en förförståelse genom det teoretiska ramverket för minoritetsstress, mikroaggressioner 

och hanteringsstrategier. Andra koder växte fram induktivt eftersom författarna bibehöll 

en öppenhet inför sådana uttalanden som låg utanför ramverket eller kunde tänkas 

kontrastera detta.  

 

Det totala antalet koder uppgick till 193 och den data som tillhörde respektive kod 

sorterades därefter in under olika teman. Detta gjordes gemensamt av författarna och 

genererade 20 underteman som sedan sorterades in under fem huvudteman: 

Samhällsaspekter, Identitet, Utsatthet, Hanteringsstrategier och Kognitioner/-

emotioner/reaktioner. Författarna granskade gemensamt alla teman som framkommit och 

sökte citat som illustrerade varje tema. I en andra genombearbetning av temana gick 
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författarna igenom varje tema och dess koder ytterligare en gång för att minimera graden 

av överlappning mellan teman och för att belysa det teoretiska ramverket. Detta 

resulterade i att de fem reviderade huvudteman: Miljö, Minoritetsstress, Multipel 

minoritetsstress, Hanteringsstrategier och Utfall psykisk hälsa. Till dessa hörde totalt 12 

underteman. I ett sista steg arbetade författarna med att sammanfatta samtliga teman i en 

resultatredovisning och koppla dessa till studiens frågeställningar samt finna ytterligare 

citat som var särskilt illustrativa för materialet.  

 

Författarnas förförståelse 

Eftersom båda författarna i denna delstudie identifierar sig som HBTQ-personer kan det 

sägas att författarna delvis var en del av det fält som studerades. Vidare har båda 

författarna ett intresse för HBTQ-frågor och har engagerat sig genom vidareutbildningar 

i HBTQ-frågor, volontärarbete med HBTQ-gruppen, politisk aktivism samt arbete med 

kultur inom communityt. Båda författarna var också insatta i fältet via bland annat sociala 

medier, dokumentärer och olika sociala sammanhang eller relationer. Dessutom har 

författarna egna erfarenheter av att uppleva minoritetsstress. Detta färgade sammantaget 

förförståelsen för ämnet. En annan förförståelse är den som författarna har på grund av 

tio terminer på psykologprogrammet som innehållit föreläsningar och kurslitteratur 

inriktade på många av studiens områden, exempelvis stress, psykisk (o)hälsa, 

hanteringsstrategier, HBTQ och genusvetenskap. Förförståelsen är också påverkad av att 

författarna var en del av ett övergripande forskningsprojekt som bidrog med 

projektbeskrivning och intervjumall. En utgångspunkt i en intersektionell feministisk och 

maktkritisk hållning till såväl psykologin som fält som samhället i stort påverkade också. 

Detta innebar en särskild uppmärksamhet på hur olika kategorier såsom kön, sexualitet, 

ålder eller etnicitet samspelar och ger varje individ unika förutsättningar och svårigheter. 

En annan utgångspunkt var också att kategorier kan betyda olika för varje individ och att 

dessa kategorier är flytande och kontextuella. För att undvika att förförståelsen blir till 

bias nämner Lietz, Langer och Furman (2006) att metoder som reflexivitet och member 

checking är hjälpsamma. Reflexivitet kan handla om att göra sin egen sociokulturella 

position tydlig och att genomgående tänka kring hur ens förförståelse kan påverka 

ingången till materialet. Författarna har eftersträvat detta genom att föra en kontinuerlig 

dialog kring hur deras identiteter och perspektiv kunnat påverka processen. Att författarna 

intervjuade varandra blev ett sätt att ytterligare synliggöra den egna positionen och de 

områden som kunde tänkas väcka känslor och tankar hos fattarna. Författarna diskuterade 

efter varje intervju vilka känslor och tankar som uppstått väckt för att i så stor utsträckning 

som möjligt därefter kunna se materialet ur ljuset av forskningsfrågorna och 

analysmetoden. Reflexiviteten underlättades också av handledningstillfällen med de två 

handledarna som gav ytterligare perspektiv på datainsamling och analysprocess. Detta 

var särskilt värdefullt eftersom den ena handledaren inte sedan tidigare var inläst på 

området och kunde hjälpa författarna identifiera eventuella blinda fläckar i analysen av 

materialet på grund av förförståelsen. I den inledande fasen av analysprocessen 

analyserade författarna oberoende av varandra samma material, för att därefter kunna 

identifiera huruvida förförståelsen kom i vägen för aspekter av analysen. Slutligen 

stärktes trovärdigheten i att analysen återgav deltagarnas verklighetsbeskrivning genom 

member checking, författarna skickade ut den slutgiltiga resultatsammanfattning till 

deltagarna i studien och bad dem att ge sina synpunkter. 

 

Etik 

Det övergripande forskningsprojekt som denna studie är en del av etikprövades i 

Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala den 15 augusti 2018 (Dinarienummer 
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2018/330). De personer som anmälde sig till studien fick ett informationsbrev som 

beskrev studiens utformning och syfte på ett mer utförligt sätt än vad som hade beskrivits 

i annonsen. I brevet beskrevs hur intervjuerna skulle genomföras, information om 

ljudupptagning samt hur datan sedan skulle analyseras och förvaras. Här gavs information 

om att deltagandet var frivilligt och gick att avbryta. Av praktiska skäl sattes en nedre 

åldersgräns på 15 år eftersom lagen om etikprövning kräver ett samtycke från 

vårdnadshavare för de deltagare som är under 15 år. Inför intervjun upprepades 

informationen från brevet muntligt till deltagarna. Samtycke till inspelning inhämtades 

från intervjupersonerna verbalt på telefon innan intervjun påbörjades och efter att 

information hade givits muntligt till informanten och den hade fått möjlighet att ställa 

frågor. Efter att inspelningen startats inhämtades muntligt samtycke till deltagande i 

studien. Integriteten skyddades via avidentifiering som genomfördes i samband med 

transkribering av intervjuerna till skriftligt datamaterial där all information som var 

potentiellt identifierande kom att raderas. Under analysfasen förvarade författarna 

ljudfiler och transkriptioner separat från varandra i ett låst utrymme och de kunde endast 

kopplas samman via en kodnyckel. Efter att analysarbetet avslutats inhämtade ansvarig 

forskningsledare detta material för säker förvaring i universitetets arkiv i 10 år i enlighet 

med dataskyddsförordningen GDPR. 

 

Eftersom det fanns en risk att intervjun skulle aktualisera svåra erfarenheter hos 

deltagarna var det viktigt att skapa en trygg och tillåtande intervjusituation. Under 

intervjun betonades att deltagarna hade rätt att avbryta om de upplevde obehag och på 

grund av den öppna strukturen i intervjun fanns det möjlighet för deltagarna att påverka 

vilken riktning samtalet rörde sig i. För att säkerställa att deltagarna inte upplevde 

inspelningen av intervjun som ett integritetsintrång betonade författarna också att 

materialet skulle hanteras säkert och enbart analyseras i aktuella studien samt eventuellt 

reanalyseras i det övergripande forskningsprojektet. Författarna tog vidare hänsyn till att 

HBTQ-communityt i Sverige är relativt litet och att det fanns en risk att deltagare kunde 

identifieras genom sina berättelser. All redovisning av resultat skedde därför på gruppnivå 

eller på ett sådant sätt att ingen enskild deltagare riskerade att identifieras.  

 

 

Resultat 

 

Analysen resulterade i fem huvudteman gällande upplevelser av minoritetsstress och 

hanteringsstrategier; Miljö, Minoritetsstress, Multipel minoritetsstress, 

Hanteringsstrategier samt Utfall psykisk hälsa. Dessa teman har i sin tur totalt tolv 

subteman, se Tabell 1 nedan. 

  

Tabell 1. Huvudteman och underteman 

 
Tema 

 
Tema 1. Miljö 

1.1 Normer 

1.2 Strukturer 

  

Tema 2. Minoritetsstress 

2.1 Distala stressorer 

2.2 Proximala stressorer 
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Tema 3. Multipel minoritetsstress 

  

Tema 4. Hanteringsstrategier 

4.1 Undvika/välja bort 

4.2 Reglera sig själv 

4.3 Stöd och resurser 

4.4 Motstånd och kritik 

4.5 Kunskap 

  

Tema 5. Utfall psykisk hälsa 

5.1 Emotioner 

5.2 Stress 

5.3 Psykisk ohälsa 

 
 

1. Miljö 

I detta tema återfinns deltagarnas berättelser om centrala samhällsaspekter som de 

upplevde påverkade deras liv. Temat har två underteman: Normer och Strukturer. 

Deltagarna beskrev under Normer hur deras liv på olika sätt påverkades negativt av 

samhällets rådande normer. Detta påverkade också hur synliga deltagarna blev eller 

kunde vara i de sammanhang de befann sig i. Undertemat Strukturer handlade om 

samhällsstrukturer som påverkade möjligheten för deltagarna att leva ett liv på samma 

villkor som övriga majoritetssamhället.  

 

1.1 Normer 

Centralt för detta tema var berättelser om hur heteronormen gjorde att deltagarna, särskilt 

de som hade en stadig partner av motsatt kön, ständigt tolkades som heterosexuella av 

omgivningen. Nära knutet till heteronormen beskrev deltagarna också att det fanns en 

förväntan om att skaffa barn om man hade en partner av annat kön. De deltagare med 

barn som lästes som ett samkönat kvinnligt par konfronterades istället med frågor om vem 

som var barnets pappa. Följande citat illustrerar en heteronormativ förväntan om att en 

familj består av en mamma och en pappa: 

 
..//.. det var en kurator på kvinnohälsan som när vi skulle inseminera kontinuerligt kallade donatorn 

för pappa, och jag bara: ”Nej men det är inte en pappa det här är en donator. En pappa är en förälder 

det är någonting annat. Det är vi som är föräldrar du kan inte kalla donatorn för pappa”. Det var 

en oerhört smärtsam process där så att hjälpen har inte varit så bra eftersom det inte funkar eftersom 

dom är normativa och det är ju helt sjukt att en instans som finns just för att möta samkönade par 

inte har den kompetensen ..//.. 
 

På samma sätt som deltagare på olika sätt behövde möta en förväntan om heterosexualitet 

beskrev de också en påverkan av cis-normer som osynliggjorde de deltagare som hade en 

transidentitet. Dikotoma normer kring sexualitet gjorde att deltagare som dejtade eller var 

tillsammans någon av samma kön uppfattades som homosexuella. Mononormer 

påverkade möjligheten för deltagare med en icke-monogam praktik att prata om och vara 

öppen med sitt sätt att forma relationer. De beskrev också en stark homonorm i HBTQ-

sammanhang som gjorde att andra sexualiteter eller sexuella praktiker hamnade långt ner 

i hierarkin. Homonormen framkom enligt deltagarna särskilt starkt i lesbiskt 

separatistiska rum. Följande citat är ett exempel på hur en flersam deltagare mötte 

dikotoma normer och homonormer: 
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..//.. men det kan också vara att jag till exempel är på en fest med båda mina stadiga partners och 

jag först är med min fru och sen går iväg och passerar förbi min pojkvän och ger honom en puss 

liksom för att det liksom är normalt och nån såhär "jaha men jag trodde du var lesbisk" man bara 

"nej alltså hur fick du för dig det?" ..//.. 
 

Överlag beskrev deltagarna också att de begränsades av normer kring könsuttryck och att 

de kände av samhällets förväntningar kring att se ut på ett visst sätt. Nära knutet till detta 

beskrevs maskulinitetsnormer som avgränsade möjligheten för den deltagare som 

identifierade sig som man att anamma feminina attribut eller beteenden.  

 

1.2 Strukturer 

Deltagarnas upplevelse var att förändringar inom lagar och juridik, såsom möjligheten för 

samkönade par att gifta sig, gjorde att deras identiteter och livsval delvis kunde 

normaliseras vilket innebar en lättnad. Vissa deltagare kopplade också en ökad 

normalisering till ökad tillgång till information. Lagar kopplade till familjebildning och 

könsbekräftande vård uppfattades som nödvändiga för att kunna leva så som man 

önskade. Skyddet från diskrimineringslagstiftning upplevdes som en viktig trygghet. En 

utökad diskrimineringslagstiftning efterfrågades i de fall där deltagaren hade en sexuell 

identitet eller praktik som i nuläget inte omfattades av lagstiftningen: 

 
..//.. jag har lagen på min sida där [som bisexuell], jag har antidiskrimeringslagar, jag har allmän 

opinion med mig, jag är väldigt väldigt medveten om det. Medan bara en sån sak som BDSM som 

är lagligt men där finns det inget antidiskrimineringsskydd. Och det är hela tiden ifrågasatt om det 

ska få synas på Pride, om det bara är nåt fel i hjärnan på oss och så vidare. 
 

Deltagarna upplevde en otrygghet på politisk nivå som handlade om att det idag finns 

framstående politiker som vill inskränka och motarbeta HBTQ-personers rättigheter. 

Strukturer kopplade till kön, klass, etnicitet och funktion nämndes såväl som huruvida 

man bodde i stad eller på landsbygden. Några deltagare funderade kring hur dessa 

skapade ytterligare begränsningar för möjligheter att leva öppet, bilda familj, känna sig 

representerad och slippa olika former av utsatthet. Ökad representation var något som 

deltagarna särskilt efterfrågade för ökad synlighet. 

 

2. Minoritetsstress 

Detta tema beskriver de olika former av stressorer som deltagarna mötte kopplade till sin 

identitet. Temat har två underteman: Distala stressorer och Proximala stressorer. 

Undertemat Distala stressorer fångar de stressorer som kan beskrivas som att de ligger 

utanför individen såsom fördomar och osynliggörande. Undertemat Proximala stressorer 

innehåller deltagarnas berättelser om stressorer som ligger inom individen såsom 

internaliserade negativa tankar och förhöjd vaksamhet. Deltagare beskrev att 

minoritetsstressen förekom i flertalet stora livsområden. Stora framträdande livsdomäner 

i deltagarnas berättelser var arbete, vården och internet. Minoritetsstress beskrevs också 

finnas i bland annat familjerelationer, dejtingsammanhang, utbildning, fritidsaktiviteter 

och offentliga miljöer. Ett centralt område var också HBTQ-communityt som de flesta 

deltagarna beskrev som stressande.   

