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”IDAG HÅLLER JAG EN MAN I HANDEN OCH OM TVÅ ÅR EN KVINNA…” 
Kvinnors upplevelse av sitt bisexuella mellanområde* 

 
 

Mikaela Selmer 
 
 
 

Bisexualitet är idag ett nästintill osynligt område inom det 
psykologiska fältet. Den forskning som finns tillgänglig om 
bisexualitet sker främst utifrån ett genusperspektiv med 
queerteoretiska antaganden som utgångspunkt. Den här uppsatsen är 
till skillnad mot detta ett försök att förena psykoanalytisk kunskap 
med queerteoretiska begrepp. Syftet var främst att explorativt utforska 
och därefter beskriva hur kvinnor kan uppleva sin bisexualitet. 
Frågeställningen inbegrep även hur man kan göra bruk av den 
kunskapen i ett kliniskt sammanhang. 15 kvinnor djupintervjuades och 
resultatet analyserades tematiskt. Kvinnorna berättade om sin 
bisexualitet, kön och kvinnlighet, komma-ut-process och syn på 
framtiden. Hur man tänker och känner omkring dessa teman uppvisar 
en omfattande variation av upplevelser. Detta ger slutsatsen att det ur 
ett kliniskt perspektiv är oerhört viktigt att låta varje kvinna själv få 
definiera hur hon ser på sin sexualitet och att behandlaren är beredd 
att ta emot hennes unika historia.  
 
 
Nyckelord: Bisexualitet, kvinnor, psykoanalytisk, queerteori, kvinnor, 
mellanområde, komma-ut-process, kliniskt perspektiv. 

 
 

 
 

I n l e d n i n g  
 
 
Bisexuella områden inom queerteori 
I ett socialkonstruktivistiskt och queerteoretiskt perspektiv är heterosexualitet inte den 
norm som man automatiskt utgår ifrån, utan något som hela tiden problematiseras och 
ifrågasätts (Ambjörnsson, 2005; Graham, 2005; Gustavsson, 2001; Lennerhed, 2005). 
Detta utifrån iakttagelsen att det är det heteronormativa antagandet, som är den styrande 
principen i vårt samhälle och att det är utifrån den normen som vi skapar de sociala 
konstruktionerna av hur det är att vara människa. Det queerteoretiska perspektivet 
innebär att man problematiserar runt dessa heteronormativa antaganden för att på så sätt 
både kunna förklara de sociala konstruktionerna, av till exempel genus eller sexualitet, 

                                                
* Jag vill tacka alla kvinnor som har bidragit med sina tankar, känslor och erfarenheter. Utan er hade detta 
arbete inte varit möjligt! Ett stort tack till min handledare Christina, för engagemang och stöd. 
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samt hur man kan förstå dem och i förlängningen därmed också kunna förändra och 
påverka dem 
 
Inom queerteori har man emellertid ibland problem med att definiera bisexualitet 
entydigt. Bisexualiteten blir ibland föremål för en diskussion om huruvida den är ”både 
och”, det vill säga omfattar både homosexualitet och heterosexualitet, eller om den är 
”varken eller”, det vill säga något som är en egen bärande konstruktion i sig själv 
(Bertilsdotter, 2001). Båda synsätten utgår dock från att de båda kategorierna 
heterosexuell och homosexuell i sig verkligen är möjliga att definiera entydigt. Därför 
diskuteras också hur man skulle kunna använda bisexualiteten för att därmed möjliggöra 
en problematisering kring heteronormativa begrepp, (Gustavsson, 2001; McLean, 2004; 
Pallotta- Chiarolli & Cubowitz, 2003).  
 
Queerteoretikern Claire Hemmings (1999, 2002) förordar att hellre än att dela upp 
hetero-, homo- och bisexualitet i tre klart avgränsade fack och peka ut bisexualiteten 
som en särskild kategori, kan man utforska och upptäcka det bisexuella utrymmet i 
många olika sammanhang. Bisexualiteten blir då inte något som nödvändigtvis måste 
definieras i motsats till något annat, utan kan upptäckas och utforskas för det den 
upplevs som. Utifrån detta skulle upplevelsen av att vara bisexuell då kunna definieras 
som en autentisk upplevelse i nuet och den aktuella omgivande kontexten. Därmed 
behöver bisexualitet inte begränsas av en individs eventuella tidigare antal sexpartners 
av de båda könen, antal förälskelser i båda könen eller antal nära relationer av båda 
könen. Det blir inte hellre intressant att predicera, mer eller mindre hållbart hur 
individens beteenden och känslor kommer att se ut i framtiden. Det är det senare som 
anses vara faran med att se bisexualitet som en bro mellan heterosexualitet och 
homosexualitet, menar Hemmings, eftersom detta kan förstärka synen på bisexualitet 
som en tidsbegränsad övergångsperiod mellan homosexualitet och heterosexualitet.  
 
Ett annat förekommande synsätt som Hemmings (2002) tar avstånd ifrån är att se 
bisexualitet som en gemensam grund för både homosexualitet och heterosexualitet och 
att den därmed skulle vara både och. Hon menar att den sällan upplevs som både och i 
samhället, utan snarare som vare sig eller, det vill säga ett begrepp för dem vilka inte 
passar in i grupperna hetero- eller homosexuell. Om bisexualiteten definieras som både 
och, så innebär detta att den osynliggörs eftersom den försvinner in i de två andra 
begreppen. Det tredje sättet som bisexualitet kan konstrueras och förstås på och som 
oftast är det som appellerar till dem som forskar i ämnet, är att se på bisexualiteten som 
ett transformativt område. Med andra ord ett aktivt och dynamiskt utrymme, där det går 
att konstruera en gemensam agenda för hur ett marginaliserat bisexuellt landskap ska 
kunna upptäckas på kartan. Fördelen är att många fler individer kan ingå om man 
använder ett mindre statiskt och istället ett mer flytande begrepp. Å andra sidan kan 
begreppet riskera att bli ännu otydligare för dem som inte omfattas av det och risken 
finns för dem som ser sig som bisexuella att då återigen hamna i ett osynligt område. 
 
Problemet kan illustreras utifrån bilden av Mia som håller en annan kvinna i handen. 
Mia kommer troligen att definieras som homosexuell i detta fall. Om Mia däremot 
håller en man i handen så kommer hon att definieras som heterosexuell.  Håller hon inte 
någon partner i handen så kommer den sexuella läggningen troligen inte vara 
huvudfrågan för omgivningen, utan om och hur mycket hon är sexuellt tillgänglig. Om 
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Mia håller en kvinna och en man i handen samtidigt så riskerar hennes sexualitet, såsom 
polygamisk istället för monogamisk, hamna mer i fokus och ifrågasättas i större 
omfattning än vilken hennes sexuella läggning möjligen kan vara. Samhället tittar med 
heteronormativa glasögon och definierar Mia utifrån skillnader och olikheter med 
heteronormativa värderingar, som till exempel heterosexuell läggning och monogam 
sexuell praktik. Den bisexuella människan försvinner, trots att hon kanske upplever sig 
själv och sin sexualitet som högst påtaglig och verklig. Att undersöka bisexualitet ur ett 
queerteoretiskt perspektiv kan beskrivas som att man försöker se på saker utan de 
heteronormativa glasögonen och på så sätt upptäcka det bisexuella området.   
 
Ordet mellanområde i undertiteln till denna uppsats, syftar dock på det psykologiska 
utrymme, lekområde eller potentiella rum, vilket enligt den brittiske psykoanalytikern 
och barnläkaren D. W. Winnicott (1971) utgör den plats där inte bara samspelet mellan 
förälder och barn sker och vari fantiserandet och kreativiteten uppstår, utan också ett 
rum där två vuxna kan mötas. Det är i det utrymmet som en möjlighet uppstår för 
reflektion, övergångsfenomen och symboliserande mellan en terapeut och en klient i en 
psykoterapeutisk situation. Begreppet skulle också kunna användas om den spänning 
som uppstår mellan två människor i en förälskelse. 
 
Det som är betecknande för detta mellanområde, potentiella rum eller lekområde är att 
det inte är visuellt förnimbart med våra fysiska sinnen. I förälskelsen är den mogna 
sexualiteten en av de saker som kan ge mer fysiska dimensioner åt mellanområdet 
mellan två människor (Kernberg, 1995). 
 
Hur ser då det psykologiska bisexuella utrymmet ut? Vad definierar begreppet 
bisexualitet och hur konstrueras det i samhället? Hur kan man se på det utifrån ett 
psykoanalytiskt perspektiv och utifrån att vara kvinna? 
 
 
Psykologisk osynlighet  
Psykiatern, sexologen och psykoterapeuten Fritz Klein inledde redan sin första utgåva 
av boken The Bisexual Option (1978,1993), med att reflektera över bisexualitetens 
osynlighet. Han beskriver detta genom berättelsen om den bisexuella kvinnan, som 
förtvivlad kommer till hans mottagning. Kvinnan har varit gift med en lika bisexuell 
man i nästan 20 år. Hon vill veta vad Klein tror, då de nu har mött attityder från 
personer de respekterar, som ifrågasatt om bisexualitet överhuvudtaget existerar, eller 
om detta bara innebär att man är förvirrad, neurotisk och egentligen homosexuell. Detta 
har i sin tur satt det annars lyckliga parets självuppfattning i gungning. Kleins svar blir 
att han tycker det är arrogant att säga att det andra upplever som verkligt inte existerar 
och att han inte anser att bisexualitet existerar i förhållande till hetero- eller 
homosexualitet, utan att det existerar i kraft av sig själv. Han påpekar det faktum att 
bisexualitet helt saknas eller är kraftigt underrepresenterat, om man jämför med 
forskning, vetenskaplig litteratur och artiklar om homosexualitet.  
 
En av inspirationskällorna till denna uppsats kan beskrivas på liknande sätt. Det började 
som en önskan att skriva något som berörde människors sexualitet. Vid en 
litteratursökning, våren 2005, bland psykologuppsatser på psykologiska institutionen, 
(http://www.psychology.su.se/bibl/index.html), vid Stockholms Universitet visade det 
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sig att det inte fanns några studier som berörde enbart bisexualitet. Endast homo- och 
transsexualitet var ämnen som fanns representerade som ett eget ämnesområde.  
 
Den forskning som finns inom området bisexualitet idag i Sverige, sker främst inom 
genusfältet. Forskningen utförs till största delen av sociologer, etnologer och 
socialantropologer, ofta med ett genusperspektiv, ofta med utgångspunkt ur queerteorin. 
Exempel på detta är den samlingsutgåva om bisexualitet av tidskriften för 
Homosexualitetsforskning Lambda Nordica (2001- 5) där svenska forskare presenterade 
sin bi-forskning och där inte en enda psykolog eller psykoterapeut finns representerad. 
Inte heller i den nyligen utkomna boken Queersverige (red. D. Kulick, 2005), finns 
psykologiska perspektiv representerade. En förklaring till detta kan vara att psykologer 
sällan använder sig av rent queerteoretiska forskningsansatser, men det förklarar inte 
varför det inte i så fall finns mer renodlad psykologisk forskning. Som en bild av vilka 
tankegångar som finns i samhället, framstår den queerteoretiska forskningen emellertid 
som relevant även inom psykologin och i det psykologiska behandlingsperspektivet.  
 
 
Svensk genusforskning 
Inom den svenska genusforskningen menar Gustavsson (2001) att även om 
”mittemellanpositionen”, som bisexuella ofta kan finna sig hänvisade till inte utgör en 
plats, från vilken man kan göra sin röst hörd, så kan den dock skapa förutsättningar för 
att tänka annorlunda.  Till exempel kring relationer och hur monosexualitet och 
heterosexualitet utgör de begrepp, som antas vara de normala. En av anledningarna till 
att bisexualiteten kan innebära en sådan utgångspunkt skulle i så fall vara den 
ambivalens, vilken just bisexuella människor kan uppleva omkring tvåsamhet och 
partnerns eller partnernas kön. Även Adeniji (2001) tar upp bisexualiteten, som ett sätt 
att kritisera heteronormativa föreställningar från en ny synvinkel. Bisexualiteten skulle 
då innebära en möjlig väg att belysa och förändra föreställningar om monosexism och 
begränsande kategoriseringar. 
 
Bertilsdotter (2001) skiljer mellan bi-emotionalitet, vilket hon menar är den emotionella 
attraktionen till båda könen eller oberoende av kön, bi-identitet, vilket innebär att man 
definierar sig som bisexuell, och bi-sexualitet, vilket innebär förmågan att känna sexuell 
attraktion till båda könen eller oberoende av kön. Förmågan att ge mer eller mindre 
uttryck för de olika komponenterna i olika situationer och vid olika tidpunkter blir då 
det, som i relation till andra skapar en sammanhållen upplevelse av att vara bisexuell. 
Dahl (2005) menar att identitet inte är någonting man har, utan är något som görs eller 
blir till, just i relationen till andra. För både homo- och bisexuella blir det då tydligt att 
deras förmåga att ha relationer med samma eller både samma och det motsatta könet, är 
ett annat sätt att förhålla sig i relationer än det heterosexuella. Detta skulle kunna 
medföra en större medvetenhet om hur mycket av de begrepp och definitioner som finns 
i samhället, som utesluter en annorlunda sexuell läggning. Jämlikhet är ett sådant 
exempel, som Dahl (2005) tar upp som ett begrepp som oftast förutsätter en monogam 
och heterosexuell orientering.   
 
Ekström (2001) lyfter upp den paradoxala längtan som finns hos många bisexuella att 
både lyfta fram sin egen tillhörighet till en kategori, samtidigt som det finns en stark 
längtan att bekämpa alla definitioner. Edenheim (2001) exemplifierar detta genom att 
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lyfta fram avsaknaden av en tydlig motsats till bisexualitet. Till skillnad från den 
påtagliga dikotomin heterosexuell- homosexuell, har inte bisexualiteten sin uppenbara 
motsats. Om bisexualiteten är det avvikande och onormala, vad är då det normala? Om 
bisexualiteten är det normala, vad är då det onormala? Bisexuella individer rör sig 
vanligtvis inom den heterosexuella- homosexuella dikotomin och får då vare sig status 
som samhällets avvikare eller som ideal, enligt Edenheim (2001). Graham (2005) menar 
också att den heteronormativa ordningen effektivt förmår normalisera och assimilera det 
som eventuellt utmanar den genom att omvandla avvikelser till allmängods. 
Normaliseringen och assimileringen kan exempelvis ske via medias beskrivning av det 
avvikande. Skvallerpressens rapportering om homosexuella par gör att det kommer 
närmare och når längre ut bland människor, vilket kan vara en fördel. Å andra sidan 
befäster det uppfattningen att det finns en normalmall som innebär heterosexualitet. 
Genom att göra homosexualiteten så lik den heteronormativa mallen som möjligt 
assimileras den långsamt, för att slutligen riskera att helt osynliggöras. Detta skulle 
möjligen vara ännu mer riskabelt med bisexuella, än med homosexuella, då de lättare 
uppgår i det heterosexuella samhället när de inte har en samkönad partner.  
 
Effekten kan dock bli att någonting annat synliggörs som avvikande. Edenheim belyser 
att samhället har behov av avvikande ”monster” för att behålla sina ideal obefläckade 
och menar att transsexuella och asexuella är andra begrepp som går att tänka om, utifrån 
dessa termer. Möjligen kommer asexuella bli nästa grupp som synliggörs som 
avvikande.  
 
Ambjörnsson (2005) visar på omgivningens behov av att hitta något som avviker. Hon 
beskriver hur en homosexuell tonårsflickas avvikande sexualitet kan passera nästintill 
obemärkt i kamratkretsen. Förklaringen verkar vara att kvinnlig sexualitet när den 
uttrycks mellan två kvinnor, inte tas på allvar. Det är inte sexuell praktik på riktigt 
verkar de andra flickorna tycka, till skillnad från de homosexuella killarna, där 
sexualiteten istället blir övertydlig. Däremot blir den homosexuella tjejens avvikande 
utseende mot de gängse normer som finns i skolan det som provocerar de andra 
flickorna. Det uppfattas av dem som att hon verkligen ser ut som en flata och att hon 
gör sig ful, oattraktiv och okvinnlig. Underförstått ligger det heteronormativa 
antagandet att det är för män kvinnor gör sig attraktiva, att den homosexuella tjejens 
yttre skulle kunna attrahera en annan kvinna ligger utanför den normen.  
 