 

2.1 Distala stressorer 

Centralt för detta tema var att nästan samtliga deltagare berättade om bifobi och 

binegativitet. Detta kunde yttra sig som olika former av direkta kränkningar såsom att ha 

blivit kallad nedsättande ord, blivit sedda som äckliga på grund av sin sexualitet samt 

direkta uppmaningar om att dölja sexualiteten. Ett exempel var att på dejtingappar ha 
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mötts av uttalanden om att man inte ville dejta bisexuella. Många deltagare som inte 

identifierade sig som män beskrev att också binegativiteten var särskilt tydlig i lesbiska 

sammanhang och att de där blivit exkluderade och ifrågasatta. Många möttes av 

nedlåtande uttalanden som baserade sig på fördomen om att bisexuella skulle kunna välja 

att bara dejta icke-män om de ville. De beskrev också att de ofta inte sågs som HBTQ “på 

riktigt”. Nedanstående citat exemplifierar hur en deltagare påverkades av bifobi inom 

HBTQ-communityt: 

 
..//.. det är inte alltid att våra kamper drar jämnt, så det kanske inte är så konstigt att det finns 

slitningar inom HBTQ-rörelsen och det kanske också är därför den här bifobin finns tror jag. Den 

här rädslan för att, ja men lesbiska som är rädda för att kvinnor ska lämna en för en man för att 

”Du har ju möjlighet att välja det heteronormativa livet varför skulle inte du göra det?”. Det hörde 

jag lesbiska säga i ett samtalsforum och jag bara ”Jag har inte möjlighet att välja vem jag attraheras 

av. Jag har fortfarande ingen möjlighet att välja mina känslor lika lite som du”. 
 

Deltagarna tvingades också att konfronteras med omvärldens fördomar kring den 

bisexuella identiteten. Återkommande fördomar som deltagarna beskrev var att man sågs 

som mer promiskuös än andra, att man förväntades ha svårt att leva monogamt och att 

man var bärare av könssjukdomar: 

 
..//.. sen har det varit mycket också kring det här med könssjukdomar också faktiskt. Att man 

liksom som bisexuell skulle va lite mer ja men potentiell vad ska man säga risk med sjukdomar. 

Jag var inne i nåt tjejgäng då var det såhär "ja men du som bisexuell du kanske kommer in här i 

vårat gäng och sprider runt sjukdomar". Och då var jag inte ihop med nån av dom utan jag hade 

precis kommit in och var bara på ett vänskapligt plan, men då var det såhär att jag sågs lite som ja 

en potentiell smittospridare. 
 

Vissa deltagare påverkades negativt av att vara medvetna om att de levde i enlighet med 

allmänhetens fördomar, exempelvis beskrev de som levde flersamt eller de som ägnade 

sig åt queera sexuella praktiker att de bekräftade en fördom om bisexuella som 

“perversa”. Många deltagare upplevde också att de på grund av fördomar inte blev tagna 

på allvar i sin identitet. Identiteten ansågs som oseriös, en fas eller att deltagaren 

egentligen var homosexuell. De mötte också fördomen att identiteten skulle bero på 

problem under uppväxten. Deltagare berättade att de möttes av fördomen att den sexuella 

identiteten berodde på en psykiatrisk sjukdom. En deltagare hade på grund av sin sexuella 

identitet och praktik skickats på neuropsykiatrisk utredning av sina vårdnadshavare. 

 

Berättelser om mikroaggressioner framkom, exempelvis subtila beteenden såsom sneda 

blickar eller rynkningar på näsan i olika sammanhang som gjorde att man kände sig 

avvisad eller utanför. Det kunde också handla om att bli ifrågasatt eller exkluderad vid de 

tillfällen man befann sig i HBTQ-sammanhang och om skämt med syfte att förlöjliga eller 

osynliggöra deltagarens identitet.  

 

De flesta deltagare hade varit med om att bli osynliggjorda i sin sexuella eller romantiska 

identitet, bland annat genom att bli invaliderade eller misstrodda eller lästa som 

heterosexuella eller homosexuella. Deltagarna behövde kontinuerligt ta aktiva beslut 

kring att komma ut eller berätta privata detaljer om sitt liv (vilket kunde uppfattas som 

provokativt eller obekvämt av omgivningen) eller känna sig dold (vilket kändes 

skambelagt för deltagaren). Osynliggörandet kunde också handla om att bli sedd som 

lättkränkt i olika upplevelser av utsatthet därför att Sverige anses vara ett bra land att leva 

i för icke-heterosexuella personer:  
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..//.. en del säger såna korkade grejer som att ”ja men det är ju så lätt och va HBTQ-person i Sverige 

här är det så tryggt och så bra” och då har man ju inte alls insikt i hur sjukt stressande det är och 

dom här situationerna när man blir utsatt att det skapar en stress i en som man får leva med. Det 

är nån slags livsstress, man kommer inte ut en gång man kommer ju ut hundratusentals gånger 

under ett liv och varje sån situation är ju stressande. 
 

Ovanstående citat illustrerar även den stress kopplad till att behöva komma ut gång på 

gång som många deltagare berättade om, antingen för att bli synlig eller för att det fanns 

en press från omgivningen att komma ut.  

 

Nära knutet till osynliggörande var berättelser om att behöva möta omvärldens okunskap 

kring bi- och pansexualitet vilket bland annat ledde till känslan att den egna sexualiteten 

var tabu eller något skambelagt. Det var också vanligt med situationer där det blev ett 

överfokus på deltagarens sexualitet och man behövde ofta svara på närgångna frågor om 

hur sex mellan samkönade fungerade, om familjebildning eller hur de klarade av att 

hantera ickenormativa relationsformer, trots att deltagaren inte ville prata om detta: 

 
..//.. det händer fortfarande att jag får såna frågor om min sexuella läggning också. Jag har fått 

frågan ”Hur har tjejer egentligen sex med andra tjejer?” eh så även om jag har fått den sortens 

dumma frågor också så känner jag bara såhär att jag kan ju bara svara på hur jag har relationer, jag 

kan ju inte svara på hur alla människor alla icke-monogama har det. Du kan inte använda mig som 

ett uppslagsverk om just det här ämnet. 
 

Framträdande var också berättelser om sexualisering och exotifiering, vilket de kvinnliga 

och ickebinära deltagarna vittnade om. Det var vanligt att bli objektifierad av män både i 

dejtingrelationer och i offentliga rum, vilket upplevdes både kränkande och hotfullt. 

Deltagare hade varit med om sexuella trakasserier från män och en deltagare hade fått 

höra att det på grund av bisexualiteten var att förvänta att man skulle bli våldtagen. En 

deltagare berättade om ett sexuellt övergrepp i vården som illustreras i citatet nedan: 

 
Jag har ett skräckexempel från sjukvården. Det var när jag levde ihop med en av mina tjejer och 

jag skulle till gynekologen och det var en man den gången och som jag berättade då för, jag 

kommer inte ihåg varför jag sökte, i alla fall så fick han för sig att han skulle titta så att inte min 

mödomshinna hade vuxit ihop (...) Och skulle med händerna då, med fingrarna undersöka mig och 

i dom situationerna man reagerar inte direkt utan det var efteråt jag började fundera ”men var det 

där okej, varför var vi ensamma i rummet, varför var det ingen sköterska med, kan ens liksom 

slidkransen växa ihop?”. Intervjuare: Så förstår jag dig rätt, du var med om ett övergrepp? 

Deltagare: Ja det kändes så för mig. 
 

Flertalet deltagare uppmärksammade att de hade blivit utsatta för diskriminering. Bland 

annat hade en deltagare blivit förbjuden av sin chef att vara öppen med sin sexualitet på 

arbetet och en annan berättade om att ha begränsats i sina livsval på grund av 

diskriminerande lagstiftning. En annan deltagare som identifierade sig som fetischist 

berättade att hen inte fått den vård hen eftersökte på grund av sin identitet. 

 

Alla deltagare behövde genomgående fundera kring hur öppna de ville och kände sig 

trygga att vara i olika sammanhang där båda alternativen kunde innebära negativa 

konsekvenser. Deltagare hade varit med om både dödshot, hot om våld och fysiskt våld 

på grund av sin identitet. Dessutom beskrev man en medvetenhet om risken för att utsättas 

för våld eftersom man visste om vänner hade blivit misshandlade. En person berättade 

om det överhängande hotet från nazistiska grupper, bland annat när man gick i 

Prideparaden eller befann sig på queerklubb.  

 



 20 

2.2 Proximala stressorer 

Många deltagare beskrev en förhöjd vaksamhet på omgivningen i form av ständiga 

bedömningar och avvägningar: 

 
Ja jag tänker att generellt så är det nån form av ökad vaksamhet alltså att jag hela tiden behöver 

göra nån form av riskbedömning eller analys kring vad jag ska berätta om mig själv, hur jag ska 

berätta om mitt liv eller inte berätta om mitt liv. Så beroende på situation så det är ju nån form av 

känsla av att inte kunna fritt prata om mig själv som människa på samma villkor som personer som 

kanske följer normen. 
 

Deltagarna beskrev också att de bedömde hur säkra platser de vistades på var, där nya 

platser och framförallt mindre orter ansågs vara mest riskfyllda: 

 
..//.. så att beroende på var vi är hur dags på dygnet och så vidare så är det alltid "okej men är det 

här en trygg plats att pussa henne på, hur ser omgivningen ut?” och i dom allra flesta fall så händer 

det ingenting men det vet man inte för ibland händer det och jag vet folk som blir misshandlade 

och jag ser ju också blickar och så vidare så att det skulle ju kunna hända ..//.. 
 

Deltagarna berättade om förväntningar på negativa reaktioner från omgivningen, bland 

annat en förväntan om att andra skulle ha fördomar eller att andra skulle se ett öppet 

identitetsuttryck som någonting provokativt eller “poserande” eller på annat sätt uttrycka 

negativitet gentemot en: 

 
..//.. det kanske är en liten stress med att när man lär känna någon ny person och den vet inte det 

här om mig, och det kan om den skulle få reda på det vilket jag vill att den ska få men det kan 

innebära att den skulle tycka jag är äcklig. Att hela tiden ha den vetskapen. 
 

Flera deltagare beskrev också en internalisering av negativa uppfattningar. Exempel på 

detta kunde vara internaliserad bifobi som dels tog sig uttryck i skam eller självkritiska 

tankar. Deltagarna ifrågasatte om de var “tillräckligt queera” för att vistas i queera 

sammanhang eller om det var okej att sexualiteten “pendlade”. Andra beskrev hur 

internaliserade uppfattningar skapade en rädsla att bli outad av andra som HBTQ eller att 

synas i queera sammanhang. Kopplat till detta beskrev andra hur internaliserad HBTQ-

fobi under uppväxten skapade en stor rädsla inför utforskande av den egna normbrytande 

identiteten. 

 
..//.. jag vet att jag var rädd att om jag skulle fundera allt för mycket på detta då kommer jag att 

uppmuntra mig själv, om jag funderar på min attraktion till tjejer då kommer jag att uppmuntra 

mig själv och göda den attraktionen så att den kommer växa sig och bli större så att det är bättre 

att jag inte ens funderar på det. Så att jag stängde bara av dom tankarna och jag var livrädd för vad 

det skulle innebära om jag vågade bejaka det. 
 

3. Multipel minoritetsstress 

Många deltagare hade också andra identiteter som gjorde att de utsattes för ytterligare 

minoritetsstress utöver den stress som kunde relateras till identiteten som bisexuell. Detta 

skapade en dubbel eller trippel utsatthet vilket innebar en ytterligare belastning. 

 

Deltagarna berättade om en utsatthet som kunde knytas till exempelvis en identitet som 

kvinna eller som trans/icke-binär, till att ha ett icke-svenskt namn eller utseende, att ha 

en partner som rasifierades eller att tillhöra en mindre religion.  

 
..//.. jag har ju en ett icke-svenskt utseende, ett icke-svenskt namn och en bakgrund, ett biologiskt 

arv som är ifrån många olika ja man är väl ett litet hopkok kan man säga av allt möjligt. Och att vara 

kvinna det finns fortfarande så många orättvisor att jobba mot och när man lyckas tajma in så att 
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man har flera olika punkter på den listan så ökar ju naturligtvis stressen för en. För det är ju en 

utsatthet som har många bottnar och ibland krockar dom med varandra och det blir ännu jobbigare. 
 

Utsattheten kopplade några deltagare till deras utövande av queera sexuella praktiker 

såsom BDSM och andra kopplade det till att ha ett könsöverskridande uttryck eller ha en 

queer identitet som fetischist. De deltagare som levde icke-monogamt berättade att de fått 

höra att deras livsstil var onaturlig. Några deltagare uttryckte att majoriteten av den 

minoritetsstress de kände kom från någon av de övriga identiteterna snarare än specifikt 

bisexualiteten. Deltagarna både förväntade sig och upplevde fördomar och kränkningar 

kopplade till sina övriga identiteter. Vissa beskrev att de hade känt dubbla känslor av 

skam och utanförskap. Andra beskrev att de, trots att de upplevt utsatthet, hade lättare att 

vara öppen med sin bisexuella identitet än med övriga identiteter. En asexuell deltagare 

berättar: 

 
..//.. där märker jag också skillnad. När jag upptäckte att jag inte bara är attraherad av män, det var 

ändå nån slags befrielse av typen “fuck you patriarkatet, jag behöver inte dig”. Medans den 

asexuella biten har varit mycket knepigare på nåt vis. Det kändes som ett större fel för det blir ju 

en dubbel minoritet på nåt vis ..//.. 
 

4. Hanteringsstrategier 

Detta tema handlar om de olika sätt på vilka deltagarna hanterade stressorer och här ingår 

också deltagarnas resurser som kunde ge kraft och ork att hantera. Temat har fem 

underteman: Undvika/välja bort, Reglera sig själv, Stöd i relationer och sammanhang, 

Motstånd och normkritik, Kunskap och Resurser. Temat Undvika/välja bort innehåller 

deltagarna berättelser om hur de undvek och valde bort individer och situationer som 

skapade minoritetsstress. Reglera sig själv beskriver hur deltagarna med hjälp av olika 

strategier kunde reglera sina känslor, emotioner och reaktioner som uppkom av 

minoritetsstress. Stöd fångar hur deltagarna beskrev att relationer, sammanhang och 

förebilder fungerade som resurser och stöd för att hantera minoritetsstress. Motstånd och 

normkritik beskriver hur olika former av motstånd och kritik mot normer fungerade som 

ett sätt att proaktivt eller i stunden hantera minoritetsstress. Kunskap beskriver hur 

deltagare använde sig av kunskap för att hantera situationer eller omständigheter som 

innebar minoritetsstress. 