Definitionen som ges på svenska RFSLs (Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigade) 
hemsida av bisexualitet innebär följande: 
 

”För en del kan bisexualitet vara en övergångsfas från hetero- till homosexualitet 
eller tvärtom, men för många är bisexualitet en livslång sexuell identitet. När man 
talar om bisexualitet så menar man vanligtvis förmågan att bli sexuellt attraherad 
och förälskad i både tjejer och killar, men en bisexuell identitet kan se ut på olika 
sätt. Alla bisexuella är inte nödvändigtvis lika mycket intresserade av personer av 
båda könen. Man kan också vara intresserad av kvinnor och män på olika sätt. En 
del bisexuella blir förälskade i personer av bara det ena könet, men är sexuellt 
intresserade av människor av båda könen. Andra blir sexuellt attraherade av 
människor av bara det ena könet, men förälskade i människor av båda könen. 
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Känslorna kan också variera med tiden, så att man är mer attraherad av kvinnor 
under vissa perioder och mer av män under andra perioder. Att attraktionen 
varierar över tiden behöver alltså inte betyda att man växlar mellan att vara 
heterosexuell och homosexuell.” 

 
 
RFSL understryker också att när man talar om bisexualitet så kan det vara bra att skilja 
på hur man känner sig, det vill säga den identitet man upplever att man har och hur den 
relation man har ser ut, det vill säga om man lever med en man eller en kvinna. Det är 
inte könet på ens partner som avgör en persons sexuella läggning, utan man kan känna 
sig som bisexuell hela tiden, oavsett könet på ens partner. Detta är på ett sätt en mycket 
vid definition som erbjuds den som söker information om vad begreppet bisexualitet är. 
För hur lite eller hur mycket attraktion och vilka uttryck ska den ta? Frågan är om det 
överhuvudtaget är mätbart. 
 
 
Sexuella skalor 
Fritz Klein (1993) ser bisexualitet som den mest komplexa varianten av sexuellt 
relaterande till andra människor. Han anser att det existerar i olika hög grad i alla 
människor, förutsättningen finns där för alla individer. Dimensionerna av bisexualitet är 
emellertid multipla. Till och med prefixet bi- anser han till viss mån är missvisande, då 
det endast refererar till två ändar på en skala, som de flesta inte anser ändlig. 
Människans sexuella läggning eller orientering är mycket mer komplex än så. Dessutom 
understryker han att ju mer komplext någonting är och ju fler val en individ ges 
möjlighet att göra, desto mer komplex behöver den inre strukturen vara för att kunna ta 
hand om alla dessa val och kunna hantera dem. Klein ser sexuella förhållanden som 
både lek och arbete, om det ska kunna utvecklas en djup och långvarig relation. 
Bisexuella, menar han, skall inte bara kunna kombinera dessa båda komponenter, utan 
skall dessutom göra det med båda könen. Inte alla relationer är sexuella, men för en 
bisexuell person definieras inte relationen till en annan människa automatiskt som 
sexuell och/ eller emotionell, beroende på den andra människans kön. Detta kräver en 
högre grad av tolerans för ambivalens och ett mer nyanserat sätt att förhålla sig till 
andra människor relationsmässigt.  
 
Ett sätt att försöka mäta komplexiteten av människans sexuella läggning gjordes av 
Alfred Kinsey genom sitt försök till kartläggning av sexualiteten i USA och ledde till en 
första beskrivning av sexuell läggning, såsom varande en linje, med en sjugradig skala 
(Klein, 1993; Udis-Kessler, 1992).  
 

1. Enbart heterosexuell. 
2. Övervägande heterosexuell, enbart undantagsvis homosexuell. 
3. Övervägande heterosexuell, men mer än undantagsvis homosexuell. 
4. Lika mycket heterosexuell som homosexuell. 
5. Övervägande homosexuell, men mer än undantagsvis heterosexuell. 
6. Övervägande homosexuell, enbart undantagsvis heterosexuell. 
7. Enbart homosexuell. 
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Klein (1978) ansåg dock att denna skala var alltför endimensionell och snäv. Han 
utarbetade därför istället en flerdimensionell tabell, The Klein Orientation Grid 
(KSOG), vilken ofta används idag när man skall försöka beskriva sexuell läggning i 
siffror. Denna tar större hänsyn till komplexiteten i en människas sexualitet. Dels 
genom att man försöker mäta fler aspekter av sexualiteten och dels genom att också ta 
med ett tidsperspektiv.  
 
 

VARIABEL HISTORISKT AKTUELLT IDEAL/MÅL 
A. Sexuell Attraktion    
B. Sexuell Praktik    
C. Sexuella Fantasier    
D. Emotionell Preferens    
E. Social Preferens    
F. Hetero/ Homo Livsstil    
G. Självidentifikation    

 
FIGUR 1. Klein Sexual Orientation Grid.  

 
 

För variabel A till E:  För variabel F och G: 
 

1= Enbart motsatt kön  1= Enbart hetero 
2= Övervägande motsatt kön 2= Övervägande hetero 
3= Motsatt kön något mer  3= Hetero något mer 
4= Båda könen lika mycket 4= Hetero/ homo lika mycket 
5= Samma kön något mer  5= Homo något mer 
6= Övervägande samma kön 6= Övervägande homo 
7= Enbart samma kön  7= Enbart homo 

 
Tanken är att man ska fylla i tabellen och dividera med 21 och på så sätt få fram en 
punkt på Kinseys sjugradiga skala.  
 
Kritiker menar emellertid att det är svårt att utläsa sådant som förekomsten av 
asexualitet eller hela den individuella variationen av upplevelser och erfarenheter av 
bisexualitet (Udis-Kessler, 1992). Även Klein själv menar att hans instrument har vissa 
begränsningar. Den tar till exempel inte hänsyn till partnerns ålder, kärlek och vänskap 
är inte differentierade i den emotionella variabeln, sexuell attraktion skiljer inte mellan 
lust och åtrå, frekvens av sexuell aktivitet, antalet tillfällen och/eller antalet sexpartners 
som ska mätas. Inte heller tas individens upplevelse av kvinnlighet respektive manlighet 
i relationerna upp, vare sig ur ett emotionellt eller sexuellt perspektiv.  
 
Den psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuten Beverly Burch (1997) menar att 
mätningar av sexualitet överhuvudtaget utgår ifrån heterosexualitet och mannen som 
norm. Hon frågar sig vad det är man egentligen mäter och därmed jämför mellan könen 
eller mellan par av samma eller motsatt kön. Vems upplevelse definierar sexualitet 
egentligen? Det manliga antalet orgasmer eller det kvinnliga antalet sådana? Kan man 
räkna in sexualitet utan manlig utlösning? Om man inte kan det, är alla homosexuella 
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kvinnor asexuella? Återigen blir frågeställningar som berör heteronormativa 
definitioner och utgångspunkter i fokus. Burch frågar sig detta med anledning av den 
forskning hon tagit del av som visar att två kvinnor i en långvarig relation har avsevärt 
lägre sexuell aktivitet än heterosexuella par, som varit tillsammans lika länge. 
Forskningen är dock gjord av och på företrädesvis vit medelklass i USA och visar att 
det oftast är mannen i det heterosexuella förhållandet som tar initiativet till det sexuella 
samlivet.  
 
Så vem definierar vad det innebär att ha sexuellt umgänge? Om mannen är impotent, 
kommer paret då att uppge att de aldrig har sexuella aktiviteter? Har det heterosexuella 
paret däremot sexuellt umgänge, även om kvinnan aldrig får orgasm, men däremot 
mannen alltid får utlösning? Ur ett bisexuellt perspektiv kan detta bli betydelsefullt när 
definitioner börjar handla om mätningar och kvantifieringar för att försöka fastställa vad 
en person är eller inte är.  En av de aspekter som inte omfattas av KSOG är ju 
eventuella skillnader mellan hur den sexuella praktiken ser ut beroende på könet på ens 
partner. Tabellen förutsätter att det ser likadant ut i alla tänkbara konstellationer av 
relationer och tar inte hänsyn till om individen upplever skillnader, med avseende på till 
exempel partnerns kön. 
 
 
Definiering av begreppet 
Definiering av ett begrepp, som dessutom är en personlig känslomässig upplevelse, 
medför alltid ett problem, såväl som en möjlighet. George (1993) menar att å ena sidan 
så kan en definition av ett tidigare inte namngivet område av sexualiteten skapa ett hem 
för dem som förut inte kunnat finna gemenskap eller tillhörighet. Att kunna ta på sig en 
identitet i motsats till att bli given en av andra, öppnar upp möjligheten att själv komma 
fram till vad det innebär, i det här fallet att vara bisexuell och sedan sträva mot ett 
samhälle där den egna sexualiteten blir bekräftad. Ibland kan det vara en möjlighet till 
politiska förändringar, såsom det framför allt varit inom den homosexuella världen, men 
även bisexuella och transsexuella hörs numera i politiken, med aktioner som öppnat 
möjligheter för till exempel partnerskap och adoption. Nackdelen är å andra sidan att 
definitioner också fungerar begränsande och i detta fall blir det dessutom ett 
konstanthållande av något, människans sexualitet, som många tycks se som väldigt 
flytande (Hemmings 2002). Emellertid återkommer George till, samt understryker 
återigen att ett av de stora problemen med begreppet bisexualitet är just dess avsaknad 
av en gemensamt överenskommen definition. För varje person så har det sin egen 
betydelse och även om den möjligen kan fungera för individen själv, så kan detta ge 
upphov till oro hos andra. Detta eftersom många människor tycks ha ett stort behov av 
att definiera andra människors sexualitet, så att de vet hur de ska bemöta dem. Så även 
om begreppets vida betydelse tilltalar individen själv, så kan det komma att uppstå 
problem i relation till andra, vilket i sin tur kan skapa en reaktion hos den bisexuella 
personen. George menar att den enklaste definitionen av begreppet kanske är att 
definiera alla som bisexuella, vilka själva definierar sig på detta sätt. Klein (1993) ser 
det som att svaret på den klassiska frågan om man kan älska mer än en människa 
samtidigt är att kan man, så kan man. Svaret på frågan om man då kan älska människor 
av båda könen, samtidigt eller vid olika tillfällen blir enligt Klein detsamma. Kan man 
så kan man.  
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Till skillnad mot begreppen homosexuell och heterosexuell så beskriver inte bisexualitet 
en viss specifik sexuell preferens för ett visst kön och George (1993) anser att de 
personer som skulle kunna kalla sig bisexuella om begreppet bara kopplades till att man 
ska ha eller ha haft sexuella relationer med båda könen, skulle bli alltför ringa. Det 
bisexuella utrymmet skulle bli alltför glest befolkat för att avspegla verkligheten på ett 
godtagbart sätt. Hon anser att man uttrycker sin bisexualitet genom känsla, fantasi, 
attraktion, identifikation, vänskap, samhälle och politisk aktivitet. Detta oavsett om man 
lever i celibat, i en monogam relation med en partner av samma eller motsatt kön eller i 
polygama relationer. Bisexualitet sett ur det här perspektivet är inte en identitet som kan 
variera med avseende på partnerns kön eller relationens utseende eller längd. Den enda 
som kan definiera sin sexualitet är individen själv, som är den som upplever den.  
 
 
Kön ur ett psykoanalytiskt perspektiv 
Psykoanalytikern och psykiatern Otto Kernberg (1995) anser liksom Robert Stoller 
(1968) att den grundläggande könsidentiteten, det vill säga individens upplevelse av att 
vara man eller kvinna, bestäms av det kön som vårdarna tilldelar barnet under de första 
två till fyra levnadsåren. Detta ska inte förväxlas med den biologiska och fysiska 
skillnaden mellan individer, utan avser barnets inre upplevelse av sig själv såsom 
varande pojke eller flicka, utifrån de normer och uppfattningar om könsidentitet som 
finns i vårt samhälle. Könsrollsidentiteten (gender eller genus på svenska) däremot, 
manlighet och kvinnlighet, handlar om de psykosociala attityder och mellanmänskliga 
beteenden och som är det som kännetecknar vad som är manligt eller kvinnligt och som 
differentierar dem ifrån varandra i en given miljö. Det här gäller mönster för social 
interaktion såväl som sexuellt samspel. Detta ska i sin tur skiljas från det dominerande 
objektvalet, som inte bara är begränsat till homosexuellt eller heterosexuellt objekt, utan 
också till vilken omfattning ett objektval överhuvudtaget sker och på vilket sätt. Till sist 
tas begäret upp som det som avspeglar sig i den medvetna sexualiteten, såsom fantasier, 
längtan efter sexuell aktivitet och fysiologisk beredskap till sexuell närhet. Slutsatsen 
dras att de inledande psykologiska och psykosociala faktorerna i barnets liv, som formar 
dess könsidentitet, även starkt influerar hur barnet sedan upplever sin könsrollsidentitet. 
Däremot finns det inte alls lika tydliga belägg för att dessa faktorer nödvändigtvis måste 
påverka valet av sexuellt objekt. I fortsättningen kommer ordet kön att användas om det 
mer biologiskt grundläggande könsidentiteten och könsroll om könsrollsidentiteten. Då 
uppsatsen handlar om kvinnor blir det oftast kvinnligheten som står i fokus när 
könsroller diskuteras. 
 
Den psykoanalytiskt och anknytningsteoretiskt influerade forskaren Susan Vas Dias 
(2001) tar upp det faktum att tills mysteriet med hur en tvåårings inre dialog lösts, så 
kommer vi bara kunna skapa teorier som bygger på mer eller mindre väl underbyggda 
observationer om vad som pågår inuti barnet.  Hur förståelsen av kön och könsroll 
utvecklas och reflekteras över inom barnet kan vi förvisso utläsa av samspelet med de 
vuxna, men vi kan inte få tillgång till barnets egen utsaga.  
 
Irene Fast (1984) understryker även hon ur ett psykoanalytiskt perspektiv, det faktum att 
även om bisexualitet betyder att alla sexuella och emotionella möjligheter att forma nära 
relationer är öppna för barnet, så betyder det inte att barnet själv ser sig såsom varande 
båda könen. Den grundläggande könsidentiteten är redan fastställd när barnet söker sig 
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ett kärleksobjekt. Däremot kan samhällets attityder och psykosociala konstruktioner 
möjligen komma att påverka hur man tänker kring sin könsrollsidentitet. Detta sker i så 
fall vanligtvis inte förrän senare, under tonåren eller i vuxen ålder. Önskan att hålla kvar 
bisexualitetens möjlighet att välja båda är en önskan om gränslöshet och att det inte är 
en fråga om att vilja vara det andra könet utan snarare en önskan om att få det som det 
andra könet upplevs ha tillgång till utan att ge upp något av sig själv. Ur ett kvinnligt 
perspektiv blir då bisexualitet inte en fråga om ett begär till den manliga 
könsrollsidentiteten istället för den egna kvinnliga, utan en önskan om en gränslös 
könsrollsidentitet istället för en kvinnlig. Återigen bör påpekas att det här handlar om 
kvinnlighet och manlighet, inte den grundläggande könsidentiteten som kvinna eller 
man.  
 