 

4.1 Undvika/välja bort 

Att inte avslöja sin identitet som HBTQ-person eller att tona ner normbrytande 

identitetsuttryck var för många en strategi för att slippa förväntade negativa konsekvenser 

men det var även ett resultat av faktiska erfarenheter. Exempelvis kunde detta handla om 

att inte berätta om tidigare relationer alternativt dölja en normbrytande relation i hotfulla 

situationer. En annan strategi för att undvika stressande situationer var att presentera sig 

själv som homosexuell: 

 
Ja alltså där i HBTQ-världen så har jag väl kanske upplevt en sorts omvänd ordning att där kan jag 

känna stress över att bisexualitet har så himla låg status så där har jag ibland maskerat åt andra 

hållet och medvetet valt att inte prata om att jag också dejtar män, utan att jag har liksom valt att 

bara prata om kvinnor för att jag inte vill bli bedömd som som “fake” eller “halvdan” eller sådär. 
 

Några deltagare beskrev att de slöt sig och slutade prata med andra om tankar kopplade 

till identitet. Många beskrev dessutom hur de undvek att gå in i diskussioner med andra 

genom att antingen vara tillmötesgående eller undvika privata samtal. Flertalet deltagare 

beskrev att de ibland valde bort personer helt och hållet. Flera deltagare berättade hur de 

i dejtingsammanhang valde bort personer som på olika sätt uttryckte bifobi. De berättade 
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också att de kunde välja bort att dejta vissa partners för att leva mer i enighet med en 

förväntan om heterosexualitet, trots att det hamnade i dissonans med den egna identiteten. 

 

Många deltagare beskrev hur de undvek platser eller sammanhang där det fanns en 

förväntan om minoritetsstress. För en deltagare uttryckte detta sig som en mindre 

benägenhet att söka vård, för en annan att undvika Prideparaden. Andra strategier som 

nämndes var att säga upp sig eller att flytta. Flera deltagare berättade hur de undvek 

sociala medier antingen helt och hållet eller specifika grupper och kommentarsfält: 

 
Jag försöker att inte ge mig in i så mycket i diskussioner på alltså diskussionsgrupper på Facebook 

men förr eller senare dyker det ju upp saker, nån kommenterar och tycker si eller så och sen blir 

nån annan upprörd. Så ja det dyker upp men jag försöker att inte gå in i det. Jag är ändå ganska 

bra på att såhära "vänta stopp det här hjälper inte mig, scrolla vidare", men det är också en sak jag 

har behövt träna upp och det kanske var tur att internet inte var lika stort när jag var yngre ..//.. 
 

4.2 Reglera sig själv 

Humor var en framträdande strategi som användes för att hantera situationer som 

uppfattades som svåra, exempelvis kunde detta användas som ett sätt att motverka eller 

ifrågasätta andras fördomar. Nedanstående citat visar dock på hur humorn också kunde 

vara kostsam för deltagaren: 

 
Det kan ju bli såhär att det blir lite skämtsamt asså det kan ju va att man hamnar i en situation där 
folk inte egentligen klarar av att ta diskussionen och så väljer man att liksom vinkla det så att det 

blir skämtsamt och då tycker kanske inte jag att det är så himla kul liksom och då kan det bli 

ganska tufft. 
 

Deltagare upplevde också att en viktig strategi var att hitta agens i sitt eget liv till exempel 

genom att bestämma sig för att vara precis som man ville trots omvärldens reaktioner på 

detta.  En annan strategi som deltagarna använde sig av var att finna acceptans. Exempel 

på detta kunde dels vara att uppvärdera den egna identiteten, att påminna sig om att det 

var samhällssystemet och inte en själv det var fel på eller att tillåta sig själv att inte alltid 

stå upp mot orättvisor. Deltagare använde sig också av intellektualisering som illustreras 

i citatet nedan:  

 
..//.. efter typ nåt år kom jag ut för mina föräldrar också eller min syster och min mamma för att 

jag ville inte att det skulle vara en hemlighet mellan oss och så fick jag den här reaktionen att ”oj 

du är så konstig” och då var jag ju tvungen att tänka efter för att dom är ändå uppväxta med att ha 

väldigt normativt och min syster har också haft problem med mobbning och massa sånt där så hon 

har ju gått den andra vägen, medan jag istället bröt mig loss från allting, så var hon att hon 

omfamnade allting som är norm och försöker uppfylla det så mycket som möjligt. 
 

Många förberedde sig också genom att tänka igenom potentiellt påfrestande situationer 

på förhand exempelvis genom att förbereda sig på hur man skulle svara på närgångna 

frågor. Ett annat exempel på förberedelse var att tänka igenom eventuella svårigheter på 

längre sikt: 

  
Ja jag har satt igång nån lång sån här process med en domstol i (europeiskt land). Så att äldsta 

barnet räknas ju in i (europeiskt land). Jag höll på i över två år och nu håller jag även på med andra 

barnet och har samma process för jag tycker det är viktigt att dom ska kunna få medborgarskap 

och pass och sånt där. Så jag har hanterat det genom att lösa problemet, jag är väldigt sådär 

lösningsfokuserad så att jag insåg att det var skillnad där utifrån att vi är kvinnor ..//.. 
 

Deltagarna reglerade också sig själva genom att anpassa sitt beteende till situationen 

exempelvis genom att vara extra vänlig eller stå ut med kränkningar. Många upplevde 
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också att de i samtal kände att de behövde ta extra ansvar för andra HBTQ-personer. 

Andra berättade att kreativitet och skrivande var ett bra sätt att bearbeta känslor och tankar 

på och en del använde sig av träning för att reglera känslor av stress. 

 
Ja precis och det tog ju många andra uttryck också jag kommer ihåg att jag skrev en jävla massa 

dagbok och jag gjorde målningar av hur jag gärna hade sett att världen skulle vara och som jag 

försökte uttrycka mig på en jäkla massa sätt för när en hel sexualitet och nåt sätt att vara är satt en 

kork på då blir det en kreativ explosion som liksom bara måste pysa ut på nåt sätt och det tog sig 

en jäkla massa olika uttryck ..//.. 
 

4.3 Stöd och resurser 

Det var viktigt för många att hitta olika sammanhang och välja att ingå i relationer med 

personer med liknande identitet som dem själva eller som hade en stor förståelse för 

deltagarens upplevelser utifrån sin identitet. Några uttryckte detta som att de sökte sig till 

HBTQ-communityt, andra att de letade efter personer med en queer eller icke-

heterosexuell identitet. En del berättade att de specifikt sökte sig till sammanhang med 

andra bisexuella. Dessa sammanhang och relationer innebar en trygghet som gjorde att 

de kunde bejaka och uttrycka sin identitet:  

 
..//.. till slut blev jag väldigt less på allting och jag var faktiskt på en pridefestival och då lärde jag 

känna ett par stycken där som bodde i ett queerkollektiv här i (stad) och med queerkollektiv menar 

jag att dom flesta där var liksom bi eller pan, det var nog ingen som var homosexuell utan det var 

verkligen väldigt queert liksom, det var flera transpersoner och alla var bi och pan och det var 

några som var poly och ja det var queert på många sätt helt enkelt och då sa dom till mig när jag 

berättade lite hur jag hade det dom bara “men flytta hit och flytta in hos oss” så det gjorde jag och 

där såg jag verkligen en möjlighet att få vara mig själv. 
 

Många berättade om hur de pratade med anhöriga och människor kring sig som en konkret 

strategi för att hantera utsatta situationer och reaktioner på dessa. Flera deltagare beskrev 

också frånvaro av stöd och att en avsaknad av stöd påverkade det psykiska måendet 

negativt. Några deltagare berättade att de hade sökt sig till psykoterapi för att få stöd och 

kunna reflektera, andra beskrev att de hittade lugn och stöd i sin religion eller subkultur.  

 

Flertalet deltagare beskrev att de hittade stöd i att se andra bisexuella i offentligheten och 

vissa sökte sig aktivt till film och tv-serier med bisexuella karaktärer, samtidigt beskrevs 

en brist på representation. En mer adekvat representation efterfrågades för att sticka hål 

på fördomar och stereotyper: 

 
..//.. men annars så liksom generellt högre synlighet för bisexuella mer konkret därför att HBTQ-

samtal i Sverige har ju dominerats väldigt mycket av homosexuella män ganska länge och det är 

ju den grupp som har absolut störst synlighet av ekonomiska skäl inte minst så det är ju självklart 

så är det ju ett jättestort problem att när människor utanför HBTQ-gruppen hör att man är HBTQ 

så tänker dom ju på Jonas Gardell i princip. 
 

4.4 Motstånd och normkritik 

Olika former av engagemang och aktivism som syftade till samhällsförändring, rättvisa 

och synlighet kopplat till den egna identiteten och HBTQ-gruppen i stort var viktigt för 

deltagarna. Bland annat engagerade man sig för att bidra med sexualupplysning, i RFSL, 

på den egna arbetsplatsen  samt i  politiska och feministiska grupper. En deltagares 

engagemang för att stå upp mot HBTQ-fobi i kyrkans värld återfinns nedan: 

 
I kyrkans värld så finns det ju fortfarande debatter kring HBTQ som inte alltid är särskilt snälla 

eller kärleksfulla och det kanske är få hatare som skriker högt men jag tycker det är jätteviktigt att 

visa på att vi är så många runt omkring som inte håller med dom för om vi tystnar då hörs bara 
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dom och så får det inte va för dom åsikterna skadar människor. Och då måste vi stå upp vi kan inte 

vara tysta vi andra och låta dom få härja fritt och få ta allt utrymme i sociala medier eller i 

gammelmedia liksom dom skadar och det är viktigt att dom får höra att vi är älskade, skapade av 

gud, kända av gud, sedda av gud, vi är guds barn, vi är en del av kristi kropp och det kan inte dom 

ta ifrån oss och därför är det jätteviktigt för mig att vara aktiv. 

 

Många deltagare gjorde också motstånd genom att argumentera, rätta, säga ifrån och 

ifrågasätta när de möttes av fördomar, kränkningar eller okunskap: 

 
Asså den rädslan har ju släppt väldigt så till exempel asså nu klär jag mig i det jag tycker om och 

så men jag kan ha armband och jag har långt hår och jag har liksom inget problem med det längre, 

men förr tyckte jag att det var det värsta man kunde ha liksom men jag är mindre rädd och mindre 

orolig för det och om nån skulle säga nån såhär dum kommentar men ”a fan vad gay det där ser 

ut” då är det bara att säga ”ja och? Tycker du inte det är snyggt?” liksom vad spelar det för roll jag 

har på nåt sätt kommit på hur man ska avväpna det där ganska mycket så att folk inte riktigt vet 

vad de ska säga, eller blir förvånade att man på nåt sätt inte bryr sig om deras åsikt. 

 

Deltagare berättade återkommande om att det var viktigt att hävda den egna identiteten 

för att undvika att bli osynliggjord eller som ett sätt att provocera omgivningen för att 

belysa deras inskränkthet. Att hävda den egna identiteten var också ett sätt som 

uppfattades göra det enklare att bemöta eventuella kommentarer från omgivningen: 

 
..//.. sen har jag även för att på nåt sätt boosta mig själv lagt ut en bild på insta och det va inte att 

jag ville på nåt sätt skrika ut eller sådär utan meningen bakom det var att det skulle bli lättare för 

mig att vara öppen med nya kontakter att då är det liksom förbi att man träffar nån på jobbet eller 

nånting ”ja har du insta?” ”jamen visst det har jag” så det var väl att jag ville på nåt sätt göra hela 

den kollisionen lättare tror jag ..//.. 

     

4.5 Kunskap 

De flesta deltagarna berättade att de kunde hamna i eller ta på sig en utbildande roll 

gentemot omgivningen. Detta blev ett sätt att bemöta eller förebygga att möta fördomar i 

de sammanhang man befann sig i. Bland annat kunde man ge eller behöva ge information 

om identiteterna bi- och pansexualitet, olika icke-heterosexuella praktiker eller om 

sexualitet och könsidentitet i stort: 

 
..//.. på en mottagning för mödravård och gynekologmottagning som jag va på för ett par år sen, 

där i väntrummet ska man ju fylla i en blankett med såhär ”Är du gravid, ja eller nej? Har du 

diabetes, ja eller nej?” och så vidare och på den blanketten så frågades det efter kön och då fanns 

det ”man och kvinna” och sen fanns det läggning ”hetero, homo, trans” och det här var ju en 

pappersblankett så jag kryssade i helt enkelt både homo och hetero, eller om jag gjorde en egen 

ruta bredvid där jag skrev dit jag minns inte, men jag gjorde nån sån där hemmagjord lösning för 

jag tyckte det var jättelarvigt. Och när jag pratade med hon sköterskan som tog emot mig så sa jag 

att ”det här är ju fel, om trans ska vara med på blanketten så borde den väl ligga under kön, inte 

under läggning, och om ni ska fråga efter läggning då borde ju bi eller annan finnas med som ett 

alternativ, och vore det inte mer relevant att fråga efter vilka man ligger med, män, kvinnor eller 

båda, för jag är ju inte här för att prata om vad jag fantiserar om jag är väl här för att prata om 

preventivmedel” och då var hon så här ”jaha men vi har haft den här blanketten jättelänge och 

ingen har sagt nånting förrän nu, är du säker på att det är fel på den?”.  

 

Deltagare beskrev också att det egna sökandet efter kunskap varit viktigt bland annat i att 

hitta rätt ord för att beskriva och förstå den egna identiteten. Deltagare beskrev att de 

kunde använd olika ord i olika sammanhang. Bland annat kunde man använda ordet queer 

för att signalera ett allmänt normkritiskt förhållningssätt eller alternera mellan att använda 

bisexuell och pansexuell för att slippa utbilda omgivningen.  
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5. Utfall psykisk hälsa 

Deltagarna berättade om vilka konsekvenser minoritetsstress fick för det psykiska 

måendet. Temat har tre underteman: Emotioner, Stress och Psykisk ohälsa. Temat 

Emotioner handlar om vilka känslor som väcktes i deltagarna som svar på 

minoritetsstress. De flesta deltagarna beskrev att flera känslor väcktes samtidigt. Temat 

Stress handlar om deltagarnas berättelser om upplevd stress som en konsekvens av 

minoritetsstress. Temat Psykisk ohälsa fångar berättelser om upplevelser av psykisk 

ohälsa i form av både psykiska och somatiska symtom. 

 

5.1 Emotioner 

En känsla som var återkommande i de flesta deltagares utsagor var ilska. Det kunde dels 

handla om en direkt reaktion på hot, HBTQ-fobi och fördomar. Ilska beskrevs även som 

en mer fördröjd reaktion på osynliggörande och förtryck, ett exempel på detta kunde vara 

situationer då anhöriga brutit kontakten med personen efter att den kommit ut: 

 
..//.. och sen så kom jag dessutom ut för dom som bisexuell och dom träffade min flickvän även 

om jag tror vi hade en period på tre månader som vi inte pratade med varandra för att dom blev så 

chockade efter att jag kom ut och det var jättejobbigt, jag var jätteledsen och jättearg på dom men 

till slut så kom dom över det och till slut så gick dom med på att träffa henne också men jag tyckte 

att det var jobbigt, jag kände inte att jag kunde prata med dom helt avslappnat kring det och det 

kan jag fortfarande inte faktiskt ..//.. 
 

Många deltagare beskrev också hur de kände en irritation över att behöva bemöta och 

rätta andra, att mötas av ett överfokus på sexualiteten, men också en irritation över att 

behöva leva med en ökad vaksamhet i offentliga rum. 

 

Deltagarna beskrev även rädsla. Dels kunde det handla om att inte veta med vilka personer 

och på vilka platser man var säker. Det kunde också handla om en rädsla som uppstod 

efter att ha blivit utsatt för hot. Vissa deltagare förknippade en rädsla med att utforska 

normbrytande sidor av sin identitet.  

 

Deltagarna berättade också om hur de blivit ledsna på föräldrar som förskjutit dem när de 

kommit ut, av att behöva höra de fördomar folk har om bisexuella eller när de blivit 

exkluderande från olika sammanhang.  

 

Flera deltagare beskrev ett ständigt påslag av skam och en internalisering av skam. Skam 

kunde väckas efter att ha blivit avvisad eller dåligt bemött av andra. Några deltagare 

beskrev hur de kände skam som barn över sitt annorlundaskap. Deltagarna beskrev också 

skuldkänslor. Detta kunde exempelvis innebära att lägga ansvaret över att må dåligt på 

sig själv eller att känna skam över att inte ha kommit ut tidigare för omgivningen. 

Deltagarna beskrev också besvikelse över att ha mött en icke-accepterande omgivning 

samt förvåning i vissa lägen över fördomar, diskriminering och hat. 

 

5.2 Stress 

Alla deltagare berättade om stress som en konsekvens av hur de bemöttes i den bisexuella 

identiteten: 

 
Jag tänker mycket på den här konstanta beredskapen att bli utsatt även om man ofta inte blir det 

så är man alltid beredd på det, jag utvärderar alltid en situation utefter möjligheten att råka ut för 

nånting vilket typ stressar. Det är också stressande att behöva förklara samma saker om och om 

igen, att hela tiden behöva rätta till folks idéer är också påfrestande men just i just mitt fall så 
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kommer den stressen tror jag mycket ur det här att hela tiden behöva… vill jag bli sedd så måste 

jag bryta av och liksom göra en grej av det, jag kommer aldrig bara bli sedd. 

 

De beskrev också att det allmänt saknades en förståelse för den stress man som bisexuell 

behövde hantera. Vid sidan av den direkta stress deltagarna upplevde så beskrevs även en 

sekundär stress som uppstod i relation till anhöriga, såsom en stress kring att även dessa 

skulle utsättas för hot, våld eller diskriminering. Några deltagare beskrev också 

påfrestningen det innebar att vara annorlunda som ett extra arbete man ständigt behövde 

utföra. 

 

5.3 Psykisk ohälsa 

Deltagare berättade om att de hade upplevt depression, utmattningssymtom, ångest och 

panikångest vilket de på olika sätt kunde koppla till en utsatthet på grund av sin identitet. 

En kvinnlig deltagare beskrev också att det var tydligt bland andra bisexuella kvinnor hon 

kände att det fanns en högre förekomst av psykisk ohälsa och också alkoholmissbruk. 

Deltagare beskrev också att de i samband med oroliga eller jobbiga situationer kunde få 

ont i magen och sömnsvårigheter. En del oroade sig också för negativa 

samhällsförändringar och det allt hårdare politiska klimatet. Deltagarna kunde se 

kopplingar mellan den psykiska ohälsan och bland annat komma-ut-processer, 

minoritetsstress under lång tid eller dödshot på internet. 

 
..//.. ja alltså jag tänker ju att den stress som uppkommer av alla dom här exemplen som jag 

beskrivit i sig kan bidra till psykisk ohälsa och jag själv drabbades av utmattningssyndrom för fem 

år sen och är ju fortfarande inte helt frisk även om jag känner att jag mår ganska bra men har ju 

fortfarande symtom och så och det finns ju väldigt många olika anledningar till varför jag 

drabbades av utmattningssyndrom jag tror absolut att den minoritetsstressen som jag upplevt har 

liksom det är så mycket som har byggts på under väldigt lång tid sånt som om jag inte haft det så 

kanske andra saker hade blivit lättare att hantera. 
 

Vissa deltagare beskrev att minoritetsstressen inte nödvändigtvis var grunden till deras 

psykiska ohälsa men att den förvärrade den. 

 
Ja jag vet att jag har blivit liksom mer deprimerad ibland av tanken på hur svårt det kommer vara 

för oss att skaffa barn till exempel på grund av samhället, det var inte det som gjorde att jag blev 

deprimerad men när jag redan var deprimerad så gjorde det att jag blev mer deprimerad. 
 

En deltagare poängterade även att det var viktigt att se att grunden till den psykiska 

ohälsan låg hos samhället och inte hos individen och individens förmåga att hantera 

jobbiga situationer. 

 

Resultatsammanfattning 

Analysen resulterade i fem huvudteman; Miljö, Minoritetsstress, Multipel 

minoritetsstress, Hanteringsstrategier samt Utfall psykisk hälsa. Miljö handlade om 

deltagarnas berättelser om viktiga samhällsaspekter, exempelvis om normer och lagar. 

Minoritetsstress beskrev, i enlighet med det teoretiska ramverket, hur deltagarna mötte 

såväl proximala som distala stressorer kopplat till sin identitet. Särskilt framträdande var 

berättelser om minoritetsstress i HBTQ-communityt, i dejtingsammanhang samt i mötet 

med vården. Multipel minoritetsstress fångade in berättelser från deltagare som utöver en 

bisexuell identitet hade andra identiteter som gjorde att de utsattes för ytterligare 

minoritetsstress, för vissa innebar detta en dubbel eller trippel utsatthet. 

Hanteringsstrategier handlade om hur deltagarna hanterade stressorer och innefattade 

också deltagarnas resurser. Framträdande var att exempelvis undvika vissa situationer 
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eller att inte visa sin bisexuella identitet, att söka stöd hos andra samt finna representation 

i media. Hanteringsstrategierna innebar ofta en lättnad i den omedelbara utsatta 

situationen men kunde samtidigt innebära en kostnad på sikt. Utfall psykisk hälsa beskrev 

vilka konsekvenser som minoritetsstress fick för det psykiska måendet, ofta i form av 

negativa känslor och oro/stress. Samtidigt kunde deltagare koppla användandet av 

hanteringsstrategier till att de kunnat undvika att drabbas av psykisk ohälsa. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka bisexuella personers upplevelser av 

minoritetsstress samt identifiera hanteringsstrategier som de använder sig av för att 

hantera denna minoritetsstress. Syftet är också att bidra med kunskap som kan ha kliniska 

implikationer och ligga till grund för insatser på samhälls- och individnivå för att 

motverka fördomar om gruppen och minska den psykiska ohälsan.  

 

Resultat i linje med tidigare forskning 

I enlighet med Meyers modell (2003) som använts som teoretisk modell för studien tycks 

strukturer och normer kring kön och sexualitet vara viktiga miljöfaktorer som ger en 

utgångspunkt för att förstå individens upplevelse av minoritetsstress. Deltagarna beskrev 

att flertalet normer samverkade och möjliggjorde situationer som präglades av 

minoritetsstress. Detta synliggör dels att bisexuella är en heterogen grupp samt behovet 

av ett intersektionellt perspektiv för att förstå individens unika position i förhållande till 

normer och strukturer (das Nair & Butler, 2012). Den heteronorm som beskrevs av Butler 

(1990) bekräftades i deltagarnas berättelser och likaså hur denna norm på sätt som tidigare 

påvisats möjliggjorde fördomar och förtryck riktat mot HBTQ-personer (Mink et al., 

2014). Kopplat till detta fanns en dikotom sexualitetsnorm som gjorde att deltagarna 

kontinuerligt antingen lästes som hetero- eller homosexuella av sin omgivning, vilket helt 

osynliggjorde bisexualitet som identitet. Särskilt tydligt gällde detta för de bisexuella 

kvinnorna i studien, vilket ligger i linje med vad som kunnat påvisats i flera studier kring 

fördomar gentemot bisexuella kvinnor (Alarie & Gaudet 2013; Matsick & Rubin, 2018; 

Yost & Thomas, 2012). Att bisexuella kvinnor ses som att de egentligen är heterosexuella 

kan förstås i ljuset av teorin om ett heteronormativt samhälle där det finns en förväntan 

om att kvinnor dras till män (Butler, 1990).  Det skulle kunna ses som ett exempel på att 

den kvinnliga/icke-binära bisexualiteten riskerar att reduceras till att vara ett sätt att få 

uppmärksamhet från män. Att binegativitet var särskilt närvarande bland de av deltagarna 

som befann sig i lesbiska sammanhang och dejtingrelationer stämmer också överens med 

studier av fördomar mot bisexuella (Matsick & Rubin, 2018). Inte heller lesbiska rum är 

således fria från normer som kodar bisexuella kvinnor som att de är heterosexuella. 

Garber (2000) argumenterade för att bisexualitet är en identitet som provocerar samhällets 

invanda föreställningar om sexualitet och detta överensstämmer med deltagarnas 

berättelser. Att deltagarna betonade vikten av lagvinningar i Sverige samt beskrev en oro 

inför framtiden måste sättas i en HBTQ-historisk kontext där inga rättigheter har kunnat 

tas för givna. 

 

Många berättelser om minoritetsstress ligger i linje med de stressorer som finns beskrivna 

i Meyers (2003) minoritetsstressmodell, exempelvis våld, diskriminering och 

internaliserade negativa attityder, samt i linje med hur Nadal et al. (2016) och Sue et al. 

(2007) beskriver mikroaggressioner. De distala stressorer som deltagarna beskrev att de 

mötte i samtliga livsdomäner återspeglar den forskning som är en del av uppsatsens 
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teoretiska ramverk (Alarie & Gaudet, 2013; Badgett, Lau, Sears, & Ho, 2007; Callis, 

2013; Folkhälsomyndigheten, 2014). Att binegativitet var särskilt framträdande i 

dejtingsammanhang och i HBTQ-communityt stämmer likaledes in på de studier som 

finns (Armstrong & Reissing, 2014; Matsick & Rubin, 2018). Detta visar på bisexuellas 

särskilda utsatthet; att varken vara helt sedd eller accepterad av majoritetssamhället eller 

HBTQ-communityt. Att en annan framträdande livsdomän som deltagarna mötte 

minoritetsstress i var vården, visar dels på en utbredd okunskap, en maktasymmetri som 

missbrukas samt att patologiseringen av bisexuella inte kan reduceras till att ses som ett 

historiskt fenomen. Detta blir särskilt viktigt eftersom forskning har visat att en förväntan 

om att bli diskriminerad eller inte respektfullt bemött i sjukvården kan vara ett skäl till att 

undvika vård, inte vara öppen med sexuell läggning eller könsidentitet inför 

sjukvårdspersonal och att inte erhålla fullgod vård (Mattocks, Sullivan, Bertrand, Kinney, 

Sherman & Gustason, 2015). Deltagarnas berättelser om ett kontinuerligt osynliggörande 

belyser ironiskt nog både den forskning som finns (Alarie & Gaudet, 2013) och även den 

forskning som saknas på området (Nadal et al., 2016). 

 

De proximala stressorer deltagarna beskrev återfinns i Meyers (2003) modell för 

minoritetsstress. Särskilt framträdande var att den internaliserade bifobi deltagarna 

beskrev i huvudsak tycktes komma från mötet med HBTQ-communityt snarare än 

majoritetssamhället. Det är möjligt att en tänkbar förklaring till detta är att den bisexuella 

identiteten passerade obemärkt förbi i majoritetssammanhang på grund av 

osynliggörande normer. Deltagarna frågade sig om man passade in och fick vara i HBTQ-

sammanhang och tydliggjorde på så sätt att normer kopplat till sexualitet och identitet 

finns även inom HBTQ-communityt. Inte heller de sammanhang med potential att vara 

frizoner från minoritetsstress var således fria från detta. 

 

I Meyers modell för minoritetsstress (2003) antas hanteringsstrategier och socialt stöd 

påverka minoritetsstressens inverkan på psykisk hälsa (Lehavot 2012; Meyer 2003). Det 

finns få studier på HBTQ-personer och hanteringsstrategier (Lehavot 2012) men i linje 

med den forskning som finns idag så berättade deltagarna att de använde sig av en mängd 

hanteringsstrategier, såväl emotions- som problemfokuserade, för att minimera den 

negativa effekten av minoritetsstress (Nadal et al., 2011). Det blev tydligt att deltagarna 

använde sig av en emotionsfokuserad hanteringsstrategi i de fall då det inte uppfattades 

som möjligt att lösa problemet, vilket tidigare beskrivits av Lazarus och Folkman (1984). 

Att undvikande var en central hanteringsstrategi hos deltagarna var att förvänta utifrån 

tidigare forskning (Lehavot, 2012; Nadal et al., 2011). Undvikande som 

hanteringsstrategi har beskrivits som en maladaptiv strategi (Lehavot, 2012). Utifrån 

Meyers minoritetsstressmodell (2003) går det dock att hävda att ett undvikande också har 

potentialen att bryta eller minska den spiral av negativa erfarenheter som upprätthåller 

minoritetsstressen hos en individ. Detta indikerar att vad som kan anses vara en adaptiv 

respektive maladaptiv hanteringsstrategi bör nyanseras när det kommer till en grupp som 

utsätts för stressorer vars orsaker, såsom normer och strukturer, ligger utanför individens 

kontroll och därmed kan sägas vara omöjliga att lösa. Hanteringsstrategier såsom 

kreativitet och samhälleligt engagemang beskrevs av deltagarna och ligger i linje med de 

strategier som Skinner et al (2003) kallar konstruktiva. Detta blev ett sätt att ändå anpassa 

sig till en situation bortom den egna kontrollen. 