 
Sexuell utveckling & psykoanalytiska modeller 
Det råder ingen entydighet inom det psykoanalytiska fältet om människans sexuella 
utveckling och synen på bisexualitet. De teorier som presenteras här, har valts ut på 
grund av att de gemensamt strävar mot en vidgad och modern syn på vår sexualitet och 
ska i första hand ses som modeller att tänka och reflektera utifrån. Gemensamt för de 
utvalda teorierna är att fokus ligger på den kvinnliga sexualiteten och den kvinnliga 
utvecklingen, då den här uppsatsen handlar om kvinnor. Den psykodynamiska 
psykoterapeuten Nicola Barden (2001) anser att utvecklingen av manlighet och 
kvinnlighet på många plan blir till en kamp om vilka markörer som ska bekräfta 
skillnader, när det kanske vore bättre att återgå till frågan om varför dessa skillnader är 
så viktiga. Könsidentiteten bör ses som en process för den enskilda individen. En 
process som är dynamisk och därmed inte ett statiskt händelseförlopp med fasta 
hållpunkter.  
 
Den psykoanalytiska myten om Oidipus har påverkat många och mycket arbete har 
lagts ned på att tänka omkring den. Oidipus vill förgöra kungen och själv bli kung och 
därmed vinna drottningen. Dock vet ingen av de inblandade om att kungen och 
drottningen i själva verket är hans föräldrar, då han har blivit bortskickad därför att det 
förutspåtts att Oidipus skall komma att förgöra sin far och äkta sin mor. Anledningen 
till profetian är den del av myten som inte används av psykoanalysen, nämligen att 
kungens hus är förbannat därför att kungen, Oidipus far, som ung blev förälskad i och 
dessutom rymde med sin fosterbror. Det Freud tog fasta på är det triangeldrama som 
innehåller våld, begär och lust och som utspelar sig mellan Oidipus och hans mor och 
far. Freud lät detta bli modellen för det triangeldrama som utspelar sig mellan föräldrar 
och barn. Barden finner att även om myten, på det sätt den används i psykologiska 
sammanhang kanske inte är en fullständigt användbar modell för kvinnors sexuella 
utveckling, så har den möjlighet att utvidgas och väcka nya tankar och reflektioner. Det 
faktum att myten om Oidipus överhuvudtaget existerar som ett sätt att reflektera över 
hur vi utvecklar vår förmåga att skapa nära emotionella och sexuella relationer, innebär 
att den gör den mänskliga sexualiteten synlig och dessutom till en naturlig drivkraft. 
Sedan är det upp till oss att reflektera vidare om kön, sexualitet och relationer. 
 
Freud (1905) löste aldrig frågan om bisexualitet, men han var dock öppen för att den 
fanns hos alla människor i någon form. Det samhälle som Freud befann sig i för 100 år 
sedan påverkade hur man såg på kvinnor och möjligheten att konstruera nya tankar 
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kring detta. Det som är unikt med Freud är att han faktiskt försökte reflektera omkring 
både kvinnor och deras sexualitet. Något som vid den tidpunkten och i den miljön han 
befann sig var ett tämligen osynligt område. Stimmel (1996) ger en psykoanalytisk 
tolkning baserad på Freuds teorier om bisexualitet, där hon ser bisexualitet som en 
önskan om förening mellan det manliga och det kvinnliga inom människans väsen och 
en metafor för vår livslånga önskan om helhet. Klein (1993) menar också han, att det 
som han mött oftast när han frågat sina bisexuella klienter om deras upplevelse av sin 
bisexualitet, är just deras känsla av helhet. Fast (1984) tar även hon upp bisexualiteten 
som en önskan om sexuell fullkomlighet, i och med att inget behöver väljas bort. Att 
människan har en psykologisk bisexualitet, som inte enbart har med fysiska uttryck att 
göra, utan också om en inre balans, vilket därmed ger oss tillgång till vår kreativitet, 
förs också fram av psykoanalytikern Joyce McDougall (1978, 1988). Detta kan även 
koppla samman bisexualiteten med det potentiella rum eller övergångsområde, som 
Winnicott (1971) tar upp som en förutsättning för vår skapande förmåga.  
 
Fritz Klein (1993) utgår ifrån den traditionella oidipala myten. Han menar att den 
bisexuella personen inte behövt välja bort någon av föräldrarna och därmed fått behålla 
en ursprunglig förmåga att forma nära relationer med båda könen. Han anser också att 
förmågan att som vuxen kunna skapa nära relationer till båda könen är det optimala. Det 
handlar då inte om sexuella relationer utan om alla djupa emotionella relationer mellan 
människor. 
 
Beverly Burch (1997) förordar däremot en alternativ syn där bi- och homosexualitet är 
en naturlig del av den sexuella utvecklingen, snarare än att något gått fel eller 
annorlunda. Hon anser att både mäns och kvinnors monosexualitet med avseende på 
kön förblir en av mänsklighetens stora förluster och narcissistiska tillkortakommanden. 
Hon problematiserar även omkring det psykoanalytiska sättet att se på kvinnors 
utveckling utifrån ett heteronormativt och dessutom ofta manligt perspektiv. Detta 
menar hon är vanligt inom psykoanalysen och då hon själv arbetar psykoterapeutiskt 
med lesbiska och bisexuella klienter kan detta innebära en problematisk utgångspunkt. 
Hon menar att många kvinnor redan känner sig som annorlunda, därför att mannen är 
den givna normen och att kvinnor som bi- eller homosexuella kan uppleva sig ännu 
starkare som andra slags kvinnor, gentemot den heterosexuella normen. Det Burch gör 
är att hon ändrar positionerna och prövar att dra gränserna på ett annorlunda sätt så att 
utgångspunkten för kvinnlig utveckling hamnar hos den lesbiska eller bisexuella 
kvinnan. 
 
Burch undersöker hur det är att använda andra myter än den om Oidipus för att förklara 
den lilla flickans sexuella utveckling. Inte för att hon vill förkasta den oidipala myten, 
utan just för att hon vill påvisa att det är just vad den är, en myt och en modell att tänka 
och reflektera utifrån. Detta kommer i sin tur att betyda att man kommer att se vissa 
saker och inte andra, precis som att en annan modell synliggör nya saker och skymmer 
andra. Den grekiska myt som används på flera olika sätt för att förklara den kvinnliga 
sexuella utvecklingen är den om grödans gudinna Demeter och hennes dotter, vårens 
gudinna Persefone. Den senare luras vilse av doften av en ljuvlig blomma, hamnar i 
dödsriket och där blir hon tillfångatagen av Hades. När hennes mor slutligen finner 
henne, med Zeus och Heras hjälp, så äter Persefone sex granatäppelkärnor, halvt 
vetandes och halvt ovetandes om att detta kommer att döma henne till att spendera 
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halva året, vinter och höst, i underjorden för all framtid. På detta sätt får Persefone 
tillgång till både det kvinnliga, hos Demeter och det manliga, hos Hades. Burch ställer 
sig frågorna: Varför inte? Är ett val mellan ett exklusivt manligt eller ett exklusivt 
kvinnligt åtråvärt objekt överhuvudtaget nödvändigt?  
 
Chodorow (1994), är ett annat exempel på en psykoanalytiker som ifrågasatt den 
oidipala myten, med utgångspunkt från ett kvinnligt perspektiv. Hon anser att den lilla 
flickans sexuella utveckling snarare än att vara övervägande heterosexuell i psykologisk 
mening, även om detta ofta blir det socialt önskvärda resultatet, har lika stor möjlighet 
att utvecklas i riktning mot ett såväl manligt som ett kvinnligt kärleksobjekt.  
 
Även Thomas Ogden (1989) anser att den oidipala myten inte ger ett gott underlag för 
hur man skall förstå hur kvinnor kan forma djupa och nära relationer. Ogden menar att 
det är mycket troligare att den lilla flickan vänder sin kärlek gentemot modern och 
använder henne som övergångsobjekt, för att utveckla förmågan att forma relationer till 
andra, än att hon skulle vända sig bort ifrån henne. Han anser att förmågan till kärlek 
och närhet måste ha sin upprinnelse och vara grundad på någonting annat, än besvikelse 
över modersobjektet och avståndstagande från henne som kärleksobjekt. 
 
Ogden anser att modern blir ett övergångsobjekt, som både är jag och inte-jag. Även 
Winnicott (1971) framför tanken om modern som övergångsobjekt, men Ogden sätter in 
det i den oidipala trianguleringen. Han menar att barnet har en bild av modern eller den 
primära vårdgivaren, både som yttre och inre objekt. Hon både skapas och upptäcks av 
barnet, på samma sätt som Winnicott beskriver. På detta sätt så kan modern användas 
både som flickans direkta kärleksobjekt, samt för att identifiera sig med och därigenom 
vända sig till fadern, som varande kärleksobjekt. Ogden tar dock inte upp det här som 
en förklaring till hur kvinnor kan forma djupa relationer med andra kvinnor. Det är mer 
en modell för att förstå hur flickor strukturerar om sin ursprungliga psykiska 
bisexualitet och på ett positivt sätt skapar sin identitet och förmåga till relationer utan att 
fly från det kvinnliga eller förneka det manliga. Burch (1997) tar till sig föreställningen 
om moderns roll som övergångsobjekt, men problematiserar också omkring detta. Hon 
menar att heterosexualiteten i alla fall är underförstådd som det normala utfallet, även i 
Ogdens resonemang.  
 
Chodorow tar även upp hur central faderns respons är gentemot dottern, att relationen 
inte är en envägskommunikation som utgår enbart ifrån flickan och Burch menar att 
moderns gensvar är minst lika betydelsefullt. Om modern låter sig bli använd som 
övergångsobjekt, så kommer inte flickan behöva sluta identifiera sig med modern som 
varande en kvinna, som hon själv, oavsett hur hon växlar mellan att vilja ha modern 
som kärleksobjekt eller vilja vara modern, för att på så vis få fadern som kärleksobjekt. 
Den normala utvecklingen skulle då vara att flickan väljer en man, en kvinna eller båda 
som kärleksobjekt i framtiden. Ett hinder i utvecklingen som flickan kan stöta på är 
enligt Burch att moderns ambivalenta känslor inför sitt eget kön i allmänhet och 
förmåga att stå ut med att bli använd som kärleksföremål av någon av sitt eget kön, kan 
medföra att hon inte låter sig bli använd som övergångsobjekt. Detta gör att dottern blir 
berövad en möjlighet till uttryck och erfarenhet av intimitet med sitt eget kön. Detta kan 
vara både av sexuell och/eller emotionell art, det som emellertid understryks är 
möjligheten att forma djupa långvariga relationer med båda könen. I grunden handlar 
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det om både längtan efter och en förmåga att kunna stå ut med både avståndet och 
närheten, att låta sig bli använd som övergångsobjekt och att kunna använda den andre 
som övergångsobjekt i en kärleksrelation.  
 
Kernbergs (1995) uppfattning är att identiteten är uppbyggd av identifikationer med en 
relation till ett objekt, snarare än med själva objektet. Detta leder till en identifikation 
med både självet och den andre i samspel och därmed en internalisering av de båda 
rollerna. Det som Burch (1997) och Ogden (1989) använder sig av på olika sätt är 
övergångsobjektet som det som skulle kunna förbinda det egna självet med objektet. 
Användandet av modern som övergångsobjekt blir en beskrivning av ett psykiskt 
utrymme där barnet, i det här fallet flickan, kan härbärgera ambivalensen över att 
identifiera sig som kvinna och ändå både vilja ha mamma, som varande ett åtråvärt 
objekt, samt vilja vara som mamma och få vara faderns åtråvärda objekt.  
 
 
Socialkonstruktivistisk modell 
Utifrån ett mer socialkonstruktivistiskt perspektiv så kan man definiera fyra stadier av 
bisexuell utveckling (Bradford, 2004), vilket är en process som kan upplevas vid vilken 
tidpunkt som helst i livet och alltså inte nödvändigtvis är förlagd till barndomen.  Den 
första är ett ifrågasättande av identiteten, nästa är skapandet av en bisexuell identitet och 
bibehållandet av denna, därnäst hur man förvandlar fördomar och motstånd mot denna 
identitet till något positivt och slutligen hur den bisexuella identiteten utvecklas till en 
upplevelse av att könsrollen och sexualiteten är något som konstrueras utifrån den 
sociala kontexten. 
 
 
Kliniskt perspektiv 
Både Ault (1996) och Gustavsson (2001) tar från sitt genusperspektiv upp det faktum 
att bisexuella kvinnors subjektiva upplevelse skulle kunna användas för att synliggöra 
och problematisera kring den heteronormativa tvåsamheten. Vad som är önskvärt vore 
en kombination av feministiska och socialkonstruktivistiska teorier med de 
psykoanalytiska modellerna. För terapeuten är det av stor betydelse att inte bara förstå 
den enskilda kvinnan i det kliniska behandlingsrummet, utan också hur kvinnlighet och 
sexualitet konstrueras i det samtida samhället och av vilka. Samhället består av 
människorna i det och är inte en egen tänkande och kännande enhet. Maguire (2001) ser 
sexualitet som något som skapas inom vår kulturella sfär, men den ges synligt uttryck 
genom våra kroppar. Begär kan inte förstås utanför en social kontext som skapar 
värderingar och konstruktioner, men inte heller utanför en individs egen psykologiska 
struktur och symboliseringsförmåga.  
 
Ault tar i sin forskning om bisexualitet upp exempel på hur osynligheten kring 
bisexualitet påverkar enskilda individer, genom att de måste beskära och begränsa vilka 
uttryck de skall ge sin sexuella läggning.  En kvinna som hon intervjuat berättar om hur 
hon brukade definiera sig som förvirrad. När hon så kom fram till att hon var bisexuell 
så kände hon en inre glädje och tillfredsställelse, men hon konstaterar uppgivet att det 
verkar som att alla tyckte det var mycket bättre när hon var osäker på sin sexuella 
läggning. Nu riskerar hon att provocera både hetero- och homosexuella människor med 
sin bisexualitet. 
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I den kliniska situationen så är den bisexuella osynligheten ett samhällsperspektiv som 
det ändå bör finnas utrymme för. Den psykoanalytiskt orienterade psykoterapeuten 
Nancy McWilliams (1999) tar upp dilemmat med att vissa terapeuter, i sin iver att visa 
sig allt annat än homofobiska, gör bi- och homosexuellas verklighet osynlig i det 
terapeutiska rummet. Istället för att ta hänsyn till de specifika val och bekymmer en bi- 
eller homosexuell kan möta, genom att leva i ett samhälle där detta av många 
fortfarande anses som avvikande, blir dessa problem helt förbigångna. Klienten kommer 
då troligen att känna det som att terapeuten inte vill prata om dessa frågor 
överhuvudtaget, vilket kan göra att han eller hon väljer att undvika frågor som rör den 
egna sexualitet. Terapeutens iver att normalisera blir då istället en bekräftelse för 
klienten att vissa saker inte går att prata om. Å andra sidan blir en alltför stor fokusering 
på klientens sexuella läggning inte heller en acceptabel väg att gå, om klienten inte själv 
anser att det är den sexuella läggningen som är problemet. En heterosexuell person som 
söker hjälp på grund av svårigheter med sina relationer får sällan heterosexualiteten i sig 
problematiserad.  
 
McDougall (1978, 1988) tar upp klientens förälskelse i terapeuten och som en av få gör 
hon detta utifrån att både klient och terapeut är kvinnor. Hon menar dock att det här inte 
är något som är exklusivt för bi- eller homosexuella klienter, utan kan uppstå även i en 
terapeutisk situation med en heterosexuell kvinna. McDougall ser tillgången till psykisk 
bisexualitet som en potential hos alla människor, ur vilken vår förmåga till skapande har 
sin upprinnelse. På det sättet förklaras att även heterosexuella kvinnor kan komma att 
utveckla en överföringsförälskelse i sin kvinnliga terapeut. Burch (1997) anser 
emellertid att detta återigen kan vara ett sätt att osynliggöra den verkliga bisexualiteten 
som kvinnor kan uppleva. Balansgången mellan vad som är ett utryck för en människas 
kreativa kraft och vad som är ett uttryck för hennes förmåga att attraheras av samma 
kön, är något som Burch menar att man bör vara medveten om. En möjlighet som hon 
förordar är att tänka på terapeuten som klientens övergångsobjekt och låta sig användas 
för klientens sexuella och emotionella projektioner. Detta kan också bidra till ett 
synliggörande av hur klienten ser på sin sexualitet. 
 
Maguire (2001) beskriver de svårigheter som kvinnor har i dagens samhälle, där det 
upplevda idealet kan vara en självständig och aktiv sexuell kvinna, som formar sitt eget 
öde, trots att många ofta saknar inre psykiska bilder av kvinnor som klarat detta. Hon 
menar att flickor behöver ges större möjlighet att få skapa sig starka inre bilder av båda 
sina föräldrar för att klara denna påfrestning.  Hur en sådan integrering av feminism och 
psykoanalys ska gå till, anser hon vara en fråga av största vikt att undersöka. 
 
 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utforska och beskriva hur kvinnor kan uppleva sin 
bisexualitet. Hur tänker och känner kvinnor kring sin bisexualitet? Inspirationen kom 
sig främst av att författaren i sin utbildning tyckte sig sakna psykologiska modeller och 
tankar om människans sexualitet i största allmänhet och om bisexualitet och kvinnlig 
sexuell utveckling i synnerhet. Det teoretiska perspektivet är främst psykoanalytiskt då 
det gäller synen på individens sexuella utveckling, men även queerteoretiskt, vad gäller 
de bisexuella uttryck och konstruktioner som finns i samhället idag. Går perspektiven 
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att förena? I förlängningen finns tanken om hur man kan bemöta bisexuella kvinnor i ett 
kliniskt sammanhang. Förhoppningen är att denna studie ska ge inspiration till fortsatt 
psykologisk forskning om kvinnors sexuella utveckling och sexuella identitet.  
 
 
 

 
M e t o d  

 
 
Då uppsatsens frågeställning innebar att explorativt utforska och beskriva tankar och 
känslor kring en upplevelse, så verkade en lämplig kvalitativ analysmetod vara tematisk 
analys (Hayes, 2000; Langemar, 2005). Ett sammanställande av olika teman ansågs 
bidra till möjligheten att tänka både utifrån en deduktiv (teoristyrd) och en induktiv 
(empiristyrd) struktur vid både analyserande och inför insamlande av data. Detta tycktes 
vara en fördel med tanke på att det redan fanns en begränsning i frågeställningen till att 
i första hand omfatta den psykologiska upplevelsen av kvinnornas känslor och tankar. 
Det fanns också en önskan om att behålla en så stor öppenhet och nyfikenhet inför 
innehållet i det empiriska materialet som möjligt. Lätt strukturerade djupintervjuer 
(Kvale, 1997; Thomsson, 2002), ansågs därför som en lämplig kvalitativ 
datainsamlingsmetod. 
 
 
Undersökningsdeltagare 
För att få deltagare till studien övervägdes flera olika sätt. Ett av dessa var att gå ut till 
RFSU alternativt RFSL. RFSU har en mottagning dit man kan vända sig med problem 
som rör sexualitet och samliv, men då syftet inte var att undersöka kvinnor som gick i 
någon form av psykologisk behandling så valdes detta bort. RFSL’s verksamhet som 
riktar sig mot bisexuella medlemmar valdes också bort eftersom det befarades att de 
kvinnor som träffades där skulle vara alltför homogena i sina åsikter. Att gå ut via sex 
och samlivsspalter valdes bort då urvalsprocessen skulle ha blivit alltför omfattande och 
svår. Slutligen bestämdes att deltagarna skulle sökas via Stockholms universitet. 
 
Undersökningsdeltagarna söktes därför via anslag (se appendix A) på allmänna 
anslagstavlor på Stockholms Universitet i hus A, B, C, D och E, samt på pedagogiska 
institutionen och psykologiska institutionen, mellan den 13 och 31 januari 2006. Samma 
anslag skickades även ut som bilaga till omkring ett dussin universitetsadministrerade e-
postlistor. Den enda ersättning som utlovades var att i de fall deltagarna av någon 
anledning var i behov av intyg om undersökningstid, vilket gäller studenter vid flera 
olika utbildningar vid Psykologiska, Pedagogiska och Sociologiska institutionerna, så 
skulle detta utdelas. Då det inte fanns någon möjlighet att förutse hur många deltagare 
som skulle komma att höra av sig så bestämdes att alla som hörde av sig och hade 
möjlighet att boka en tid för intervju under februari 2006, skulle intervjuas.  
 
Då undersökningens ansats var explorativ och ett utav studiens syfte var att ta reda på 
hur kvinnorna själva tänkte omkring bisexualitet, så användes inget psykologiskt 
testverktyg för att fastställa om kvinnorna uppfyllde någon form av klinisk definition av 
bisexualitet och därigenom göra ett urval. Det ansågs troligt att användandet av ett 
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sådant instrument som till exempel Kinseyskalan, skulle kunna påverka kontakten med 
de intervjuade negativt. Användandet av sådana instrument kunna ge uttryck för att det 
från början fanns en bestämd sanning om vad bisexualitet är och därmed hindra 
kvinnorna att prata fritt om hur de ser på det. I sämsta fall skulle det också kunna ge 
upphov till en föreställning hos de intervjuade om att bisexualitet ses som psykologiskt 
diagnostiserbart och därmed en sjuklig avvikelse från normen. Studiens kliniska syfte 
handlade inte heller om att kunna diagnostisera och behandla bisexualitet utan mer om 
hur man uppmärksammar och synliggör bisexualitet överhuvudtaget.  
 
Sammantaget hörde 20 kvinnor initialt av sig och sade sig vara intresserade av att bli 
intervjuade. De inledande kontakterna med kvinnorna skedde framför allt via e-post. 
Kvinnorna ombads via mejl att återkomma med förslag på minst fyra tider som skulle 
passa dem i februari månad. Intervjuer bokades därefter med de 17 kvinnor, vilka hade 
återkommit med förslag på möjliga intervjutider. En del av kvinnorna hade funderingar 
om huruvida de uppfyllda kriterierna, dock var det ingen av dessa kvinnor som uteslöts, 
vare sig i detta skede eller efter genomförd intervju. De inledande kontakterna hölls 
väldigt korta och formella, för att alla deltagare skulle få så likartad information som 
möjligt.  
 
Förutom de tre kvinnor som inte återkom med förslag på intervjutider, bestod bortfallet 
av ytterligare två deltagare. En kvinna hade inte möjlighet att genomföra intervjun, trots 
upprepade ombokningar och en kvinna visade sig inte uppfylla studiens kriterium att 
tala om bisexualitet utifrån sin egen känsla och upplevelse. Den sistnämnda intervjun 
genomfördes dock ändå, eftersom detta inte stod helt klart förrän efter intervjun och 
under transkriberingen av det sammantagna materialet. Resultatet för studien baserades 
slutligen på 15 inspelade intervjuer, varav två av dessa kompletterades ytterligare via e-
post. 
 
Kriterierna för deltagande i studien var brett hållna, då det var svårt att veta hur 
deltagargruppen skulle komma att se ut. Med anledning av detta så behövde man inte ha 
varit bisexuell under en viss tid, vara övertygad om att man vill definiera sig helt och 
hållet som bisexuell, ha haft erfarenhet av sexuella relationer med båda män och 
kvinnor, ha varit förälskad i båda könen eller ha kommit ut som bisexuell gentemot sin 
omgivning. De som deltog i intervjuerna tog själva kontakt och ställde frivilligt upp på 
att bli intervjuade utifrån den information som gavs via anslaget (se bilaga A) och den 
information som gavs vid den inledande kontakten och vid intervjutillfället (se bilaga 
B). 
 
 
Kvinnornas bakgrund & aktuella situation 
De 15 kvinnorna som ingår i studien var mellan 19 och 40 år gamla. Fyra olika 
fakulteter och sex olika institutioner fanns representerade. Den uppnådda akademiska 
nivån varierade från introduktions/grundkurs fram till färdig examen/doktorand. 
Spridningen på den sammantagna akademiska bakgrunden, vid inkluderande av 
eventuella tidigare avslutade utbildningar, sträckte sig från knappt en termin upp till 
drygt tio år.  
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Kvinnornas etniska bakgrund var inte uteslutande svensk, om man definierar annat 
etniskt ursprung med att minst en förälder ska ha sitt ursprung utanför Norden. Med den 
definitionen omfattade kvinnornas etniska ursprung fem länder, utspridda över fyra 
världsdelar. Majoriteten av kvinnorna var dock själva födda och också till största delen 
uppvuxna i Sverige. Uppväxtorterna skiftade alltifrån samhällen med färre än 1000 
invånare till storstäder med minst en miljon invånare. Drygt hälften av kvinnorna kom 
ursprungligen från Stockholmsområdet. 
 
De sammantagna aktuella relationer som fanns representerade bland kvinnorna vid 
intervjutillfället var pojkvän/manlig särbo, flickvän, kvinnlig sambo, manlig sambo och 
make. Nio kvinnor hade en aktuell relation med en man, tre med en kvinna och tre var 
singlar. I ett par fall hade kvinnorna och/eller deras partner egna barn.  
 
Av de 15 kvinnorna identifierade sig elva kvinnor som bisexuella. Två av kvinnorna 
beskrev sig som mer eller mindre heterosexuella, en kvinna som homosexuell och en 
kvinna använde inte dessa definitioner överhuvudtaget för att beskriva och kategorisera 
in sin sexualitet, utan framställde sig som sexuell. En av kvinnorna kompletterade 
senare intervjun med definitionen ickeheterosexuell, som den definition som kändes 
bäst. Inom intervjugruppen fanns kvinnor som tidigare hade upplevt sig som helt 
heterosexuella, men också de som tidigare hade upplevt sig som helt homosexuella. En 
del kvinnor hade alltid tänkt kring sig själva såsom varande bisexuella. Anledningen till 
att inte samtliga kvinnor som inte såg sig som bisexuella uteslöts, var att dessa kvinnor 
fortfarande funderade över sin läggning och därmed också kring sin bisexualitet utifrån 
sig själva.  
 
Erfarenheterna av aktuella och tidigare relationer hade tämligen stor spridning inom 
gruppen. En översikt gjordes för att ge en någorlunda samlad uppfattning, men det hade 
varit omöjligt att redovisa alla enskilda fall med exakt angivelse av mängden relationer. 
Detta främst med tanke på att kvinnornas anonymitet skulle värnas och respekteras. 
Minst en relation användes därför för att beskriva alltifrån en enda relation upp till ett 
ganska stort antal relationer. På samma sätt som att med en lång relation menades att 
kvinnan hade, eller hade haft, en fast relation som hade varat i minst ett år. Den kunde 
emellertid ha varit åtskilligt längre än så.  
 

- Minst en lång emotionell och sexuell relation med en man och minst en kort 
emotionell och sexuell relation med en kvinna. (3 kvinnor) 

 
- Minst en lång emotionell och sexuell relation med en kvinna och minst en kort  

emotionell och sexuell relation med en man. (2 kvinnor) 
 

- Minst en lång emotionell och sexuell relation med en kvinna och minst en lång 
emotionell och sexuell relation med en man.  (3 kvinnor) 

 
- Minst en lång emotionell och sexuell relation med en man och emotionellt 

attraherad av kvinnor, men utan sexuell erfarenhet av kvinnor. (2 kvinnor) 
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- Minst en kort emotionell och sexuell relation med en kvinna och minst en kort 
emotionell och sexuell relation med en man. (1 kvinna) 

 
- Minst en lång emotionell och sexuell relation med en kvinna och emotionellt 

attraherad av män, men utan sexuell erfarenhet av män. (1 kvinna) 
 

- Minst en lång emotionell och sexuell relation med en man, emotionellt 
attraherad av kvinnor och minst en kort sexuell relation med en kvinna.  
(1 kvinna) 
 

- Minst en lång emotionell och sexuell relation med en man och minst en kort 
sexuell relation med en kvinna, men inte emotionellt attraherad av kvinnor.  
(1 kvinna) 
 

-  Minst en lång emotionell och sexuell relation med en man, nyfiken på kvinnor,  
men utan emotionell och sexuell erfarenhet av kvinnor.  
(1 kvinna) 

 
Fjorton kvinnor hade känt emotionell attraktion till män och tretton av kvinnorna till 
kvinnor. Tolv av kvinnorna hade känt emotionell attraktion till båda könen.  
 
Fjorton kvinnor hade sexuell erfarenhet av en man och tolv av kvinnorna hade sexuell 
erfarenhet av en kvinna. Elva av kvinnorna hade sexuella erfarenheter av båda könen. 
 
 
Datainsamling 
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. Det innebar att det från början 
fanns ett par avgränsade områden som respondenterna sedan fick fördjupa sig i och 
kunde utveckla utifrån sina egna tankar, känslor och erfarenheter (Kvale, 1997; 
Thomsson, 2002). Då ämnet som intervjun skulle behandla kunde tänkas uppfattas som 
både privat och personlig inleddes själva intervjun med att det ställdes lite korta frågor 
om kvinnornas bakgrund. Detta i syfte att dels kunna beskriva gruppen som helhet, även 
om inga kvantitativa hypoteser skulle dras ur materialet, och dels för att få igång en 
inledande kontakt. De följande områdena behandlades i olika ordning vid olika 
intervjuer, beroende lite på hur intervjun utformade sig. Alla intervjuer avslutades med 
att frågan ställdes om det var något som den intervjuade ville tillägga och frågan hur det 
kändes att ha blivit intervjuad om ämnet för att ge utrymme för reflektion om det 
väldigt personliga material man lämnat ifrån sig. 
 
Intervjuguidens utseende: 
 

Din bakgrund 
- Ålder 
- Arbete/studier 
- Civilstånd/barn 
- Uppväxtort 
- Ursprungsfamilj 
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Begreppen- hur tänker/känner du kring och hur är det för dig? 
- förälskelse 
- kärlek  
- sexualitet 
- kvinnor/män 
- identitet/läggning 

 
Bisexualitet- upplevelse 
- tankar/känslor 
- fördelar/nackdelar 

 
 

Då & nu- dina känslor/tankar/erfarenheter 
- då- hur det har varit 
- utveckling/förändring av tankar/känslor 
- det aktuella- hur det är nu 
- framtiden 

 
Hur upplevde Du intervjun? 
 
Intervjuguiden kompletterades redan efter de inledande intervjuerna med – samhälle 
och – barn, under rubriken Då & Nu.  
 
 
Samtliga kvinnor intervjuades individuellt i lokaler belägna på Psykologiska 
institutionen, vid Stockholms Universitet. Vardagen innan intervjun skulle äga rum, 
påmindes kvinnorna per e-post eller sms. Intervjuerna inleddes med att varje deltagare 
fick muntlig och skriftlig information (se bilaga B) om sekretessen runt intervjun och 
hur uppsatsen var tänkt att bearbetas och presenteras. De hade då också möjlighet att 
ställa frågor om sådant de hade undrat över.  
 
Etiska frågor som togs upp var det faktum att de kunde avbryta intervjun när som helst, 
och att fram till och med första mars 2006, kunde de höra av sig med tillägg och 
kompletteringar eller andra synpunkter på det som framkommit i intervjun. De fick 
också information om tystnadsplikt och hur deras material skulle komma att användas i 
uppsatsen. Viktig sådan information var att eventuella citat enbart skulle användas för 
att belysa olika känslor och tankar och inte för att beskriva enskilda individer.  Den 
skriftliga informationen innehöll även uppgifter om hur kvinnorna skulle gå till väga för 
att få tillgång till den färdiga uppsatsen, via Psykologiska institutionen uppsatsbibliotek, 
samt i pdf-format via hemsidan: http://www.psychology.su.se/bibl/index.html.   
 