 

Resultat som inte är i linje med tidigare forskning 

Framträdande i deltagarnas berättelse var att mer subtila kränkningar som exempelvis 

binegativitet, fördomar och osynliggörande var mer förekommande än direkt 
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diskriminering och våld, vilket inte var förväntat utifrån modellen för minoritetsstress. 

Detta pekar på att Meyers (2003) minoritetsstressmodell behöver anpassas för att på ett 

fullgott sätt beskriva bisexuellas utsatthet, vilket påpekats av bland annat Lewis et. al 

(2012). Det finns anledning att vidga begreppet stressorer kopplat till Meyers 

minoritetsstressmodell till att innefatta å ena sidan mikroaggressioner och å andra sidan 

stressorer som tycks yttra sig på ett specifikt sätt för gruppen bisexuella; binegativitet, 

sexualisering samt ett dubbelt osynliggörande från både majoritetssamhället och HBTQ-

communityt. Det är samtidigt tänkbart att deltagarna hade upplevt diskriminering och 

våld även om det inte framkom i intervjusituationen.  

 

Berättelser om den sekundära stress som deltagare kände över att deras närstående skulle 

utsättas för våld, diskriminering eller kränkningar på grund av deltagarens identitet har 

till författarnas kännedom inte beskrivits i tidigare forskning. Temat multipel 

minoritetsstress tog också större utrymme i deltagarnas berättelse än vad som var att 

förvänta utifrån befintliga studier. Att några deltagare beskrev att mer minoritetsstress 

kopplat till andra identiteter än den som bisexuell ger att det behövs fortsatt arbete för att 

kartlägga och förstå hur olika minoritetsidentiteter och den minoritetsstress de innebär 

samverkar. Deltagarnas berättelser om multipel minoritetsstress pekar återigen på att 

gruppen bisexuella är en heterogen grupp som behöver förstås som delvis en del av men 

också skild från gruppen HBTQ i stort. 

 

Utifrån befintliga studier på bisexuellas psykiska hälsa hade fler berättelser om 

självmordstankar, självmordsförsök eller eget missbruk varit att förvänta 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). En tänkbar förklaring är att de som hörde av sig och ville 

delta i studien inte hade dessa upplevelser, vilket exempelvis skulle kunna bero på 

skyddande hanteringsstrategier. Att samtliga deltagare överlag beskrev en mängd olika 

hanteringsstrategier och hade tänkt mycket kring området minoritetsstress och 

hanteringsstrategier skulle också kunna förstås som en skyddande faktor mot att utveckla 

missbruk eller självmordstankar. 

 

Meyer (2003) skiljer i sin modell på stöd och hanteringsstrategier medan resultaten i 

denna studie snarare visar att stöd kan ses som en hanteringsstrategi i sig då deltagare 

aktivt sökte sig till personer och sammanhang där man visste sig kunna få stöd. Att aktivt 

söka efter representation av andra bisexuella i offentligheten stack också ut som en 

hanteringsstrategi, vilket den enligt författarnas kännedom inte gjort i tidigare forskning.  

 

Emotioner visade sig vara centralt i deltagarnas berättelser som ett svar på 

minoritetsstressorer, något som inte får en plats i Meyers modell (2003). Det var också 

till stor del dessa emotioner som deltagarna behövde hantera, utöver de stressande 

situationerna i sig. Detta ger att det skulle kunna finnas en viktig koppling mellan 

minoritetsstress, emotioner och utfall för den psykiska hälsan. Affektteorier förstår 

psykisk ohälsa utifrån att människan på ett omedvetet plan undviker känslor, antingen 

genom ångest eller försvar, och att när individen får möjlighet att känna sina känslor fullt 

ut så lindras aktuella symptom och problem (Frederickson, 2013). Det indikerar att det 

inte går att förstå minoritetsstress och hanteringsstrategier utan att också ta hänsyn till 

emotioner. Det framkom också fler berättelser om hypervigilans, det vill säga en 

vaksamhet på omgivningen, än vad som hade kunnat förväntas utifrån forskning.  
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Validitet och generaliserbarhet 

Ekologisk validitet är den validitet som anses mest relevant för kvalitativ forskning och 

handlar om huruvida det insamlade materialet återspeglar verkligheten samt om den 

insamlade datan stämmer överens med hur verkligheten ter sig (Braun & Clarke, 2006). 

Detta kan sägas ha säkerställts i flera steg genom en systematisk datainsamling och 

därefter ett arbete med att sammanställa ett resultat som återspeglade och belyste viktiga 

delar i deltagarnas berättelser. De resultat som på detta sätt växte fram låg till stor del i 

linje med kunskapsläget gällande bisexuella personers hälsa och erfarenheter samt 

Meyers teoretiska modell, vilket ger datan en trovärdighet. Vidare bidrog studiens resultat 

med insikter som till stor del saknas i forskning vilket betyder att studien är meningsfull 

i förhållande till sitt syfte. 

 

Generaliserbarhet syftar i kvalitativ forskning till om resultaten som framkommit i en 

studie kan appliceras på en annan eller bredare population. En del menar att resultat från 

kvalitativa studier kan generaliseras med invändningen att detta inte sker på samma sätt 

som i kvantitativa studier. I kvalitativa studier är det vanligt att tala om överförbarhet 

istället för generaliserbarhet. Nyckeln till att höja överförbarheten i en studie är att i detalj 

beskriva de specifika kontexter, miljöer, deltagare och förhållanden som råder så att 

läsaren själv kan avgöra om den aktuella studien kan överföras till andra studier (Braun 

& Clarke, 2013). Generaliserbarhet kan sägas ha säkerställts genom att författarna lagt 

stor vikt vid att beskriva studiens deltagare samt sätta in deras berättelser i en samhällelig 

och historisk kontext. I så hög grad som det var möjligt rekryterade författarna deltagare 

brett, genom att sprida annonsen i flera kanaler, och eftersträvade deltagare med olika 

demografiska variabler. Trots att deltagargruppen i huvudsak bestod av 

högskoleutbildade kvinnor utan erfarenhet av rasifiering kan det sägas att en stor variation 

i materialet framkom som gjorde det möjligt att kontrastera deltagarnas 

verklighetsbeskrivning mot varandra och mot den teoretiska bakgrunden. Trots att 

ansatsen var att rekrytera mer brett utifrån demografiska variabler så finns det vinster i att 

titta på en mindre del av gruppen då detta ger bättre möjligheter att beskriva denna del på 

ett mer tillfredställande och uttömmande sätt vilket i kvalitativa studier beskrivs som en 

så kallad vertikal generaliserbarhet som innebär att forskaren bygger och skapar en djup 

och tolkande analys utifrån studiernas specifika egenskaper vilket i sin tur kan bidra till 

en bredare kunskap (Braun & Clarke, 2013). 

 

Styrkor i studiens upplägg 

Givet att området som varit fokus för den här studien är relativt outforskat så kan valet av 

en kvalitativ ansats med tematisk analys (TA) anses vara en styrka. Inte minst eftersom 

syftet var att finna ny kunskap och nya frågeställningar inför framtida forskning samt ge 

röst till en ohörd grupp. TA lämpar sig väl för detta då det är flexibelt till sin natur vilket 

möjliggör detaljerade beskrivningar av data samtidigt som komplexiteten i materialet 

fångas (Braun & Clarke, 2006; Braun & Clarke, 2013). I analysfasen var ansatsen i 

huvudsak deduktiv då teman kring minoritetsstress och hanteringsstrategier kodades och 

analyserades utifrån det teoretiska ramverket. Men för att samtidigt säkra en öppenhet 

inför materialet och inte missa någon aspekt av deltagarnas upplevelse hade författarna 

också en induktiv ingång till materialet. Detta återspeglades i intervjuns öppna frågor som 

syftar till att fånga de delar av deltagarnas upplevelser som skiljer sig från eller ligger 

utanför det valda ramverket. Detta öppnade också upp för att deltagarna skulle få berätta 

om det som var mest angeläget för dem. Sammantaget gjorde detta att teman växte fram 

dynamiskt. Valet att genomföra intervjuerna via telefon möjliggjorde ett brett geografiskt 

upptagningsområde och kan också ses som en styrka i studiens upplägg. Det möjliggjorde 
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även en trygghet då det säkrade anonymitet mellan deltagaren och den som intervjuade. 

Ytterligare en styrka som pekar på studiens meningsfullhet var att deltagare uttryckte att 

studien var efterlängtad och var angelägna om att få dela med sig av sina erfarenheter för 

att på sikt kunna hjälpa andra i en liknande situation. Författarna reflekterade gemensamt 

kontinuerligt kring den egna förförståelsen som kom av att dels tillhöra gruppen HBTQ, 

dels ha egna erfarenheter av minoritetsstress och dels av en förförståelse för området på 

grund av ett eget intresse. Författarna har genom medvetna val och reflektion i största 

möjliga utsträckning sett till att denna förförståelse kunde åsidosättas så att den inte 

färgade någon del av studien. Vidare kan förförståelsen för området på grund av den levda 

erfarenheten ses som en tillgång som bland annat möjliggjorde en känslighet inför detaljer 

och nyanser i deltagarnas berättelser.  

 

Svagheter i studiens upplägg 

Det är svårt att säga hur representativa deltagarna var för gruppen bisexuella i stort. 

Sammanställningen från Folkhälsomyndigheten (2014) pekar på att många bisexuella 

också mår bra och att många bisexuella är besparade från upplevelser av diskriminering, 

hot och våld. Dessa personer tycks inte ha sökt sig till studien vilket kan innebära att 

viktiga berättelser från de bisexuella som inte upplever minoritetsstress, och framförallt 

vad detta beror på, kan ha missats. Vidare har studien på grund av sin frågeställning inte 

fångat in de personer som av olika skäl döljer sin sexuella identitet eller helt enkelt inte 

har satt en etikett på den. Rekryteringsprocessen kan ha varit begränsad på grund av en 

bristande kännedom om kanaler för bisexuella. Att genomföra intervjuer via telefon 

innebär att deltagarnas kroppsspråk och mimik saknades och på grund av detta kan 

nyanser eller viktiga ämnen ha blivit förbisedda. För vissa deltagare kan telefonintervjun 

ha varit ett tryggt sätt att fritt uttrycka sig men det är tänkbart att det för andra hade 

inneburit en ökad tillit till intervjuaren om de fått ett ansikte till rösten. Att inte fler 

berättelser om självmordstankar och självmordshandlingar kom upp ger även anledning 

att fundera kring huruvida deltagarna inte kände sig fullständigt trygga med 

intervjusituationen. Trots medvetna val för att motverka detta kan författarnas 

förförståelse för området delvis ha begränsat öppenheten för oväntade berättelser och 

teman som var i dissonans med förkunskap och egna erfarenheter. Slutligen lämnar en 

semistrukturerade intervjumallen utrymme för tolkning och vilar på intervjuarens 

kunskaper i intervjuteknik vilket gör att, trots vidtagna åtgärder, fullständig 

samstämmighet i intervjuerna inte är möjligt att uppnå.  

 

Framtida forskning 

Resultaten från denna studie öppnar upp för viktiga frågeställningar för framtida 

forskning på dels minoritetsstress och hanteringsstrategier och dels bisexuella personers 

mående och erfarenheter. Minoritetsstress blir utifrån deltagarnas berättelser något som 

tydligt är avhängigt den miljö bisexuella befinner sig i och de normer som i den miljön 

antingen pekar ut den bisexuella som annorlunda eller osynliggör den bisexuella 

identiteten. Det finns därför anledning att fördjupa forskning kring vilka normer och andra 

miljöfaktorer som bidrar till bisexuellas minoritetsstress, samt hur detta kan motverkas. 

Både tidigare forskning och studiens resultat pekar på att det finns distala och proximala 

stressorer som är unika för gruppen bisexuella. Kunskapen om dessa lyser med sin 

frånvaro i svensk forskning. Deltagarnas berättelse om ett kontinuerligt osynliggörande 

av den egna identiteten i olika sammanhang blir därmed en särskilt viktig signal till såväl 

majoritetssamhället i stort och psykologin som fält att lyfta gruppens särskilda utsatthet 

och upplevelser av minoritetsstress. Eftersom många av våra kvinnliga eller icke-binära 

deltagare beskrev stressorer som uppstod särskilt i mötet med antingen heterosexuella 
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män eller lesbiska kvinnor finns det dessutom anledning att förstå dessa stressorer utifrån 

maktordningar och normer kopplade till kön. Att kunskap om normer och maktstrukturer 

samt en intersektionell utgångspunkt är viktiga förståelsegrunder blir också tydligt i den 

beskrivning av multipel minoritetsstress som framkom hos deltagarna. Stressorerna i 

Meyers (2003) modell skulle med fördel kunna inkludera såväl det dubbla 

osynliggörandet av den bisexuella identiteten, sekundär stress, pålagring av multipla 

stressorer samt mer subtila stressorer såsom mikroaggressioner på grund av hur 

framträdande de var i deltagarnas berättelser. Författarna föreslår att Meyers 

minoritetsstressmodell i framtida forskning ska förstås ur ett intersektionellt perspektiv 

där den sammanlagda minoritetsstressen påverkas av flertalet identiteter och normer som 

samverkar. Den bör också innefatta ett perspektiv som fokuserar på bisexuella personers 

särskilda position i förhållande till majoritetssamhället och HBTQ-communityt. En 

särskilt viktig komponent för att nyansera hur stressorer tar sig uttryck i modellen tycks 

vara kön.  

 

Deltagarna framhöll vikten av trygga rum där de kunde vara sig själva och slappna av, 

men många beskrev samtidigt att sådana rum var svåra att hitta eller skapa. Varför vissa 

lyckas skapa rum fria från stressorer och andra inte blir således en fråga för framtiden. De 

hanteringsstrategier som deltagarna beskrev var framförallt kopplade till specifika 

problem, situationer och emotioner och mindre till hur psykisk ohälsa på grund av 

minoritetsstress hanterades. Många av dessa hanteringsstrategier gav vinster och skydd 

för deltagarna både kortsiktigt och långsiktigt men samtidigt innefattade vissa av dessa 

strategier också kostnader för deltagarna. Fortsatt forskning behöver utforska vilka 

strategier, och när, som blir kostsamma eller maladaptiva för den individ som ställs inför 

minoritetsstress på grund av yttre faktorer utanför personens kontroll. 