Ur etisk synpunkt så övervägdes hur kvinnorna skulle kunna reagera på intervjun och 
deras möjlighet att kunna dra sig ur studien. Då intentionen var att hålla studien på 
tematisk och därmed inte individuell nivå och intervjuupplägget var sådant att 
kvinnorna som deltog i intervjun, inte kunde träffa andra deltagare vid 
intervjutillfällena, så ansågs det inte nödvändigt att inhämta något ytterligare aktivt 
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godkännande från kvinnorna. Det godkännande som gavs vid intervjutillfället ansågs 
tillräckligt, tillsammans med skriftlig och muntlig informationen om möjlighet till 
komplettering eller undantagande av material, fram till och med första mars 2006. Det 
senare ansågs ge deltagarna en möjlighet till att ompröva sitt godkännande, om de så 
önskade. Möjligheten att komplettera användes av två kvinnor och informationen gällde 
i båda fallen ett kompletterande via e-post.  
 
När de etiska aspekterna och bearbetningen av uppsatsen informerats om, inleddes 
intervjun, som spelades in som en digital ljudfil. Intervjuerna omfattade mellan 35 och 
50 minuter. Målsättningen för tidsramen för intervjun kortades ned till runt 45 minuter, 
på grund av det stora deltagarantalet. Det faktiska antalet som hörde av sig var mer än 
dubbelt så många som de 6-8, vilka inledningsvis hade satts som ett minimum. Till de 
områden som fanns med i intervjuguiden uppskattades den kortare tiden ändå vara 
tillräcklig, vilket också bekräftades vid de inledande intervjuerna. 
 
Efter intervjun fanns ytterligare tid avsatt till frågor eller kommentarer som den 
intervjuade kunde tänkas ha behov av att prata omkring, till exempel om uppsatsen 
fokus och frågeställning. Till de deltagare som ville diskutera uppsatsen innehåll mer 
ingående innan intervjun påbörjades, hänvisades till möjlighet att ta det efteråt istället. 
Detta med avsikt att undvika att deltagaren skulle färgas av intervjuarens åsikter och 
tankar redan innan intervjuns genomförande.  
 
 
Analys 
Intervjuerna transkriberades successivt under intervjuandets gång och började inte 
bearbetas sammanhållet, förrän samtliga intervjuer var genomförda och utskrivna. 
 
Emellertid så ökade givetvis de genomförda intervjuerna successivt förförståelsen för 
ämnet och påverkade därmed också förväntningarna inför intervjuerna, detta ju fler 
kvinnor som intervjuades.  Den mentala reflekterande processen, som inleddes redan i 
och med att tanken på att skriva denna uppsats startade, fortsatte därmed kring det 
växande insamlade materialet. På detta sätt bidrog hela processen, innan intervjuerna 
bearbetades som en samlad textmassa, till att ge en fördjupad förståelse för den 
information som getts.  
 
Under hela arbetet med intervjuerna fördes löpande stödanteckningar om det allmänna 
känslointrycket efter varje intervju, om någonting varit speciellt svårt, roligt, eller 
tankeväckande. Dessa anteckningar var en första del i bearbetningen och analysen av 
materialet, som sedan fortsattes när alla intervjuerna var genomförda och 
transkriberade. 
 
De olika temana växte fram på tre olika sätt, som fungerade integrerande och 
kompletterande.  
 
Redan innan intervjuerna påbörjades fanns en del av de områden som utforskades med 
som hypotetiska teman i intervjuguiden. Dessa teman omfattade både hur man såg på 
ämnet utifrån sig själv och mer generellt. Det här blev det första sättet som tankar om 
olika teman formades.  
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Det andra sättet ett tema kunde växa fram på var under de fortlöpande intervjuerna. 
Detta var främst en positiv ökning av kunskapen om ämnet och att lära av dem man 
intervjuar är en viktig del av att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale, 
1997; Langemar, 2005). En nackdel var dock att det också riskerade att begränsa det 
explorativa förhållningssättet, eftersom det märktes att den ökade förståelsen också 
påverkade förväntningarna på hur intervjuerna skulle komma att se ut. En förväntad 
föreställning som emellertid i stort sett aldrig uppfylldes, eftersom det kom att bli 15 
mycket olika intervjuer med 15 unika individer. Ett av de teman som framkom under 
intervjuerna var Om barn, vilket handlade om att skaffa och ha barn och tankar och 
känslor kring detta. Detta växte fram som ett återkommande tema, då flera kvinnor 
redan under de allra första intervjuerna valde att spontant och på eget initiativ ta upp 
detta ämne. Detta gjordes framför allt när frågorna under intervjun gällde hur de såg på 
framtiden, vilket i sin tur medförde att detta område fick ett eget utrymme i de följande 
intervjuerna, trots att det från början inte funnits med som ett specifikt frågeområde i 
intervjuguiden.  
 
Det tredje sättet som teman framkommit på var vid bearbetningen av hela materialet 
sammantaget. Alla de transkriberade och avidentifierade intervjuerna lästes då igenom 
noggrant och väsentliga citat färgmarkerades och fördes samman till olika preliminära 
teman och underteman (Hayes, 2000). Komma-ut-processen är ett exempel på ett 
undertema, som inte framkom ordentligt förrän hela materialet kunde överblickas. 
Dessa olika sätt att reflektera kring materialet, kompletterade varandra och gav upphov 
till de olika teman som finns presenterade i resultatdelen. En fortlöpande redigering och 
omstrukturering av teman gjordes under det att resultatdelen bearbetades och började 
kunna beskrivas med egna ord.  
 
Då dessa teman bearbetades tematiskt och ansatsen var explorativ, uppstod behovet av 
att inhämta ytterligare teoretisk litteratur under analysen. Detta behövdes för att ge en 
ökad förståelse och möjliggjorde en fördjupad tolkning av det material som hade 
framkommit under intervjuerna. I kvalitativa studier utgör detta också en del i 
bearbetningen av resultatet, då det inte är möjligt att från början avgöra exakt vilken 
litteratur som är relevant (Alvesson & Sköldberg, 1994; Langemar, 2005). Inhämtandet 
av teoretisk kunskap blev på så sätt ytterligare ett sätt att tänka kring hur eventuella 
teman skulle kunna beskrivas. 
 
Citat användes i resultatdelen för att ytterligare framhäva de tolkningar som gjorts av 
materialet och belysa kvinnornas upplevelse inom de olika teman som beskrevs. Dock 
gjordes en mycket försiktig redigering för att underlätta för läsaren, genom att 
omfattande upprepningar eller utvikningar uteslöts. I några fall gjordes redigeringen för 
att värna om kvinnans anonymitet. Av detta skäl byttes också eventuella använda 
egennamn ut i citaten. Text som uteslöts markerades med // i citaten och text som i 
undantagsfall lades till, för att läsaren skulle förstå vad kvinnan syftar på, markerades 
med icke-kursiverat typsnitt inom parentes.  
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R e s u l t a t  
 
 
Tema: Bisexualitet 
 
Sexuell läggning 
Sexualiteten upplevs genomgående som att den befinner sig på en slags skala, en linje 
och som en form av kontinuum. Kontinuet emellertid inga helt och hållet fixerade 
punkter i slutändarna. Få tycks tro att det finns något sådant som en 100 procent 
homosexuell person eller att någon är 100 procent heterosexuell. Dock menar flera att 
många människor kanske kan uppleva sig själva som det, men att man då möjligen inte 
reflekterat runt sin egen sexualitet av olika anledningar. Det är vanligt förekommande 
att man tänker att nästan alla människor någon gång skulle kunna ha ett sexuellt 
och/eller emotionellt förhållande med en person av samma kön, såväl som det motsatta. 
Flera talar också om att det i människans psyke troligen ligger en förutsättning att kunna 
bli förälskad i människor, oavsett kön. På det viset beskriver man bisexualitet som 
någonting inre och rent psykologiskt. 
 
”Jag tycker inte egentligen om det här klassificerandet utav, egentligen tror jag att alla 
människor är lite mer eller mindre bisexuella, alltså att det... för jag tror inte att man 
med 100 procent säkerhet kan säga att man aldrig någonsin, att det aldrig någonsin 
finns en minsta möjlighet att man skulle bli attraherad eller förälskad i någon av 
samma kön.” 
 
Det beskrivna kontinuet upplevs som flytande och föränderligt över tid för individen. 
Olika situationer och tidpunkter i livet kan påverka hur och i vilken riktning man 
förflyttar sig. Vad som definierar skalan varierar en del mellan de olika kvinnorna. 
Ibland är det flera skalor som integreras, vilka kan gälla både emotionalitet, sexualitet 
och praktik. Två av de upplevelser man ofta finner på kvinnornas skala är deras 
emotionella och sexuella attraktion. Ibland är dessa båda dimensioner tätt 
sammanflätade till en enda skala och ibland beskrivs de som två helt separata skalor 
eller dimensioner. Den sexuella komponenten i den emotionella attraktionen är något 
som nämns och som kan upplevas vara nödvändig. Detta för att det ska gå att känna att 
det man upplever inte bara är en idealiserande förälskelse, utan en helt omfattande och 
omslutande attraktion till en annan människa. 
 
För vissa ingår även sådant som identitet, kön, den faktiska sexuella handlingen och 
drömmar/fantasier i beskrivningen av uppfattningen om den sexuella läggningen. En del 
upplever skalan eller skalorna som tvådimensionella och tämligen linjära och för andra 
är de mera som dimensioner i ett tredimensionellt utrymme. Även om skalorna alla är 
föränderliga över tid så är de emellertid olika flytande i sig själva. För vissa är de 
ganska strukturerade linjer med olika hållplatser, om än utan angiven ändhållplats. Från 
homo till hetero, via bisexualitet, där man kan resa under livet. För andra kan det 
upplevas som att de inte innehåller några kategorier eller fasta punkter överhuvudtaget.  
 
”Alltså, jag tror, själva begreppet, rent allmänt, är ganska, ja väldigt flytande. Jag tror 
inte det finns något som är så här bisexualitet, heterosexualitet och jag skulle helst inte 
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vilja lägga in olika kategorier heller av bisexualitet, utan jag tror att alla människor är 
mer eller mindre bisexuella.”  
 
 
Emotion & Sexualitet 
Den emotionella eller känslomässiga biten i en relation eller förälskelse beskrivs ofta 
som den viktigaste delen i upplevelsen av den sexuella läggningen. Förmågan att 
fantisera kring, drömma om och kunna bli förälskad i både män och kvinnor, är det som 
vanligtvis tas upp först när kvinnorna ska beskriva hur de definierar bisexualitet. Även 
om sexualiteten ofta beskrivs som en viktig komponent i djupa relationer och som en 
del i förälskelsen, så går den oftast inte att sortera ut från den emotionella attraktionen 
för en annan människa, som många gånger upplevs komma först och vara det som gör 
att man överhuvudtaget vill gå in i en relation.  
 
”Jaa, att man kan bli attraherad av både män och kvinnor, lika mycket. Och det tycker 
jag, jag tycker att jag är det för att jag tycker att man är ute efter en människa, snarare 
än ett visst kön, men samtidigt kan jag ju inte säga, eftersom jag inte har haft 
förhållande med en kvinna, så kanske jag att jag är mycket mer heterosexuell ändå. 
Men jag vet inte, var ligger gränsen, om det är liksom fantasi och tankar och då räknas 
man åt det bisexuella hållet, eller just det faktiska förhållandet, det vet jag inte, så jag 
tycker nog att jag är bisexuell…” 
 
Tyngdpunkten i förälskelsen lägger man just i det känslomässiga engagemanget. För 
vissa kvinnor har upplevelsen av att kunna bli förälskade i både män och kvinnor, varit 
det som för dem själva bidragit mest till att de börjat fundera över sin egen sexualitet. 
Detta gäller både för kvinnor som ser sig som företrädesvis heterosexuella och för 
kvinnor som ser sig som företrädesvis homosexuella. Oavsett från vilket håll man 
kommer, så kan känslan av att kunna bli förälskad i båda könen bli det som gör att man 
börjar tänka på sin egen möjlighet att kunna känna attraktion till både män och kvinnor.  
 
”Ja, jag tror nästan inte man behöver mer eller jag behöver inte mer för att fatta att det 
är bisexualitet. Man har en attraktion som är, som kan jämföras med den attraktionen 
man har till det motsatta könet, det tycker jag är nog för att beskriva bisexualitet.”  
 
Ett sätt som flera beskriver bisexualitet på är att man i första hand blir förälskad i en 
person och inte i ett kön. Det är attraktionen till en viss människa, med den personens 
alla både yttre och inre egenskaper som är det väsentliga. För andra är det istället just 
förmågan att älska både män och kvinnor, som är det viktiga. Funderingar väcks också 
om vad som egentligen är förälskelse och när den kommer. Snabbt eller långsamt? Så 
att man knappt hinner med eller så att man behöver lång tid att först känna sig trygg? Är 
utseendet ändå viktigt? Är kön det? Är kanske intimiteten med en annan människa det 
som är det åtråvärda och om önskan om den inte finns, så blir det mest en sexuell 
attraktion? Det här är frågor som förälskelse och attraktion väcker hos kvinnorna. 
 
”… det är en fråga om att man kan faktiskt, man kan älska en människa på så många 
olika sätt och man kan älska så många olika människor i sitt liv.” 
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Sexuell praktik 
De flesta kvinnorna beskriver sexualiteten som en extra komponent till den emotionella 
förälskelsen. Den sexuella delen tycks vara det element som gör att man upplever att 
man tänder på en person och att man verkligen blir attraherad i både fysisk och psykisk 
bemärkelse. På så vis är sexualiteten en viktig del i den sexuella läggningen, som en del 
i det känslomässiga engagemanget. Den sexuella erfarenheten, i praktiken, har dock 
många gånger ganska liten betydelse för kvinnorna i studien. I alla fall när det gäller för 
hur de ser på sexuell läggning ur ett generellt perspektiv. Tonvikten läggs på den 
önskan, längtan och fantasierna om en relation, oavsett kön. En del anser inte heller att 
den sexuella handlingen har någon betydelse för hur man upplever sin egen läggning.  
 
”… man känner att det är någonting mer än vänskap, någonting djupare, kärlek, att 
man, men jag tror inte man behöver agera på det heller. Man kan ju vara kär i killar 
också, hemligt förälskad, utan att man gör någonting, då är man ju ändå kär, tycker 
jag.” 
 
Däremot berättas det om hur just den praktiska erfarenheten, rent sexuellt, har varit det 
som i grunden bekräftat bisexualiteten för den enskilda kvinnan. Övergången mellan 
fantasi och verklighet, oavsett om man tidigare haft enbart kvinnliga eller manliga 
sexuella partners, har ändå fungerat som en stark bekräftelse på den inre upplevelsen. 
Det faktum att hon nu haft en sexuell relation med en människa av samma eller motsatt 
kön, kan vara det som bekräftar den sexuella identiteten för henne själv. 
 
”… den första gången jag hade en kort relation med en tjej… // …  så förförde jag 
henne faktiskt, vilket också överraskade mig jättemycket…(skratt)… // … men därför 
tror jag också att det blev så himla, att det blev en sådan boost för mig, för att jag hade 
gått emot fler än en grej, liksom. Men det, och det var nog väldigt viktigt också, ändå 
för att faktiskt bekräfta, att få en bekräftelse på att, ja, att det var så här, att det stämde. 
Att det inte bara var så att… så det var nog vits att ha den praktiken med, ändå.” 
 
Det kan också vara så att det är en sexuell erfarenhet och nyfikenhet som öppnar den 
nya möjligheten och vidgar det sexuella perspektivet, på samma sätt som för de kvinnor, 
vilka först upptäckte den emotionella känslan för båda könen.  
 
”Fram till jag var 20, så var det bara tjejer. // Vi (en man) satt och drack te och 
pratade hela nätterna, om allt. Och sen så hade vi sex en gång och då upptäckte jag att 
hm, ja det var ju skönt det också. // Förvånande nog. ”  
 
Det finns ingen skillnad i hur de här kvinnorna värderar mellan vad som öppnade den 
nya dörren, till ett nytt eller mer bekräftat sätt att tänka kring sin sexualitet. Det sätt som 
man själv tänkt omkring det och gjort sina erfarenheter på, har ändå mynnat ut i ett sätt 
att tänka runt sin egen sexualitet, som för en själv upplevs som övervägande positivt. 
 
För samtliga kvinnor är människans sexualitet betydelsefull för identiteten, om än inte 
den sexuella läggningen i sig. Sexualiteten är något man uppskattar och är rädd om, ofta 
som ett resultat av att man tänkt mycket och länge omkring den och hur den påverkar 
en. Det handlar inte om att undvika sin sexualitet eller att inte prova på nya saker, utan 
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det som förmedlas är snarare en medvetenhet och glädje över att den finns där, som en 
del av identiteten.  
 
”Man ska inte vara rädd för sin sexualitet, men man ska vara rädd om den.” 
 
Ett sätt att formulera det på är att människan är en sexuell varelse och att sexualiteten är 
en viktig del i att vara människa. Att sättet man upplever det på inte skiljer sig mellan 
män o kvinnor, praktiskt och emotionellt, kan ibland bli en brygga mellan det som 
förbinder erfarenheter från män och kvinnor.  
 
”På senare tid har jag börjat pröva att föra in det som jag tidigare sett som 
kännetecknande för det sex jag har haft med kvinnor i min sexuella relation med min 
kille. Det har ju tagit lång tid att komma fram till det men när jag gjort det så har 
skillnaderna i stort sett försvunnit…” 
 
Det kan också upplevas som att en definiering av kvinnans egna sexuella läggning, 
automatiskt lägger allt fokus på den sexuella delen. Den sexuella praktiken, som 
upplevs som vars och ens privatsak kan plötsligt upptäckas ha blivit föremål för vem 
som helst att fundera runt. Trekanter, polygamiska förhållanden och andra 
föreställningar som andra människor uppfattas ha om bisexualitet, är något som upplevs 
få alltför stort fokus. Det kan upplevas som en belastning att behöva förklara för 
omgivningen att det inte bara är praktik och att varje kvinnas sätt att finna sexuell 
njutning är hennes ensak. Föreställningen om att bisexualitet betyder att man har ett 
behov av att ha fasta relationer med båda könen samtidigt är inget som just de här 
kvinnorna diskuterar särskilt omfattande. Däremot kan man hänvisa till det som en 
samhällelig föreställning och då beskriva sig själv som monogam. I en fast relation så är 
de ömsesidiga överenskommelserna viktiga och kärleken och respekten för just den 
person man valt att leva med.  
 
”… jamen, hur troligt är det att man skulle kunna ha ett livslångt förhållande, på 20, 
30, 40 år  som bara grundas på sex? Det är ju väldigt, väldigt svårt att vara så enormt 
attraherad av en människa i årtionde och inte ha någonting annat gemensamt, som en 
livslång kärlek. Och det… det är ju så konstigt att man ska behöva förklara det här för 
människor att det primära inte är att ha sex med någon av det ena eller andra könet, 
utan det primära är att få ge och få kärlek och dela livet med någon.”  
 
En annan föreställning som upplevs florera i samhället är att om man är bisexuell så 
finns det fler potentiella partners att välja på. Det beskrivs av de kvinnor som tar upp 
detta som på ett sätt lätt absurt, med hänvisning till att kärlek mellan två människor 
sällan uppstår eller uteblir att uppstå, på grund av parternas sexuella läggning. När 
kärleken väl infinner sig så kan det vara till en man eller en kvinna om man nu är 
bisexuell, men själva bisexualiteten i sig upplevs inte som den grundläggande 
anledningen till den sexuella och emotionella attraktionen mellan paret.  
 
 
Att vara bisexuell 
Att uppleva det som att man har en bisexuell identitet, är något som kan beror på hur 
mycket man måste kämpa för sin bisexualitet. Om man befinner sig i ett sammanhang 



 
 

29 

 

där det bemöts som en stor och avvikande bit, kanske man blir tvungen agera mycket 
mer utifrån en definiering av sig själv som bisexuell. Ibland bidrar den till en 
gemenskap med andra i en grupp, som ibland upplevs som marginaliserad. Då kanske 
man också kan finna sig i att den syns mera. Det är dock inte alltid så lätt att själv få 
kontrollera hur mycket bisexuell, som omvärlden ska betrakta en som eller i vilka 
situationer.  
 
”Ja, en grej, det som jag tycker är mest jobbigt, det är att om man säger att man är 
flata eller jag är bisexuell, så blir man en ofrivillig representant för gayvärlden. Och 
det är inte så kul alla dagar!” 
 
Det handlar inte bara om hur omvärlden ser på den enskilda kvinnan såsom bisexuell 
eller inte, utan också hur man själv ser på sin identitet. Att vara bisexuell talar inte om 
något av det andra som förenar och skiljer kvinnorna från varandra och det går heller 
inte att göra några sådana antaganden utifrån en människas sexuella läggning. Att vara 
bisexuell betyder inte att man är vegetarian, hundägare, lycklig eller lantbrukare. Det 
svarar inte på frågan vem kvinnan är överhuvudtaget.  När det gäller bisexualitet lyckas 
definitionen inte ens svara på vilket kön kvinnans partner har, vilket kvinnorna upplever 
att homo- respektive heterosexualitet gör. Att man inte är bisexuell först och främst och 
inte heller att man bara är det och ingenting mer är något som många kvinnor känner att 
de vill berätta.  
 
”Jag identifierar mig inte med min sexualitet, för jag säger inte:  Hej, jag heter Mia och 
jag är bisexuell!” utan jag är Mia och jag är en glad och lycklig människa och jag 
lever med Sofia!” 
 
Möjligen finns ett mönster i hur mycket bisexuella kvinnor ändå tvingas reflektera över 
på vilket sätt sexualiteten påverkar eller inte påverkar deras identitet. Detta är frågor 
som den sociokulturella kontexten de lever i tvingar dem att ställa sig själva och 
upplevs bero av hur vi i allmänhet definierar vår sexuella läggning utifrån könet på vår 
partner.  
 
Den bisexuella identiteten kan också innebära en känsla av frihet och som att man har 
färre begränsningar, då den ändå kommunicerar något mer och ibland uppfattas som 
något som avviker från normen. Möjligheten att ha djupa och nära och sexuella 
relationer med människor, oavsett kön, upplevs då bidra till en känsla av större frihet, 
öppenhet och fler tillfällen till gränsöverskridanden. Detta kan i sin tur upplevas som att 
det öppnar för ett extra sexuellt och emotionellt utrymme hos individen. Denna 
upplevda frihet kan då bli både föremål för en glädje och en känsla av utökade av 
möjligheter.  Hur och när man känner detta varierar emellertid för olika kvinnor, vid 
olika tidpunkter i livet och i olika situationer. Emellertid så innebär friheten ibland 
också ett ökat ansvar och ett större krav på att stå ut med ambivalens. Alla nya dörrar 
som öppnas innebär också att man ställs inför nya funderingar om vad som egentligen 
ligger i var och ens identitet. 
 
”… som bisexuell så kan jag ena dagen hålla en man i handen och om två år så kanske 
jag håller en kvinna i handen och jag tror att vi är ganska vana vid att tänka på oss 
själva utifrån vilken partner vi har och då blir det svårt att behålla den bisexuella 
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identiteten och då tvingas man ta ställning till vad är kärnan i hur jag tänker omkring 
mig själv, är det vilken partner jag råkar ha för dagen eller handlar det om någonting 
annat? Det är så jag kommer fram till att det som för mig är essensen i bisexualitet är 
känslan, att jag upplever attraktion och kärlek till båda könen och om den finns där 
konstant, då spelar det ingen roll om jag har en kvinna ena dagen och en man nästa 
dag, därför att min självuppfattning är relativt tydlig, den tillåter båda de delarna utan 
att förändras när jag byter partner.” 
 
 
Tema: Kön & kvinnlighet 
 
Könets betydelse 
När kvinnorna berättar om hur de ser på kön generellt så skulle man kunna beskriva det 
som ett slags skalor även här. Alltifrån att könet är av helt underordnad betydelse till att 
det är oerhört betydelsefullt och allt ifrån att kön enbart är en social konstruktion till att 
det främst är biologiskt. Dessa skalor löper inte nödvändigtvis parallellt. Det faktum att 
man till exempel upplever kön som varande mest en social konstruktion, behöver inte 
betyda att man inte upplever det som oerhört viktigt och vice versa.  
 
Det är dock viktigt att poängtera att dessa skalor är en resultatbeskrivning av hur de 
intervjuade sammantaget ser på kön. Ordet skala används här i den betydelsen att ordet 
får beskriva den stora variation och spridning, som finns i materialet. Könstillhörigheten 
upplevs inte som någonting flytande eller som varande ett kontinuum, för den enskilda 
individen, imotsats till hur man ser på sexuell läggning. Även om det kan finnas en 
önskan att leka med könsgränserna, så upplevs dessa som tämligen stabila. 
 
Här finns det snarare en stark önskan att hitta en fast punkt där man känner sig bekväm, 
med både hur viktigt kön blir och hur man ser på det. En vanlig fundering kvinnorna 
brottas med är hur mycket som är konstruktion och hur mycket som är miljö? Det tycks 
som en viktig fråga att ha hittat sin egen syn på detta. En känsla och förståelse omkring 
kön, där de kan känna att de bottnar i sin egen upplevelse och sina egna åsikter.  
 
”… det är någonting som sysselsätter mig väldigt mycket, det här med att vad är att 
vara man och vad är att vara kvinna… //… hur man ser ut mellan benen, uppenbarligen 
också hur man ser ut i hjärnan, men ingen vet om det är så från början eller om det är 
något inlärt…” 
 
Könet och synen på kön, upplevs som viktigt, då det är någonting som man hela tiden 
tycker att man måste förhålla sig till och dessutom något som omgivningen, i sin tur 
förhåller sig till, även om det ibland finns en underliggande övertygelse eller kanske 
snarare önskan om att kön inte borde behöva vara så viktigt. Den här längtan till en 
förändring tycks bli starkare ju mer kvinnorna funderar över könets betydelse och hur 
det påverkar dem. 
 
”Så att kön har jag tänkt på, både utifrån mina förhållanden, jag har tänkt både kring, 
ja för mig själv då, och min familj och liksom, sånt man gör, alla mina relationer och 
sånt man är med om kopplat till mitt kön då. Så att det har varit givande, men också 
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väldigt svårt, alltså det är ju frustrerande och bli upplyst och sen kanske inte kunna 
ändra på saker och ting…” 
 
Upplevelsen att mycket av kvinnligheten och manligheten konstrueras utifrån 
bemötandet är stundtals en källa till frustration.  Det kan då utgöra en av anledningarna, 
till att det blir viktigt att definiera sig som någonting annat än heterosexuell. 
 
”… det finns mycket likheter mellan kvinnor och män, men å andra sidan beror det väl 
mycket på också hur man bemöter, eftersom det är så djupt rotat att det är skillnad 
mellan kvinnor och män, och hur folk bemöter en kvinna eller en man skiljer sig ju och 
det kan ju också, så här, generera skillnader i sin tur.” 
 
 
Att vara kvinna 
Upplevelsen av den egna könsrollen är genomgående mycket stark hos de intervjuade. 
Den individuella upplevelsen av detta att vara kvinna, går emellertid inte att samla till 
en fixerad kvinnoform. Att vara kvinna är en upplevelse som är djupt förankrad i den 
egna identiteten, och inte något man är oklar över. Hur individen däremot tänker om sin 
egen kvinnlighet och upplever den i relation till andra, är något helt annat. Där är 
variationen mycket större och där brottas många med frågor om just detta hur 
kvinnlighet kan se ut. Hur konstruerar man kvinna och kvinnlighet och hur vill man 
göra det? 
 
”… vad kvinna som kön innebär, är ju också såhär, tveksamt, liksom. Jag tror ju att 
väldigt mycket är inte kön, biologiskt kön, mycket är genus. Väldigt mycket är 
konstruerat och så här, men även sociala konstruktioner kan vara nästintill 
tvingande…” 
 
Vad man lägger i att vara kvinna, hur mycket man lägger i det och hur mycket man 
skulle vilja lägga i det, varierar kraftigt mellan kvinnorna. Det tycks vara beroende av 
individens egen personliga erfarenheter och upplevelser, sammanflätat med den egna 
aktuella synen på könets betydelse och beskaffenhet. Det finns inget tydligt mönster 
inom gruppen för de historiska erfarenheterna, utan variationen mellan individerna är 
stor. Det finns kvinnor som vuxit upp i vad som verkar vara uttalat matriarkaliska 
hemmiljöer, där kvinnor är och har varit de som är mest aktiva och dominanta, medan 
männen intagit en mer passiv eller nästan osynlig roll.  
 
“Sedan kommer jag från en familj då, där männen liksom, faller bort, hela tiden… // De 
är familjemedlemmar i egenskap av män till kvinnorna, liksom, och kvinnorna är de 
som bildar familj och det är kvinnligt // … jag tror att det är bara jag som kan göra 
vissa grejor, väldigt många grejor, för att jag är kvinna. // Så att allting, som ska göras, 
både de bra och de dåliga sakerna, måste kvinnor göra.” 
 
Andra kvinnor har vuxit upp i miljöer som upplevts ha präglats av starka och 
dominerande män. Deras berättelse om sig själva färgas ibland av dessa upplevelser och 
påverkar hur de reflekterar kring sig själva och sitt kön.  
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”… att jag skulle vara rädd för att hamna i den typiska kvinnofällan eller vad man 
säger, det har jag alltid varit, eftersom jag har sett skräckexemplet framför mig då. Jag 
har ofta sagt att jag ska inte bli som mamma, det ska jag inte bli, för att hon har blivit 
så utnyttjad och så illa behandlad och det ska jag inte bli…” 
 
Gemensamt för de egna ursprungsberättelserna är att dessa har lett till positiva, såväl 
som negativa förebilder av både det könet som haft makten att påverka, som det som 
saknat denna. Det finns också kvinnor som vuxit upp helt eller delvis i mer 
patriarkaliska samhällskulturer än den svenska, vilket också bidrar till variationen i vad 
man lägger i sin kvinnlighet. Då den socioekonomiska bakgrunden inkluderar både 
föräldrar med icke-akademisk bakgrund såväl som högutbildade och uppväxtorterna 
spänner från landsbygd till mångmiljonstäder ökar variationen i kvinnornas berättelser 
ännu mer, när de själva drar kopplingarna till sin bakgrund.   
 
”Ja, att jag är kvinna är verkligen, verkligen viktigt för mig. Det är faktiskt, man måste 
nästan ge avkall på det, när man flyttar till Sverige… // … tjejer från Sverige säger att, 
nej, men det här är gammaldags och att jag är outvecklad… // Jag ska bära mina egna 
kassar och jag ska inte vänta på honom… //. Jag känner mig verkligen som en kvinna 
och jag tycker inte att jag ska vara mindre kvinna för det, jag gör inte det.” 
 
Det samlade resultatet tycks dock vara, att även om den individuella spridningen är 
bred, så upplever den enskilda kvinnan att hennes personliga historia har påverkat och 
format hur hon ser på sin egen sexualitet, kvinnlighet och kön, i någon mån. När de 
reflekterar kring sin egen unika identitet, så blir den egna historien en mer eller mindre 
viktig komponent i den utvecklingen. Tankar kring kön som ett mer generellt begrepp, 
verkar emellertid mer påverkat av interaktionen med omgivningen och hur det ser ut i 
samhället i stort. Uppfostran och hur föräldrar och det omgivande samhället ser på vad 
som är normalt för ett visst kön eller inte, tas även det upp som en bidragande orsak till 
hur det ser ut. 
 
 
Bisexualitet & kön 
Bisexualiteten kan bli ett sätt problematisera runt sexualiteten och kvinnligheten, som 
kan ge nya sätt att se och tänka på. Det är också en rent fysisk upplevelse av fler sätt att 
nå tillfredsställelse och kan ge nya uttryck för den egna lusten och njutningen, när man 
måste pröva nya modeller för hur saker och ting brukar se ut. Det kan ge nya insikter 
om sådant som gäller dominans och underkastelse. Vem ska vara den aktiva och vem 
den passiva? 
 