 

Studiens bidrag 

Studien lyfter viktiga erfarenheter hos en grupp som varit osynliggjord i internationell 

forskning och så gott som obeforskad i Sverige. Studien visar på gemensamma 

erfarenheter som bisexuella delar med varandra men belyser också att det också är en 

heterogen grupp för vilken minoritetsstress uttrycker sig och hanteras på olika sätt. 

Bisexuella delar å ena sidan upplevelser av minoritetsstress med andra HBTQ-personer 

men är också utsatta för unika stressorer som delvis kommer från bisexuellas ställning i 

HBTQ-communityt. Utifrån studiens resultat skulle Meyers (2003) 

minoritetsstressmodell kunna nyanseras för att bättre kunna appliceras på bisexuella 

personer genom att ta större hänsyn till strukturer och normer kring kön och sexualitet 

samt att innefatta fler stressorer som tar hänsyn till hur faktorer såsom kön och etnicitet 

samverkar och skapar multipel minoritetsstress. Det framstår också som särskilt viktigt 

att beskriva bisexuella personers dubbla utsatthet och osynliggörande i förhållande till 

såväl HBTQ-communityt som majoritetssamhället. Författarna föreslår även att ett större 

utrymme ges till emotioner och hur dessa påverkar och påverkas av individens 

hanteringsstrategier och den sammantagna konsekvensen för den psykiska hälsan. Hur 

bisexuella personer använder sig av hanteringsstrategier måste förstås utifrån den 

samhälleliga kontext som minoritetsstressorer uppstår i. Det innebär att det 

individperspektiv som till stor del återfinns i den teoretiska beskrivningen av emotions- 

och problembaserad hanteringsstrategier behöver kompletteras med en förståelse för 

individens position i sin kontext där problemen ligger utanför individens kontroll. 

 

Resultaten i studien har kliniska implikationer. De många berättelserna om hur 

minoritetsstress och psykisk ohälsa hänger ihop är en viktig utgångspunkt för att kunna 
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anpassa interventioner och behandling. Det tycks finnas en kunskapslucka inom vården 

gällande bisexuella personers livsvillkor som behöver åtgärdas. Den brist på kunskap som 

deltagarna berättade om pekar på att de kliniker som möter bisexuella behöver ha 

kännedom om bisexualitet i en historisk kontext för att fullt ut förstå bisexuella personers 

berättelser om utsatthet och psykisk ohälsa. Att deltagarna upplevde sig osynliggjorda, 

missförstådda och utsatta för fördomar kopplat till flera av sina identiteter visar också på 

behovet av ett intersektionellt förhållningssätt som möjliggör en öppenhet för varje 

bisexuell persons unika erfarenhet av mötet med samverkande normer och strukturer. 

Klinikern behöver också ha kunskap om de samhälleliga kontexter som skapar 

minoritetsstress för att bäst kunna stötta klienten i att hitta fungerande och individuellt 

anpassade hanteringsstrategier. Vidare behövs en respekt för det ständiga arbete i form 

av hanteringsstrategier det kan innebära att vara bisexuell i ett heteronormativt samhälle. 

Författarna vill poängtera vikten av samhällsinterventioner för att synliggöra bisexuella 

som grupp, skapa större representation av gruppen i offentligheten samt att lyfta den 

kunskap om stressorer och dess relation till psykisk hälsa som framträder i studien. 

 

Slutsats 

De fem huvudteman, Miljö, Minoritetsstress, Multipel minoritetsstress, Hanterings-

strategier samt Utfall psykisk hälsa, som framkom i analysen bekräftar på många sätt 

Meyers (2003) minoritetsstressmodell och dess användbarhet för gruppen bisexuella. Det 

går att förstå deltagarnas upplevelser av minoritetsstress som situerade i en miljö som 

präglades av skadliga strukturer och sociala processer. Deltagarna beskrev också att 

minoritetsstress och negativa utfall för den psykiska ohälsan hänger ihop. Deltagarna 

hanterade denna stress och de utsatta situationer som uppstod på olika sätt som både var 

förväntade utifrån tidigare forskning och gav nya uppslag på forskningsområden. De 

beskrev att hanteringsstrategier delvis skyddade mot psykisk ohälsa på grund av 

minoritetsstress men att de också innebar en kostnad. Trots studiens ringa storlek 

indikerar resultaten att minoritetsstressmodellen skulle kunna nyanseras för att bättre 

kunna appliceras på bisexuella. För en djupare förståelse av upplevelser av 

minoritetsstress och hanteringsstrategier är det utifrån studiens resultat tänkbart att 

miljöfaktorer såsom normer, stressorer såsom osynliggörande och dubbel utsatthet, 

hanteringsstrategier såsom sökande efter representation och stöd, multipel 

minoritetsstress, emotioner och ett intersektionellt perspektiv behöver ges större 

uppmärksamhet. 

 

 

Referenser 

 
Alarie, M. & Gaudet, S. (2013) “I Don't Know If She Is Bisexual or If She Just Wants to Get Attention”: 

Analyzing the Various Mechanisms Through Which Emerging Adults Invisibilize Bisexuality, Journal of 

Bisexuality, 13(2), 191-214, DOI: 10.1080/15299716.2013.780004 
 
Aldwin C. M. (2007). Stress, coping, & development: An integrative perspective. (2nd ed.) New York, 

NY: Guildford Press 
 
Ambjörnsson, F. (2016). Vad är queer?. (2. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 
 
Annes, A., & Redlin, M. (2012). The Careful Balance of Gender and Sexuality: Rural Gay Men, the 

Heterosexual Matrix, and “Effeminophobia.” Journal of Homosexuality, 59(2), 256–288. https://doi-

org.ezp.sub.su.se/10.1080/00918369.2012.648881 
 



 34 

Armstrong, H. L. & Reissing, E. D. (2014). Attitudes Toward Casual Sex, Dating, and Committed 

Relationships With Bisexual Partners. Journal of Bisexuality, 14(2), 236-264, doi: 

10.1080/15299716.2014.902784 
 
Badgett, M. V. L., Lau, H., Sears, B., & Ho, D. (2007). Bias in the workplace: Consistent evidence of 

sexual orientation and gender identity discrimination. Los Angeles: The Williams Institute, UCLA School 

of Law. 
 
Balsam, K. F., Molina, Y., Beadnell, B., Simoni, J., & Walters, K. (2011). Measuring multiple minority 

stress: The LGBT people of color microaggressions scale. Cultural Diversity and Ethnic Minority 

Psychology, 17(2), 163-174. doi:http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1037/a0023244 
 
Berlant, L., & Warner, M. (1998). Sex in public. Critical Inquiry, 24, 547–566. doi: 10.1086/448884 
 
Bowleg, L., Huang MA, J., Brooks, K., Black, A. & Burkholder, G. (2003) Triple Jeopardy and Beyond: 

Multiple Minority Stress and Resilience Among Black Lesbians, Journal of Lesbian Studies, 7(4), 87-

108, doi: 10.1300/J155v07n04_06 
 
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 

Psychology, 3(2), 77-101. doi:http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 
 
Braun, V. & Clarke, V. (2013). Successful qualitative research: a practical guide for beginners. (1. ed.) 

Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. 
 
Brottsförebyggande rådet. (2017). Hatbrottsstatistik. Hämtad 2019-04-25 från  
https://www.bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/hatbrottsstatistik.html 
 
Bränström, R. (2018). Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer - Vad vet vi och vilka 

forskningsbehov finns? Stockholm: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
 
Bränström R., (2017). Minority stress factors as mediators of sexual orientation disparities in mental 

health treatment: a longitudinal population-based study. J Epidemiol Community Health, 2017(71), 446-

452. 
 
Butler, J. (1990). Gender trouble: feminism and the subversion of identity. New York: Routledge. 
 
Callis, A. S., (2013) The Black Sheep of the Pink Flock: Labels, Stigma, and Bisexual Identity, Journal of 

Bisexuality, 13(1), 82-105, doi: 10.1080/15299716.2013.755730 
 
Carlehed. M. (2018, 10 november). Här är det farligast att vara hbtq-person. SVT Nyheter. Hämtad 2019-

04-20 från 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-ar-det-farligaste-att-vara-hbtq-person 
 
Cialdini, R. B., & Trost, M. R. (1998). Social influence: Social norms, conformity and compliance. In D. 

T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology (s. 151-192). New York, 

NY, US: McGraw-Hill. 
 

Cochran, S. D., Sullivan, J. G., & Mays, V. M. (2003). Prevalence of mental disorders, psychological 

distress, and mental health services use among lesbian, gay, and bisexual adults in the United States. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(1), 53-61. doi: http://dx.doi.org/10.1037/0022-

006X.71.1.53 

 

Cormier-Otaño, O. & Davies, D. (2012). Gender and Sexual Diversity Therapy (GSDT). Hämtad 2019-

03-27 från 

http://www.oakleafcounselling.com/uploads/1/5/1/9/15191502/gender_and_sexual_diversity_therapy.pdf  



 35 

Cox, N., Dewaele, A., van Houtte, M., & Vincke, J. (2011). Stress-related growth, coming out, and 

internalized homonegativity in lesbian, gay, and bisexual youth. an examination of stress-related growth 

within the minority stress model. Journal of Homosexuality, 58(1), 117-137. 

doi:http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1080/00918369.2011.533631 
 
Crocker, J., Major, B., & Steele, C. (1998). Social stigma. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey 

(Eds.), The handbook of social psychology (pp. 504-553). New York, NY, US: McGraw-Hill. 
 
das Nair, R. & Butler, C. (red.) (2012). Intersectionality, sexuality, and psychological therapies: working 

with lesbian, gay, and bisexual diversity. Chichester, West Sussex, UK: Wiley. 

Dyar, C., & London, B. (2018). Longitudinal Examination of a Bisexual-Specific Minority Stress Process 

Among Bisexual Cisgender Women. Psychology of Women Quarterly, 42(3), 342–360. 

https://doi.org/10.1177/0361684318768233 

 

 
Eliason, M. J. (2014) An Exploration of Terminology Related to Sexuality and Gender: Arguments for 

Standardizing the Language, Social Work in Public Health, 29(2), 162-175, doi: 

10.1080/19371918.2013.775887 

Folkhälsomyndigheten. (2014). Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- 

och bisexuella personer. Stockholm: Folkhälsomyndigheten.   
 
Frederickson, J. (2013). Co-creating change: effective dynamic therapy techniques. (1. ed.) Kansas City, 

MO: Seven Leaves Pressl. 
 
Galupo, M. P., Ramirez, J. L & Pulice-Farrow, L. (2017). “Regardless of Their Gender”: Descriptions of 

Sexual Identity among Bisexual, Pansexual, and Queer Identified Individuals. Journal of Bisexuality, 

17(1), 108-124, doi: 10.1080/15299716.2016.1228491 
 
Garber, M.B. (2000[1995]). Bisexuality and the eroticism of everyday life. (1. Routledge pbk. ed.) New 

York: Routledge 
 
Hall, W. J. (2017). Psychosocial Risk and Protective Factors for Depression Among Lesbian, Gay, 

Bisexual, and Queer Youth: A Systematic Review. Journal of Homosexuality, 65(3), 263-316.  
doi: 10.1080/00918369.2017.131746 
 
Harrison, T. W. (2003), Adolescent Homosexuality and Concerns Regarding Disclosure. Journal of 

School Health, 73, 107-112. doi:10.1111/j.1746-1561.2003.tb03584.x 

Hatzenbuehler, M. L. (2009). How does sexual minority stigma “get under the skin”? A psychological 

mediation framework. Psychological Bulletin, 135(5), 707-730. 

doi:http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1037/a0016441 

Hatzenbuehler, M. L., Bränström, R., & Pachankis, J. E. (2018). Societal-level explanations for 

reductions in sexual orientation mental health disparities: Results from a ten-year, population-based study 

in sweden. Stigma and Health, 3(1), 16-26. doi:http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1037/sah0000066 

Hatzenbuehler, M. L., Nolen-Hoeksema, S., & Erickson, S. J. (2008). Minority stress predictors of HIV 

risk behavior, substance use, and depressive symptoms: Results from a prospective study of bereaved gay 

men. Health Psychology, 27(4), 455-462. doi:http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1037/0278-6133.27.4.455 

Himidi-Nia. G. (2019, 20 mars). Samkönat sex olagligt i 70 länder. SVT Nyheter. Hämtad 2019-04-20 

från  

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/samkonat-sex-olagligt-i-70-lander  

https://doi.org/10.1177/0361684318768233
https://doi.org/10.1177/0361684318768233


 36 

 
Holt, N. (2012). Psychology: the science of mind and behaviour. (2., [rev., European] ed.) Maidenhead: 

McGraw-Hill Higher Education. 

 

Horvatovic. I. (2015, 31 juli). Olika regler för hetero- och homosexuella föräldrar. SVT Nyheter. Hämtad 

2019-04-19 från https://www.svt.se/nyheter/inrikes/olika-regler-for-hetero-och-homosexuella-foraldrar 

Jönsson. E. (2019, 29 januari). Homosexuella i Tjetjenien torteras med elchockstavar. SVT Nyheter. 

Hämtad 2019-04-20 från https://www.svt.se/nyheter/utrikes/homosexuella-i-tjetjenien-torteras-med-

elchockstavar  
 
Kinsey Institute. (2018). The Kinsey Scale I. Hämtad 2019-04-06 från 

https://www.kinseyinstitute.org/research/publications/kinsey-scale.php  
 
Lazarus, R. S. (2006). Emotions and Interpersonal Relationships: Toward a Person-Centered 

Conceptualization of Emotions and Coping. Journal of Personality, 74(1), 9–46. https://doi-

org.ezp.sub.su.se/10.1111/j.1467-6494.2005.00368.x 
 
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York, NY: Springer 
 
Lehavot, K. (2012). Coping strategies and health in a national sample of sexual minority women. 