”… när två tjejer mötts så funkar det ju inte liksom att båda ligger bredvid varandra i 
varsitt raff-set och säger ”ta mig”…” 
 
Betydelsen av att utforska gränserna för vad kön är och vad den egna kvinnligheten 
innehåller tycks öka bland en del. Detta förklaras som en längtan efter att leka med och 
överskrida det som upplevs som begränsningar och konstruktioner. Möjligheten att 
kunna ha relationer med båda könen kan då upplevas som en ökad frihet och ett sätt att 
göra kön på ett annorlunda sätt mot det allmänt vedertagna, i och med att man ger upp 
heterosexualiteten. 
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”… om man är två tjejer hur ska man kunna avgöra vem de är som är erövrare och vem 
det är som är den erövrade? Eftersom föreställningen utgår ifrån att det finns ett 
schema som utgår ifrån kön, men det finns ju inte där och det tyckte jag var en jättestor 
frihet…” 
 
Begreppet bisexualitet kan däremot också upplevas som ett cementerande av sociala 
konstruktioner, i och med att definitionen förutsätter att det finns två kön och att du 
själv tillhör det ena och tänder på kvinnor och män. Själva begreppet kan upplevas så att 
det befäster den uppdelning i endast två kön, som idag finns i vårt samhälle. Därmed 
slutar begreppet för vissa att fungera, om man försöker tänka bort kön. Vad händer om 
man tänder på transsexuella? Vad är man om man inte vill ha sex alls? Hur blir det om 
man inte vet vilket kön man har själv? I de fallen kan bisexualiteten upplevas som en av 
de saker som markerar den traditionella könsfördelningen och därmed blir begränsande 
för individen, som inte tycker att hon passar in.  
 
Å andra sidan medför begreppet, med en enkel definition att man attraheras emotionellt 
och/eller sexuellt av båda könen. Att man upplever att det blir lättare att synliggöra 
bisexualiteten i samhället. Det blir inte lika komplicerat att nå ut till andra. För dem som 
helst inte skulle vilja kategorisera alls är det här en fråga som gör att man ibland ändå 
väljer att definiera sig. En enkel definition kan också upplevas som att den inte heller 
tvingar omgivningen till att behöva fundera över sitt eget kön. De tankar som man 
ibland uppfattar att ordet bisexuell kan väcka hos andra om sin egen sexualitet, upplevs 
som tillräckligt provocerande. Ändå upplever man att en enkel definition kan bli ett 
synliggörande av bisexualiteten, på bekostnad av begreppets genomsläpplighet och 
därmed variationen av upplevelsen hos dem som använder det.  
 
I kontrast kan definitionen fungera ännu mycket bättre för vissa, när man för in 
ytterligare dimensioner. Den egna upplevelsen av bisexualiteten beskrivs då som att den 
skulle bli fördjupad och förstärkt, om begreppet också skulle omfatta ett kontinuum av 
kön. Istället för ett nytt begrepp skulle det gamla få ytterligare bredd och omfattning. 
Upplevelsen av att bli förälskad i en person, snarare än ett visst kön, kan då bli extra 
förhöjd.  
 
”Jag är otroligt svag för androgyna människor, särskilt den typen av androgyna 
människor… // … för då blir det så här flera lager… // …  och då blir jag ju verkligen, 
verkligen bisexuell, i dubbel bemärkelse på något sätt, för då tänder jag på någon som 
inte är ett tydligt kön, någon som nästan är könlös på något sätt, och då spelar det 
ingen roll tror jag, vad den människan har under kläderna.” 
 
Begreppet kvinna upplevs ofta som synonymt med att också vara heterosexuell kvinna. 
Heterosexualiteten uppfattas av kvinnorna som en relativ stor bit utav den kvinnlighet, 
som konstrueras i samhället idag.  Om man då inte är heterosexuell så luckrar detta upp 
den förväntade kvinnliga konstruktionen och öppnar upp för nya möjligheter att 
reflektera kring sig själv och andra.  
 
”… jag skulle önska på ett sätt att bisexualiteten skulle vara mer synlig. För att det 
skulle på ett sätt väga upp lite av kvinnoidentiteten, eller ta bort lite… // För det är en 
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av sakerna som definierar en kvinna, att hon är i motsats-förhållande till en man 
liksom, och då om man är bisexuell så blir det lite mer grumligt… ” 
 
För bisexuella kvinnor är det dock inte alltid bara den heteronormativa synen på 
kvinnlighet som behöver upplevas som en begränsning. Den homosexuella normen av 
hur man gör kvinnlighet, som finns i vårt samhälle, kan också upplevas som något som 
ställer krav på individen. Det uppfattas då också som ett begränsande sätt att förhålla sig 
till sin kvinnlighet på enligt vissa utstakade normer.  
 
”Jag hoppas ju att, alltså kvinnor har ju ändå kommit så pass långt på något sätt, jag 
längtar ju framför allt efter den dagen när killar kan gå ut på stan i kjol, utan att någon 
höjer på ögonbrynen liksom. Då börjar det bli rättvist. Och jag har alltid varit såhär, 
att man måste vara lite pragmatisk och jag vet att det finns rabiata flator, som tycker att 
man inte ska sminka sig, om man vill ha en plats i homovärlden och som tycker att jag 
är löjlig när jag sminkar mig när jag går ut på gayklubb och som tycker att man ska ha 
säckiga jeans och basketskor och man ska vara så könlös som möjligt, och man får inte 
bejaka det som tillhör den kvinnliga diskursen, inte ens om man inser att det är bara 
normer och diskurs. Och det tycker jag är synd…”  
 
Upplevelsen av att vara tvungen förhålla sig till flera olika parallella konstruktioner 
uppfattas emellertid som övervägande positiva. Det tycks bli ett redskap, vilket kan göra 
könets betydelse mer synligt och tydligt för den enskilda kvinnan. Hur man använder 
redskapet och till vad, är dock individuellt. 
 
 
Tema: Komma ut & vara synlig 
 
Komma-ut-processen 
Komma-ut-processen är ett begrepp som upplevs beteckna den process som det innebär 
att inför sig själv och andra definiera sin sexualitet, på ett sätt som är annorlunda mot 
vad man själv och/eller omgivningen tidigare antagit. I upplevelsen av att komma ut 
ligger ibland också upptäckten av att omgivningen inte alls tänkte om ens sexuella 
läggning på det sätt som man trodde.  Detta beskrivs som att kvinnan trodde att alla 
trodde hon var heterosexuella, men när hon väl kom ut, som bi- eller homosexuell, så 
blev reaktionerna hos omgivningen att de hade de redan anat eller rentav förstått. 
 
För flera kvinnor har upplevelsen av att de kunnat känna en sexuell och/eller en 
känslomässig attraktion för båda könen växt fram som en naturlig del i deras sexualitet, 
ända från barndomen eller tidiga tonår. För andra kvinnor gäller detta på samma sätt för 
attraktionen till enbart män och för en del attraktionen till enbart kvinnor. Möjligheten 
att uppleva attraktion till en person, oavsett kön, är då något man har tänkt och känt 
omkring, och i en del fall fortfarande tänker och känner kring, utifrån en heterosexuell 
eller homosexuell utgångspunkt. För några har processen gått via enbart män till enbart 
kvinnor, till att attraktionen kan omfatta båda könen.  
 
När det gäller hur man tänker om sig själv just nu, så går att det att upptäcka en skillnad 
beroende på hur man upplever sin sexuella läggning. Ju längre mot det heterosexuella 
eller homosexuella hållet man upplever att man befinner sig, desto mer funderingar 
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tycks man vanligen ha runt sin läggning. Ju starkare bisexuell man upplever sig vara, 
desto färre funderingar ger man i allmänhet uttryck för. Däremot finns det hos dessa 
kvinnor ofta, men inte alltid, en historisk berättelse om många tankar och frågor runt 
sexualiteten tidigare i livet. Det här gäller oavsett om man vill använda sig av ordet 
bisexuell för att definiera sin läggning eller inte. Det har heller inte betydelse vilket kön 
partnern har som man har en relation till just nu. För övervägande homosexuella 
kvinnor, så upplevs det ibland som att samhällets heterosexuella norm bidrar på gott och 
ont när det gäller att reflektera över sin läggning, som kanske varande bisexuell snarare 
än homosexuell. Här finns det dock en skillnad, beroende på hur mycket man ingår i ett 
sammanhang där majoriteten är kritisk mot heterosexualitet.  
 
När det gäller att komma ut till sin omgivning upplevs detta till största delen bero på 
situationen man befinner sig i och också om man vill använda begreppet bisexuell om 
sig själv överhuvudtaget. Har man en relation med en man eller med en kvinna, finner 
man sig oftast i samhällets definition som hetero- eller homosexuell. Då är det ofta bara 
de närmaste vännerna och/eller familjen eller kanske bara den aktuella partnern som vet 
att dessa definitioner inte är helt och hållet korrekt och heltäckande, utan att man 
egentligen ser sig som bisexuell.  
 
Ibland uppfattas det som lättare att använda heterosexuell eller homosexuell, eftersom 
de kan vara mer begripliga inför andra. Den homosexuella definitionen, liksom det 
heterosexuella begreppet, kan ibland kännas mer reduktionistisk till sin natur än den 
bisexuella. Med reduktionistisk menas att man i och med att man stoppar in sig själv i 
ett av facken homo- eller hetero-, då attraheras av ett visst kön och därmed inte 
förväntas att bli attraherade av det andra. På så vis blir dessa båda definitioner inte bara 
ett uttryck för vad man faktiskt är, utan också ett tecken på vad man inte är.  
 
Att uppleva sig som bisexuell, eller inte helt och hållet hetero- eller homosexuell, 
innebär emellertid för kvinnorna motsatsen till reduktion. Man adderar attraktionen till 
ytterligare ett kön genom sin bisexualitet, men behåller den tidigare upplevelsen till det 
andra könet. Detta oavsett om man från begynnelsen har känt sig som heterosexuell, 
homosexuell eller bisexuell. Även kvinnor som från början upplevt sig som bisexuella, 
kan se hetero- och homosexualitet som en form av begränsning och reduktion av 
möjligheter. 
 
”… jag hade en, en barndomsbästis som, hans mamma kom fram till att hon var lesbisk, 
och då tyckte jag att det lät dumt, för att hon har ju haft förhållande med män i tio år 
och då känns det lite mer som att hon ville vara lesbisk… //… istället att hon kom fram 
till att den sidan av sig själv och redan då, det var när jag var mindre, så tyckte jag att 
det var så dumt att man skulle kategorisera in sig i fack,” ja, men det här är jag och det 
här, men inte det här”, när man kanske är lite av allting. Det känns så, som ett slags 
måste, att stoppa in i fack hela tiden. Det har jag inte, ja, jag har aldrig känt det 
behovet.” 
 
När man upplever att man tidigare tvingats utesluta attraktion till män eller till kvinnor, 
kan det bero på olika orsaker. Både yttre aktuella omständigheter eller erfarenheter ur 
ens bakgrund som gör att man upplever det svårt att forma relationer med kvinnor eller 
män.  
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”Sen så fick jag då över de två första åren, så hade jag det ganska tufft när jag kom ut i 
flatvärlden och det var viktigt att tillhöra, då fick jag en period när jag för att passa in 
kallade mig lesbisk och förgäves försökte sortera fram de detaljerna ur min historia 
som stämde överens med att vara lesbisk och jag försökte sortera bort eller glömma 
bort de detaljer som hade med mina killar att göra.” 
 
När man inte längre upplever att man behöver reducera vikten av de sexuella och 
emotionella erfarenheter man tidigare kan ha haft med någotdera av könen, kan man 
istället börja se det positiva i alla relationer. Ett tidigare misslyckat förhållande med en 
man, kan således inte längre utgöra en indikation på att en kvinna verkligen är lesbisk 
och ett dåligt förhållande med en kvinna, gör inte att man känner sig mer heterosexuell i 
sin upplevelse av sig själv. Att inte använda sig av ett reduktionistiskt sätt att definiera 
sin sexuella läggning på, innebär istället att man måste använda positiva sexuella och 
emotionella erfarenheter, och det går inte att använda de negativa erfarenheterna, som 
tecken på vad man är eller inte är. Ett misslyckat engångsligg efter en runda på krogen 
kan därmed inte upplevas som att det förtar upplevelsen av att vara bisexuell.  
 
”Jag kan tillägga att jag har haft ett sexuellt tillfälle med en tjej, och att det var 
värdelöst…(skratt). Och om jag ska grunda mina åsikter på handling så skulle det typ 
betyda att jag var hetero…(skratt)… men jag har haft värdelöst sex med killar också… 
//… de tre gånger jag följt med karlar hem från krogen, eller två gånger karlar och en 
gång en kvinna då, så vet jag att då har det aldrig varit speciellt bra sex, om man säger 
så.” 
 
Det sätt på vilket kvinnorna samlar ihop sina positiva sexuella och emotionella 
erfarenheter som man har av båda könen, tycks gemensamt, oavsett hur man definierar 
sig själv. Det spelar heller ingen roll från vilken del av den sexuella skalan man har 
börjat sin resa eller hur man lever idag. Kvinnorna verka dela upplevelsen av att det är 
de positiva emotionella och/eller sexuella upplevelser till människor, oavsett kön, som 
räknas. Det betyder naturligtvis inte att de saknar negativa erfarenheter eller att deras 
upplevelser i sig inte kan omfatta både negativa och positiva aspekter. Däremot verkar 
det vara en gemensam nämnare, i den stora variationen av hur den bisexuella komma ut 
processen kan se ut inom individen själv.  
 
”… alltså jag har nog definierat mig förr som homosexuell, från det att jag var 22, när 
jag kom ut, till dess att jag var 30 ungefär, så har jag ju tänkt på mig själv som 
homosexuell, fast ändå teoretiskt bisexuell då, som sagt. Jag skulle inte utesluta 
möjligheten att jag skulle kunna träffa en kille. Och sedan så träffade jag ju honom då, 
för två år sedan som jag blev väldigt förälskad i och då kände jag väl att jag faktiskt 
var, det fanns någonting. Att det var så som jag trodde att jag skulle, att det fanns en 
öppenhet för, även män så.” 
 
Många gånger är det inte upptäckten i sig, att man förmår känna sexuell och/ eller 
emotionell attraktion till båda könen, som kan utgöra en källa till negativa känslor, som 
man har upplevt eller upplever. Ångesten kan snarare gälla hur man uppfattar den 
aktuella omgivningen vid tillfället när man gör upptäckten. En annan betydande orsak är 
dessutom vilka bilder man gör inom sig av hur omgivningens reaktioner skulle kunna se 
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ut. Tonåren och högstadie- och gymnasietiden beskrivs som en period, när tankar kring 
den egna sexuella läggningen kan vara synnerligen problematiskt att hantera inför sig 
själv.  
 
”…när jag blev kär i den här lärarvikarien, som vi hade när jag gick i nian, då tyckte 
jag att det var förfärligt. Alltså, jag blev jätte-, jättekär i henne och jag insåg väl 
att…ja, då läste man Kamratposten så här att ”jamen, det är inte ovanligt att man är 
kär i någon av samma kön och det går ofta över” såhär. Men då kände jag att: Nej, det 
här kommer inte att gå över!” 
 
I beskrivningarna omkring det glädjande med att upptäcka att man är bisexuell och av 
hur det kan vara att bära på vetskapen innan man kommer ut, framkommer att det kan 
kännas som en positiv hemlighet. Någonting man upplever att man ensam vet om och 
som man kan få ha ifred och pröva att tänka och känna omkring, innan man gör 
någonting mer utav det eller agerar på känslorna.  
 
”… det blev väl någonting, som min hemlis liksom, verkligen.” 
 
”… det kändes som att jag hade en liten hemlig sak inuti mig som gav mig välbehag och 
som jag tyckte om att tänka på.” 
 