American Journal of Orthopsychiatry, 82(4), 494-504. doi:http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1111/j.1939-

0025.2012.01178.x 
 
Lewis, R., Kholodkov, T., & Derlega, V. (2012). Still Stressful After All These Years: A Review of 
Lesbians’ and Bisexual Women’s Minority Stress. Journal of Lesbian Studies, 16(1), 30-44. 

doi:10.1080/10894160.2011.557641 
 
Lick, D. J., Durso, L. E., & Johnson, K. L. (2013). Minority Stress and Physical Health Among Sexual 

Minorities. Perspectives on Psychological Science, 8(5), 521–548. 

https://doi.org/10.1177/1745691613497965 
 
Lietz, C. A., Langer, C. L., & Furman, R. (2006). Establishing Trustworthiness in Qualitative Research in 

Social Work: Implications from a Study Regarding Spirituality. Qualitative Social Work, 5(4), 441–458. 

https://doi.org/10.1177/1473325006070288 
 
Lundberg, T., Malmquist, A. & Wurm, M. (red.) (2017). HBTQ+: psykologiska perspektiv och 

bemötande. (Första utgåvan). [Stockholm]: Natur & kultur. 
 
Maliepaard, E. (2018) Disclosing Bisexuality or Coming Out? Two Different Realities for Bisexual 

People in The Netherlands, Journal of Bisexuality, 18(2), 145-167, DOI: 

10.1080/15299716.2018.1452816 
 
Matsick, J. L., & Rubin, J. D. (2018). Bisexual prejudice among lesbian and gay people: Examining the 

roles of gender and perceived sexual orientation.Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 

5(2), 143-155. doi:http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1037/sgd0000283 
 
Mattocks, K. M., Sullivan, J. C., Bertrand, C., Kinney, R. L., Sherman, M. D., & Gustason, C. (2015). 

Perceived stigma, discrimination, and disclosure of sexual orientation among a sample of lesbian veterans 

receiving care in the department of veterans affairs. LGBT Health, 2(2), 147-153. 

doi:http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1089/lgbt.2014.0131 
 
Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: 

Conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129(5), 674-697. 

doi:http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1037/0033-2909.129.5.674 

                            



 37 

Mink, M. D., Lindley, L. L., & Weinstein, A. A. (2014). Stress, Stigma, and Sexual Minority Status: The 

Intersectional Ecology Model of LGBTQ Health. Journal of Gay & Lesbian Social services, 26 (4), 502-

521, doi: https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1080/10538720.2014.953660 
 
Nadal, K. L., Issa, M., Leon, J., Meterko, V., Wideman, M. & Wong, Y. (2010) Sexual Orientation 

Microaggressions: “Death by a Thousand Cuts” for Lesbian, Gay, and Bisexual Youth, Journal of LGBT 

Youth, 8(3), 234-259, doi:10.1080/19361653.2011.584204 
 
Nadal, K. L., Whitman, C. N., Davis, L. S., Erazo, T., & Davidoff, K. C. (2016). Microaggressions 

Toward Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and Genderqueer People: A Review of the 

Literature. Journal of Sex Research, 53(4/5), 488–508. https://doi-

org.ezp.sub.su.se/10.1080/00224499.2016.1142495 
 
Nadal, K.L., Wong, Y., Issa, M., Meterko, V., Leon, J., & Wideman, M. (2011) Sexual Orientation 

Microaggressions: Processes and Coping Mechanisms for Lesbian, Gay, and Bisexual Individuals, 

Journal of LGBT Issues in Counseling, 5(1), 21-46, doi: 10.1080/15538605.2011.554606 
 
Nash, J. C. (2008). Re-Thinking Intersectionality. Feminist Review, 89(1), 1–15. 

https://doi.org/10.1057/fr.2008.4 
 
Nationella Sekretariatet för Genusforskning. (u.å.) Normkritik. Hämtad 2019-04-26 från 

https://www.genus.se/ord/normnormkritik/  
 
Nationella Sekretariatet för Genusforskning. (u.å.) Patriarkat. Hämtad 2019-04-05 från 

https://www.genus.se/ord/patriarkat/  
 
Pachankis & Bränström. (2018). Hidden from happiness: structural stigma, sexual orientation 

concealment, and life satisfaction across 28 countries. Journal of consuting and clinical psychology, 

5(86), 403-415.  
doi: 10.1037/ccp0000299. 
 
QX. (2017). Transexualism stryks från lista över sjukdomar. Hämtad 2019-04-25 från  
https://www.qx.se/samhalle/137752/transsexualism-stryks-fran-lista-over-sjukdomar/ 
 
Regeringskansliet. (2018). Historik om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter i Sverige. Hämtad 

2019-04-25 från https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/historik-om-utvecklingen-av-hbtq-personers-

rattigheter-i-sverige/ 
 
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. (2015). 

Begreppsordlista. Hämtad 2019-04-01 från https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/ 

RFSU. (2017a). BDSM inte längre klassad som sjukdom. Hämtad 2019-04-25 från 

https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/satt-att-ha-sex/bdsm/bdsm-inte-langre-klassad-

som-sjukdom/ 
 
RFSU. (2017b) Ord och begrepp. Hämtad 2019-04-29 från https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-

dig-som-undrar/ord-och-begrepp/ 
 
Ridolfo, H., Miller, K., & Maitland, A. (2012). Measuring sexual identity using survey questionnaires: 

How valid are our measures? Sexuality Research & Social Policy: A Journal of the NSRC, 9(2), 113-124. 

doi:http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1007/s13178-011-0074-x 

Statistiska centralbyrån (2018). På tal om kvinnor och män: lathund om jämställdhet 2018. Örebro: 

Statistiska centralbyrån. 
 
Sue, D. W., Capodilupo, C. M., Torino, G. C., Bucceri, J. M., Holder, A. M. B., Nadal, K. L., & Esquilin, 

M. (2007). Racial microaggressions in everyday life: Implications for clinical practice. American 

Psychologist, 62(4), 271-286. doi:http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1037/0003-066X.62.4.271 



 38 

 
Szymanski, D. M., Kashubeck-West, S., & Meyer, J. (2008). Internalized Heterosexism: Measurement, 

Psychosocial Correlates, and Research Directions. The Counseling Psychologist, 36(4), 525–574.  
doi: https://doi.org/10.1177/0011000007309489 
 
Tebbe, E. A., & Moradi, B. (2016). Suicide risk in trans populations: An application of minority stress 

theory. Journal of Counseling Psychology, 63(5), 520-533. 

doi:http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1037/cou0000152 
 
Twenge, J., Sherman, R. & Wells, B. (2016). Changes in American adults' reported same-sex sexual 

experiences and attitudes, 1973–2014. Archive of Sexual Behavior, 45(7), 1713–1730. 
doi: 10.1007/s10508-016-0769-4 
 
UMO. (u.å.). Komma ut. Hämtad 2019-04-10 från https://www.umo.se/jag/sexuell-laggning-och-

konsidentitet/komma-ut/ 
 
Vaughan, M. D., & Waehler, C. A. (2010). Coming out growth: Conceptualizing and measuring stress-

related growth associated with coming out to others as a sexual minority. Journal of Adult Development, 

17(2), 94-109. doi:http://dx.doi.org.ezp.sub.su.se/10.1007/s10804-009-9084-9  
 
Yost, M.R. & Thomas, G.D. (2012). Gender and Binegativity: Men’s and Women’s Attitudes Toward 

Male and Female Bisexuals. Archives of Sexual Behavior, 41(691), 691-702.  
doi: https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1007/s10508-011-9767-8

http://dod.mtm.se/play/8791_0468.smil#rgn_txt_0468_0049
http://dod.mtm.se/play/8791_0468.smil#rgn_txt_0468_0050
http://dod.mtm.se/play/8791_0468.smil#rgn_txt_0468_0050


Bilaga 1 – Ordlista 

 

Asexuell = “Asexuell kan användas av och för som identifierar sig med begreppet på olika 

sätt. Vanligast är att asexuell används för att beskriva en person som aldrig eller under en 

period inte känner sexuell attraktion, inte har någon sexlust eller inte önskar inkludera 

andra fysiskt i sin sexuella praktik.“ (RFSL, 2015). 

 

Bisexuell = “En person som har förmågan att bli kär i eller attraherad av människor 

oavsett kön kan kalla sig bisexuell.” (RFSL, 2015). 

 

BDSM = “En förkortning som inkluderar flera sexuella uttryck: bondage & disciplin 

(B&D), dominans och underkastelse (domination and submission, D&S) samt sadism och 

masochism (S&M). BDSM är en sexuell praktik, identitet och/eller preferens där 

utövarna har ett ömsesidigt erotiskt maktutbyte, ofta i form av dominans och 

underkastelse. För vissa är det en sexuell läggning även om det inte i lagens mening 

räknas som en sådan.” (RFSL, 2015). 

 

Cis/cisperson = “En person vars könsidentitet och könsuttryck överensstämmer med det 

kön hen tilldelades vid födseln.” (Lundberg et. al., 2017). 

 

Cisnorm = “Antagandet att alla människor identifierar sig som det kön som har tillskrivits 

dem vid födseln och lever efter det könets sociala normer (kvinnligt/manligt).” (RFSL, 

2015). 

 

Hanteringsstrategier (coping) = En persons ansträngningar att hantera krav, vare sig dessa 

ansträngningar resulterar i lyckosamma utfall för individen eller inte (Lazarus och 

Folkman, 1984). 

 

Distal = I denna uppsats utanför, externa objektiva händelser bortom individen. 

 

Fetischism = “Fetischism kan handla om att uppleva sexuellt välbefinnande genom att klä 

sig i, hantera eller vara nära ett eller flera objekt. För en del finns en fetischistisk laddning 

i olika former, färger och material, för andra är det kläder eller vissa kroppsdelar.” (RFSU, 

2017b). 

 

Flersam/polyamorös/öppen relation = “Att ha sexuella och/eller emotionella relationer 

med fler än en person i taget. En person som väljer att ha sexuella och/eller emotionella 

relationer med fler än en i taget kan sägas vara polyamorös. Motsatsen till 

monoamorös/monogam.” (RFSL, 2015). 

 

HBTQ = Akronymen står för homo, bi, trans, queer. Kan också innefatta andra 

identitetskategorier som på olika sätt relaterar till sexualitet, relationsbildning, kön och 

könsuttryck och i detta bryter mot normer (Lundberg et. al., 2017). 

 

Heteronorm = “När heterosexualitet framställs som det naturliga, självklara eller ideala 

sättet att leva. Till exempel att människor förutsätts vara heterosexuella åtminstone tills 

de uttryckligen påtalar något annat.” (Lundberg et. al., 2017). 

 



Homonorm = Inom HBTQ-rörelsen talas det om en homonorm, det vill säga att rörelsen 

domineras av homosexuella personer framför andra grupper som tillhör akronymen 

(Lundberg, Malmquist & Wurm, 2017). Kan också handla om en förväntan om att alla 

HBTQ-personer är homosexuella och normer för en HBTQ-person ska vara.   

 

Icke-binär = “En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda 

könskategorierna kvinna/man kan kalla sig ickebinär. Ibland används ickebinär som ett 

paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till exempel 

intergender eller genderqueer.” (RFSL, 2015). 

 

Intersektionalitet = begrepp för att förstå hur en individs position i samhället kan påverkas 

av flertalet samverkande sociala kategorier såsom kön, klass, sexualitet (das Nair, 2012). 

 

Majoritetssamhället = I denna uppsats använt för att beskriva den största delen av 

befolkningen som lever i enlighet med samhällets normer gällande sexualitet, 

könsidentitet, relationsform och sexuella praktiker.  

 

Mikroaggressioner = I denna uppsats ett komplement till minoritetsstressmodellen för att 

förstå och nyansera stressorer som bidrar till bisexuella personers särskilda utsatthet i 

samhället.  

 

Minoritetsstress = Begrepp som förklarar sambandet mellan sociala stressorer, såsom 

stigma och fördomar, och de relativt sett högre ohälsotalen hos HBTQ-personer (Meyer, 

2003). 

 

Monogam = “En person som har sexuella och/eller emotionella relationer med bara en 

person i taget kan kalla sig monoamorös eller monogam.” (RFSL, 2015). 

 

Mononorm/tvåsamhetsnorm = “En norm som medför att det ses som positivt, 

eftersträvansvärt och normalt att ha eller vilja ha enbart en kärlekspartner och att denna 

relation prioriteras över andra relationer, t ex vänskapsrelationer, och förtjänar en särskild 

status både i privatlivet men även i förhållande till samhällsinstitutioner och funktioner.” 

(RFSL, 2015). 

 

Panromantisk = Av deltagarna i denna uppsats beskrivet som den romantiska 

motsvarigheten till pansexualitet.  

 

Pansexuell = “Förmågan att attraheras sexuellt av personer oavsett kön. Ordet pan antyder 

att det finns ett spektrum av kön och inte bara två som ordet bi i bisexuell kan anses 

antyda. Vissa föredrar därför pansexuell som begrepp för att signalera att en ser sin 

sexuella läggning som bortom tvåkönsnormen.” (RFSL, 2015). 

 

Patriarkat = ett samhällssystem där män har majoriteten av ekonomisk, juridisk och 

politisk makt. Beskrivs ibland som ett cispatriarkat, det vill säga ett patriarkat där männen 

med makt är cismän. (Nationella sekretariatet för genusforskning, patriarkat, u.å.). 

 

Proximal = I denna uppsats, interna subjektiva händelser inom individen.  

 



Queer = “Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell 

praktik som bryter mot samhällets normer men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt 

förhållningssätt till rådande normer.” (RFSL, 2015) 

 



 

Bilaga 2 - Annons 

 

 
 



Bilaga 3 - Informationsbrev till de som anmält deltagande i studien 

 

    

  

Förfrågan om deltagande i forskningsprojekt 

  

Den här informationen riktas till dig som identifierar sig som bi- eller pansexuell. Det är en 

förfrågan om du vill delta i forskningsprojektet: 

  

Minoritetsstress och coping: 

Bi- och pansexuellas upplevelser och hanteringsstrategier i dagens Sverige 

  

Bakgrund och syfte 

I Sverige mår majoriteten av alla bi- och pansexuella personer bra och har ett gott allmänt 

hälsotillstånd. I jämförelse med heterosexuella cispersoner (personer som inte är trans), har 

dock bi- och pansexuella personer som grupp sämre fysisk och psykisk hälsa, vilket har 

kopplats till vad som kallas minoritetsstress. 

  

Den svenska forskningen om bi- och pansexuella personers livsvillkor samhälleligt och på 

individnivå är ännu i sin linda. Tidigare rapporter och forskning har också i stor utsträckning 

fokuserat på hälsoproblem, men inte på vad en gör för att hantera situationer som upplevs 

problematiska eller svåra. 

  

Detta är en examensuppsats som inom ramen för ett större forskningsprojekt om hbtq+ syftar 

till att öka kunskapen om hur det är att leva som bi- och pansexuell i Sverige idag. Vi vill veta 

om och hur du upplever att det påverkar din vardag att inte följa samhällets normer gällande 

sexualitet och/eller kön och hur du hanterar eventuella stressorer. För att öka kompetensen inom 

hälso- och sjukvård, andra samhällsinstanser samt samhället i stort är det viktigt att synliggöra 

dina erfarenheter. 

  

I detta sammanhang är dina egna erfarenheter och upplevelser av att möta samhället centrala. 

Du som identifierar dig som bi- och pansexuell har värdefulla kunskaper och erfarenheter som 

vi skulle vilja ta del av. 

  

Förfrågan om deltagande 

Du får denna information för att du har anmält ett intresse att få veta mer om studien. 

  

Om studien 

I studien genomförs intervjuer som handlar om deltagarnas erfarenheter av att möta samhället 

som bi- och pansexuell. Varje intervju tar ca 30-60 minuter. Om du är positiv till att medverka 

i studien kommer intervjun att äga rum via telefon. 

  

 



Vilka är riskerna? 

Då intervjun handlar om erfarenheter av minoritetsstress kan händelser och minnen beröras 

som kan väcka negativa känslor hos dig. Intervjufrågorna är utformade så att du som deltagare 

har möjlighet att påverka i vilken riktning intervjusamtalet rör sig. Du kan välja att fördjupa 

vissa samtalsämnen och välja bort att svara på andra frågor 

 

Finns det några fördelar? 

Många upplever det positivt att få dela med sig av och reflektera över sina erfarenheter. Det 

kan också kännas meningsfullt att bidra till att öka kunskapen på området. 

  

Hantering av data och sekretess 

Intervjun kommer att spelas in. De inspelade intervjuerna skrivs ut och transkriptionerna 

används för studenternas och forskarnas analyser. Allt som rör individer avidentifieras vid 

transkriberingen. Detta innebär att personnamn, ortsnamn och/eller annan information som ökar 

risken för att berättelserna kan härledas till en viss individ, kommer att avidentifieras genom 

fingerade personnamn och ortsnamn. 

  

Ingen obehörig kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. De inspelade intervjuerna och 

transkriptionerna kommer att förvaras inlåsta och separat från varandra under tiden de 

analyseras. Under analysfasen fram till sommaren 2019 kontaktar du i första hand 

psykologstudenterna i kontaktlistan nedan om du har frågor kring insamlat material eller 

personuppgifter. Efter att analyserna är avslutade kommer materialet att arkiveras på Örebro 

universitet som är personuppgiftsansvarig för projektet. Allt material sparas sedan i minst tio år 

i universitetets skyddade digitala arkiv. Denna hantering av materialet är i enlighet med 

dataskyddslagens krav. Du kan enligt dataskyddslagen GDPR när som helst kontakta Örebro 

universitet för att ta del av vilken information som lagras om dig där. I det här fallet kommer 

informationen att bestå av det du själv uppger under inspelningen, exempelvis tilltalsnamn, 

könsidentitet och ålder. Du har då också möjlighet att rätta till felaktig information eller få den 

raderad. För eventuella klagomål har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen. Om du 

har frågor om personuppgiftshantering, kontakta dataskyddsombudet vid Örebro universitet via 

brev (Dataskyddsombud, Örebro universitet, 701 82 Örebro), eller mail 

(dataskyddsombud@oru.se). 

  

Information om studiens resultat 

Du som intervjuas för projektet har möjlighet att själva läsa igenom en utskrift av intervjun för 

eventuella synpunkter. Resultat från hela projektet kommer att presenteras i en examensuppsats 

samt i vetenskapliga publikationer. Vetenskapliga texter kommer att skrivas på ett sådant sätt 

att enskilda individers identiteter inte synliggörs. De deltagare som så önskar kan ta del av de 

publicerade resultaten. 

  

Ersättning 

Ingen ersättning utgår. 

  

Frivillighet 

Medverkan i projektet är fullständigt frivillig. Du kan när som helst, utan särskild förklaring, 

avbryta din medverkan. Det finns även möjlighet att inte svara på frågor, om den fråga som 

ställs inte känns bekväm att svara på. 

  

 



Forskningsansvariga 

Forskningsprojektet är knutet till Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid 

Örebros universitet. Vi som genomför projektet har tidigare erfarenheter av forskning och annat 

arbete med hbtq-frågor. Forskningsledarna är psykologer och forskare vid tre universitet 

(Örebro, Linköping och Lund). I projektgruppen ingår också psykologstudenter som går sista 

året på psykologprogrammet vid Linköpings, Lunds och Stockholms universitet. Vi som 

genomför examensuppsatsen är studenter vid psykologprogrammet på Stockholms universitet. 

  

Om du har frågor, funderingar eller vill ha ytterligare information om studien är du 

välkommen att kontakta någon av oss forskningsansvariga på 

minoritetsstress.projektet@gmail.com, eller: 

  

Louise Jansson, psykologstudent 

073-5879555 

louise.jansson89@gmail.com 

  

Filip Landsbo, psykologstudent 

076-8429738 

f.landsbo@gmail.com 

  

Matilda Wurm, forskningsledare, handledare examensarbete 

Psykolog, fil. dr 

019-303508 

matilda.wurm@oru.se 

  

Tove Lundberg, forskningsledare 

Leg. psykolog, fil. dr 

073-7188875 

tove.lundberg@psy.lu.se 

  

Anna Malmquist, forskningsledare 

Leg. psykolog, fil. dr 

013-282127 

anna.malmquist@liu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 - Intervjuguide 

 

Inledning 

Innan vi sätter igång, skulle du vilja berätta lite om dig själv så jag får en bild av vem du är 

och vad du gör? 

 

Om personen har svårt att svara: Du kan till exempel berätta om vad du gör på  

dagarna eller hur det kommer sig att du ville vara med i denna intervju. 

 

Begrepp och förståelser att använda i intervjun 

Om det inte har framkommit tidigare: I den här studien använder vi begreppet 

“bisexuell/pansexuell” rätt mycket, men jag skulle vilja veta vilka ord eller termer du själv 

helst använder för att beskriva din identitet som är kopplat till kön och/eller sexualitet? 

Vilket/vilka pronomen använder du om dig själv?  [Informantens begrepp och termer används 

i den vidare intervjun om behov finns] 

 

Innan vi pratar mer om det här med minoritetsstress så har jag några frågor om öppenhet. 

Känner personer omkring dig till din identitet som [använd informantens begrepp]? Be 

personen berätta mer om i vilka sammanhang hen är öppen eller inte är det, samt hur länge 

hen ev. levt öppet. 

 

Hur är det när du möter nya människor, tex i din umgängeskrets eller i 

jobb/utbildningssammanhang - blir din identitet som [personens eget begrepp] synlig i sådana 

möten? På vilket sätt? Upplever du, tvärtom att din identitet som [personens eget begrepp] blir 

osynlig? Brukar du i så fall aktivt “komma ut” som [personens eget begrepp]? Berätta! 

 

Om vi istället tänker på dina möten med människor du inte alls känner, t.ex. människor du 

möter på stan, på bussen, i mataffären eller liknande, är din identitet som [personens eget 

begrepp] något som blir synligt i sådana möten? Eller upplever du, tvärtom, att din identitet 

som [personens eget begrepp] inte blir synlig i sådana situationer (det som ibland kallas att 

“passera” eller bli osynliggjord)? 

 

Följdfrågor (om det inte framkommit) om det upplevs som positivt eller önskvärt att vara / 

inte vara synlig i olika situationer.  

 

I den här studien är vi intresserade av det som inom forskningen kallas minoritetsstress, när 

jag säger ordet “minoritetsstress” vad tänker du på då, vad är det för dig? 

 

Om personen har svårt att svara eller ger ett svar som ligger väldigt långt ifrån definitionen: 

Forskare tänker att minoritetsstress är den belastning som en person utanför samhällets 

normer upplever i sin vardag på grund av att de just bryter mot samhällets normer. Det 

handlar både om vardagliga interaktioner där till exempel hbtq-personer tydligt blir påminda 

om att de inte är heterosexuella eller cispersoner och om samhälleliga faktorer såsom 

diskriminering. 

 

 



Upplevelser av minoritetsstress 

Skulle du säga att du upplever eller har upplevt minoritetsstress? 

 

Om ja: Kan du berätta om några konkreta situationer där du har upplevt det 

 

Om nej: Vill du berätta lite mer om vad du tänker att det är som gör att du inte har upplevt 

eller upplever minoritetsstress? [Om det handlar om att personen hanterar detta med olika 

strategier så att den inte känner stress - fråga om coping] 

 

Även om du inte tycker att du upplever eller har upplevt minoritetsstress, finns det situationer 

där du har blivit påmind om att du inte är [använd norm som belyser informantens 

identifikation, exempelvis heterosexuell/cisperson]? Kan du berätta om några sådana 

situationer? 

 

Oavsett ja eller nej: Följdfrågor bör ställs som ger en tydlig bild av konkreta exempel och vad 

som har hänt/händer.  

 

Följdfrågor om detta varit i situationer då personen varit frivilligt eller ofrivilligt öppen eller 

synlig som hbtq, och/eller situationer då personen önskat eller oönskat har passerat som 

hetero-cis. 

 

Finns det flera andra områden i ditt liv där du har upplevt minoritetsstress? [Kan behöva 

ställas flera gånger] 

     

Följdfrågor bör ställas som ger en tydlig bild av konkreta exempel och vad som har 

hänt/händer. 

 

Har exempel getts på alla dessa områden: sysselsättning, fritidsaktiviteter, offentliga platser, 

myndigheter/vård, familj- och vänskapsrelationer, sociala media samt hbtq-relaterade 

mötesplatser? Om inte, fråga: En del hbtq-personer upplever minoritetsstress inom/på [sätt in 

område] - har detta hänt dig? Om ja: Kan du berätta om någon konkret situation? 

 

Har exempel getts som går bortom områdena i listan ovan - utforska detta extra noga. 

 

Om informanten har upplevt minoritetsstress: Tänker du att minoritetsstressen påverkar dig på 

något sätt? Hurdå? 

 

Följdfrågor bör ställas som kopplar tillbaka till de exempel på områden som informanten har 

gett, till exempel: Du berättade om en situation i din familj, hur påverkar sådana situationer 

dig? 

 

Följdfrågor bör ställas som utforskar vilka känslor och tankar som detta kan leda till. 

 

Frågorna ska också undersöka om personen har eller har haft psykisk ohälsa som personen 

själv tänker kan kopplas till personens identitet som [använd informantens begrepp]. 

 



 

Om informanten inte har upplevt minoritetsstress: Händer det någon gång att du mår dåligt 

och att du kopplar detta till att du är just [använd informantens begrepp]? Om ja: Kan du 

berätta lite mer om detta? 

 

Följdfrågor bör ställas som utforskar vilka känslor och tankar som informanten har. 

 

Frågorna ska också undersöka om personen har eller har haft psykisk ohälsa som personen 

själv tänker kan kopplas till personens identitet som [använd informantens begrepp]. 

 

Om informanten inte har upplevt minoritetsstress: Har upplevelsen förändrats över tid? 

 

Coping och strategier att hantera minoritetsstress 

Om informanten har upplevt minoritetsstress: Nu har vi pratat om flera situationer där du har 

upplevt minoritetsstress och också hur du har känt i de här situationerna. Jag skulle också vilja 

veta lite mer om vad du gör för att hantera både de situationer som du har beskrivit men också 

de känslor och tankar som uppkommer. Kan du berätta lite om detta? 

 

Följdfrågor bör ställas som ger en tydlig bild av konkreta strategier i olika situationer.  

 

Följdfrågor behöver både ställas som tydliggör vad en person gör i en konkret situation, 

OCH vad den gör för att hantera sina känslor och tankar/sitt mående.  

 

Följdfrågor bör ställas som kopplar tillbaka till de exempel på områden som informanten har 

gett, till exempel: Du berättade om en situation i din familj, hur hanterar du det nu? 

Följdfrågor bör också inkludera områden såsom självskadebeteende, suicid, och andra 

riskbeteenden. 

 

Följdfrågor bör också ställas för att täcka av positiva upplevelser: Vad har varit mest 

hjälpsamt för dig för att må bättre? Om du fick ge råd till andra hbtq-personer för att hantera 

minoritetsstressen, vad skulle det vara? Vad har du för stöd av din omgivning (hbtq+-nätverk, 

vänner och familj, kollegor, kurskamrater etc.?) 

Hos transpersoner bör även relationen mellan eventuell könsbekräftande vård, 

minoritetsstress och coping efterfrågas. 

 

Om informanten inte har upplevt minoritetsstress men mår eller har mått dåligt på grund av 

sin identitet: Du har beskrivit att du känner [använd informantens ord] kopplat till att du är 

[använd informantens ord]. Jag skulle vilja veta lite mer om vad du gör för att hantera detta?  

 

Följdfrågor behöver både ställas som tydliggör vad en person gör rent konkret, OCH vad den 

gör för att hantera sina känslor och tankar/sitt mående. 

 

Så här generellt, vad tror du att är det viktigaste sakerna som kan hjälpa de hbtq-personer som 

mår dåligt i Sverige idag? 

 

Följdfrågor behöver både ställas som tydliggör om informanten har tankar om såväl individ- 

som samhällsfokuserade åtgärder. 

 



Övrigt 

Nu har jag fått ställa alla frågor jag har. Innan vi ska avrunda intervjun: Finns det något 

viktigt kopplat till det vi har pratat om som inte har kommit fram medan vi har pratat eller 

något annat som du känner att du vill berätta för mig innan vi avslutar? 

 

Informera om att det går bra att återkomma om personer kommer på något i efterhand. 

 

Information om deltagaren 

Om det inte har framkommit tidigare: 

• Hur definierar du din sexualitet? 

• Hur definierar du ditt kön? 

• Hur gammal är du? 

• Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

• Vilka tänker du är dina närmaste? Vad för typ av relationer har ni? 

• Finns det någon annan information om dig eller hur du lever som du tänker är viktigt 

för oss att veta? 


	das Nair, R. & Butler, C. (red.) (2012). Intersectionality, sexuality, and psychological therapies: working with lesbian, gay, and bisexual diversity. Chichester, West Sussex, UK: Wiley.