Just variationen hur man kommer ut som bisexuell inför sig själv som bisexuell, kan 
annars vara en nackdel. En del kvinnor kan känna en saknad av en gemensam berättelse 
om hur det är att komma ut som bisexuell, liknande den för homosexuella, som fler 
skulle kunna känna igen sig i och ta till sig. Har man upplevt eller fortfarande upplever, 
att funderingar och frågor kring den sexuella läggningen är jobbiga att hantera, så kan 
det vara svårare att vända sig utåt när man är bisexuell, just för att det finns en 
otydlighet. Flera kvinnor, som definierar sig som bisexuella, uttrycker det som att det 
kanske skulle ha varit lättare om de varit homosexuella, då det är mera entydigt. Nu kan 
de istället uppleva att de inte blir riktigt trodda av omgivningen. Det här understryks 
speciellt starkt, om de har en relation med en man, eller mest har haft relationer med 
män tidigare, när de berättar om det. Upplevelsen att inte bli förstådd eller inte trodd på 
kan ge upphov till en upplevelse av förnyad osäkerhet, omkring något man trots allt 
funderat länge över. När det gäller osäkerhet omkring den egna upplevelsen av 
bisexualitet, så tycks familjens reaktioner vara de viktigaste. 
 
”… jag är fortfarande arg ibland, att jag inte var lesbisk, för jag tror att, framför allt 
mina föräldrar och sådär, de människor som är tveksamma, det hade varit så mycket 
lättare att ställa dem inför något slags fullbordat faktum, att slå näven i bordet och 
säga: Men, titta, jag är annorlunda! Jag är lesbisk, liksom.  Nu kan folk bortse från det, 
min mamma tror ju fortfarande inte på det…”.  
 
 
Att komma ut inför andra 
Flera kvinnor upplever att det också kan vara svårt att ibland få en manlig partner att 
förstå vad det innebär att inte vara enbart heterosexuell. Detta verkar emellertid inte ge 
upphov till funderingar på den egna läggningen, utan kommer mer till uttryck som en 
frustration över svårigheten att bli accepterad och respekterad. Det här kan förekomma 
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både i de förhållandena där kvinnan inte har haft sexuella förhållanden med andra 
kvinnor, men även när kvinnan är öppet bisexuell och haft både emotionella och 
sexuella erfarenheter sedan tidigare. Det männen upplevs göra skillnad på är mellan vad 
de tycker skulle räknas som otrohet eller inte, i förhållandet. Det kan upplevas som att 
en enbart sexuell relation med en annan man är otrohet, medan en enbart sexuell 
relation med en annan kvinna inte skulle vara det på samma sätt. Om båda parter är 
överens så blir det däremot inte samma konflikt, utan frustrationen verkar uppstå när 
kvinnan inte upplever att partnern uppfattar hennes sexualitet på samma sätt som hon 
själv.  
 
”… min man säger att skulle du verkligen träffa någon som, ja, så länge det inte är 
frågan om att du verkligen har några, ja, som känslor, kärlekskänslor för den personen, 
och ni skulle kunna komma överens om att ni ville umgås på något sätt, så tycker jag att 
du ska göra det, eftersom jag kan inte ge dig det som du önskar av en kvinna, för jag är 
kille, liksom. Och han har upprepat det ett flertal gånger och sagt att det är så, och det 
beror inte på att han skulle vilja vara med, eller sådär, utan, jag vet inte. Jag förstår 
mig inte riktigt på det, för ideologiskt för mig, så är det inte ok. Liksom, har man valt en 
person, så har man valt den personen. Och jag vill vara monogam och jag vill framför 
allt, så vill jag inte heller utsätta någon annan tjej för den situationen // … det känns ju 
helt respektlöst, liksom.”  
 
”… min kille, han accepterade inte att jag skulle vara med någon tjej eller så, för det 
var vi överens om att då var det otrohet, men det är också någonting att var drar man 
gränsen? För många killar, som tycker att det är lite häftigt, upphetsande om någon tjej 
då är med någon annan tjej och vad är det då? Det är också ett tecken på att man inte 
blir tagen på allvar…” 
 
Även de kvinnor, vilka upplevt att den sexuella läggningen känts naturlig och bekväm 
från början, har ibland behövt eller velat komma ut inför andra i sin omgivning. Man 
beskriver att man har börjat i sammanhang där man kunnat känna sig trygg, vilket kan 
vara inför partnern, någon i familjen eller de närmaste vännerna. Sedan har man 
långsamt arbetat sig ut mot en större krets. Många väljer att berätta för vännerna innan 
man berättat för sin familj. I en del fall har det varit familjen eller någon i familjen som 
fått veta först. Det upplevs ofta som att reaktionerna man kommer att möta blir mer 
betydelsefulla, när man berättar för sin familj, än när man berättar för vännerna. Bilden 
från de kvinnor i studien som ännu inte kommit ut, är att de på det hela taget inte heller 
tror att det skulle bli någon stor sak bland vännerna.  
 
När det gäller familjen är inte berättelserna lika samstämmiga och där kan också 
upplevelsen av att berätta ibland ha blivit mera negativ än vad man trodde innan. En sak 
är dock gemensam och det är att även om man inte brottats med sin sexuella läggning i 
förhållande till sin egen identitet, så kan det vara något som tar mycket energi när det 
gäller att berätta om den eller inte för omgivningen.   
 
Känslorna kring familjen är ofta sammansatta och komplicerade. En orsak som tas upp, 
är att man sällan eller aldrig har diskuterat sexualitet i familjen, till skillnad från med 
sina vänner.  Detta övervägs som en orsak till att det är svårt att föreställa sig hur 
beskedet skulle tas emot i familjen. Det kan upplevas som oerhört svårt att avgöra om 
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en närståendes kommentarer om bögar och flator också skulle kunna omfatta deras egen 
dotter, syster eller mamma. Mer står på spel när man ska berätta för familjen och att 
familjens reaktioner ger större reaktioner hos den som berättar. Om upplevelsen blir 
positiv, omedelbart när man berättar eller åtminstone gradvis, så upplevs detta också 
som en stor källa till glädje och välbefinnande. 
 
När det gäller att komma ut i andra sammanhang än till den egna familjen, så har 
upplevelsen många gånger varit att den stora oro man har haft innan har varit väldigt 
överdriven. Kvinnorna beskriver reaktionerna som övervägande positiva och vissa 
beskriver till och med hur vännerna redan förstått hur det låg till redan innan. En del har 
redan från början befunnit sig i en social grupp, som tydligt och uttalat har 
kommunicerat en acceptans för andra alternativ än det heterosexuella. I vissa fall dock 
så övertydligt, att detta faktum i sig har gett upphov till en tveksamhet om upplevelsen 
av sin sexuella läggning, därför att det känts som att det politiskt korrekta och 
önskvärda beteendet, överdrivet tydligt var en icke-heteronormativitet. 
 
”… jag tror att det att jag inte pratade om det, var för att jag trodde att, jag tror att det 
kändes såhär, att jag tog på mig en roll, att folk skulle tro det i alla fall och att det 
kanske var någonting jag själv misstänkte också. Att det var som jag sa, att det var 
något man skulle, så jag var nog, jag tror att det var mycket därför jag inte vågade 
liksom, stå för det. Det var ju ingen, det blev så omvänt, det fanns ingen känsla av 
homofobi eller så, i mig, utan tvärtom att jag uppvärderade det, att jag liksom satte det 
högre än heterosexualitet.” 
 
Att komma ut som kvinna och någonting annat än heterosexuell, kan också uppfattas 
som att man får tillgång till ett alternativt sätt att vara kvinna, eller snarare konstruera 
kvinnlighet. Detta både i samhällets ögon och inför sig själv. Det här tycks dock bero 
mycket på vilken grupp man tillhör vid den aktuella tidpunkten. Många kvinnor berättar 
om hur stark deras önskan om att tillhöra, upplevdes under tonårsperioden, oavsett om 
man tänkt kring sin egen sexualitet eller inte. Under tonårsperioden beskrivs allt, som är 
avvikande eller annorlunda, som en potentiell källa till att uppleva ångest. Förändringen 
mot en ökad tolerans och även nyfikenhet gentemot sig själv som individ, uttrycks som 
att den ofta har infunnit sig efter det att högstadiet eller gymnasietiden passerats. Då 
tycker man att det t funnits ett ökat utrymme att reflektera kring sig själv och andra på 
ett mer flexibelt sätt än tidigare.  
 
För en del har kontakter med HBT- (Homo-, bi- och transsexuella) världen gett en 
möjlighet till revolt mot sådant, som man upplever som en begränsande 
heteronormativitet.  Ibland har det också inneburit en ökad möjlighet att separera ut sig 
från föräldrarna och som tonåring eller ung vuxen, ges tillträde till en alternativ kultur. 
Upplevelsen beskrivs emellertid som en övergående fas, som var det som behövdes då, 
men som upplevs som mer sammansatt och inte alltid helt oproblematisk idag. 
 
”… nu när håret inte är blått längre och man ska ut och jobba i yrkeslivet och så, då är 
det, när den där glorian har försvunnit, då är det bara jag och min flickvän som håller 
varandra i handen på IKEA, medans folk glor...” 
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Att synliggöra 
Den eventuella önskan att komma ut gentemot andra med en alternativ sexuell läggning 
är dock något som verkar avta, i och med att det inte är en källa till så mycket 
reflekterande inom kvinnan själv längre. Man upplever att man blir mer säker på hur 
man tänker kring sig själv och sin sexualitet. Det kan uttryckas som att man med åren 
samlar så mycket andra erfarenheter som blir en mycket större del av det man vill 
uttrycka gentemot andra, än sin sexuella läggning. Det är fortfarande viktigt för de flesta 
att på olika sätt stå upp för dem som inte är heterosexuella, men kanske inte längre 
genom att berätta om sina egna sexuella preferenser i första hand.   
 
”Ja, det var ju en del av min identitet som bröt av emot vad jag tycker är normen, och 
sådär och då var det ju rätt så tacksamt att använda det som att jag är verkligen rätt 
alternativ, förstås, när man var yngre. Och nu känner jag inte att jag behöver saluföra 
det på det viset, för jag känner inte att jag behöver saluföra så himla mycket annat som 
gör mig alternativ, heller. Alltså, det behovet har ju minskat, i och med att jag har blivit 
äldre. Och uppenbarligen så, ja, folk märker om jag har något som bryter av eller att 
det är viktigt på något sätt för mig, så märker folk det i alla fall, så jag behöver inte 
berätta det i varje mening.” 
 
Flera kvinnor önskar dock att bisexualiteten skulle gå att synliggöra på ett mer 
balanserat sätt. Det kan bottna i att de upplever att bisexualiteten blir väldigt osynlig, i 
och med att samhället hela tiden definierar dem utifrån könet på deras partner. Det 
spelar ingen roll om partnerna är man eller kvinna. Å andra sidan understryks återigen 
att den sexuella läggningen bara är en del av identiteten. De som öppet går ut med att de 
inte är heterosexuella upplever ibland att det blir ett alldeles för stort fokus på den 
sexuella biten.  
 
”Det tror jag, såhär, på ett sätt så kan det vara skönt, i vissa sammanhang. Sen kan det 
också vara såhär att man blir typ sur, eller ok, jag har i och för sig en pojkvän nu, men 
döm mig inte för det, jag är ingen sådan där heterobrud, jag är inte sådan. Jag har haft 
fler sexuella relationer med kvinnor än med män, så sådana gånger, då kan det vara ja, 
lite såhär begränsande. Att det här är inte allt.” 
 
Trots att det finns så mycket annat som omfattas av vad de upplever är sin identitet, så 
riskerar fokus ändå att hamna på den sexuella läggningen i sammanhang där den för 
heterosexuella inte gör det. Exempel på sådana situationer kan vara till exempel på en 
arbetsplats, vid en anställningsintervju eller ett bostadsköp. 
 
”Jag var på en anställningsintervju nyligen och då så frågade de ”jaha, men din 
sambo, vad gör han då?”. ”Nja, det är en hon”, jaa, då blev ju de förvånade. Man kan 
ju känna att folk ser ju...(suck)…ja, folk tänker ju sex mycket mer när man säger att 
man lever med en kvinna, det upplever jag som…att sexualiteten hamnar i fokus på ett 
annat sätt än vad den gör om man lever heterosexuellt…” 
 
Hur kvinnorna hanterar detta och om de väljer att säga något eller inte varierar mycket, 
beroende på situation. En anledning till att man inte berättar det kan vara att man 
upplever att man är i beroendeställning, och att man är orolig att förhållandet till 
omgivningen skulle komma att förändras om man berättade. Ibland upplever man från 
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början att det finns en oförståelse för sexuell mångfald i den miljö där man befinner sig 
och väljer därför att inte säga något.  
 
Huruvida man säger något eller inte beror också på hur synlig man är som varande 
någonting annat än fullständigt heterosexuell. När kvinnorna har relationer med män, så 
upplever man inte att omgivningen ifrågasätter deras sexuella läggning. Dock är det här 
mycket situationsbundet och i vilka situationer de kvinnor som ser sig som annat än 
heterosexuella väljer att berätta, varierar för varje enskild kvinna från situation till 
situation och mellan olika tidpunkter i livet.  
 
” för att när man är bisexuell och man lever tillsammans med en man eller om man har 
pojkvän, då blir det inte riktigt så här att jaa, men jag måste säga så här att ”jomen jag 
kan ju, det skulle kunna vara så att jag blir förälskad i tjejer också, bara så att ni vet!” 
eller ja, det har inte riktigt känts sådär nödvändigt på något sätt då, för det är ju alltid, 
för det är ju den personen som jag är tillsammans med som är den viktiga personen i 
mitt liv just då! Det är ju inte eventuella potentiella flickvänner och pojkvänner i 
framtiden!” 
 
 
Tema: Framtiden 
 
Samhället 
Om hur det kan tänkas bli i samhället i framtiden går åsikterna isär, även om önskan är 
gemensam om en omvärld där sexualitet får finnas, men där läggningen blir mindre 
viktig. Vissa kvinnor tror att öppenheten och acceptansen i samhället kommer att öka 
framöver. Vissa hoppas det, men befarar att det kan komma ett bakslag, just med 
anledning av den ökande öppenheten och de ökade rättigheterna. Flera tar upp 
händelsen vid Slussen i Stockholm, 4 februari 2006, när fyra homosexuella, två kvinnor 
och två män blev nedslagna av ett ungdomsgäng för att de höll varandra i handen. 
Möjligheten att inte kunna gå hand i hand eller att inte kunna bli vigd i kyrkan beroende 
på partnerns kön, är sådant som fortfarande utgör en högst verklig sida av att inte vara 
heterosexuell i Sverige idag. Detta är också någonting som kommer upp under 
intervjuerna.  
 
En annan sak, vilken man funderar över, gäller den homosexuella och bisexuella 
kampen för rättigheter. På ett sätt är den generellt till stor behållning för samhället och 
människorna som lever där, men för individen kan den ibland kännas alltför trång och 
snäv. Ibland på ett sätt som snarare spär på utanförskapet än minskar det, när man inte 
riktigt känner sig hemma i någon avgränsad och förenklad kategori av sexualitet.  
 
”Jag är lite rädd att det blir så att den homosexuella och bisexuella gruppen innesluter 
sig ännu mer, och växer, för då tror jag att det kommer att bli en ännu större 
avskärmning, även om det blir mer och mer accepterat, så tror jag ändå att det kommer 
att vara ” hon är homosexuell”, ”hon är bisexuell” och jag tror inte, det känns inget 
bra att tänka på, så att det känns som att då kommer människor, tror jag, att bli ännu 
mer vilsna när de tänker att ”jag måste vara det här eller det här” och så när man inte 
riktigt känner sig som det ena eller det andra…” 
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Det finns också funderingar kring hur olika det alltjämt ser ut i olika miljöer, som de 
möter. Det kan vara småstaden eller landsbygden, jämfört med Stockholm eller bara 
reflektionen över hur olika det kan vara mellan två universitet eller till och med mellan 
två institutioner, vid samma lärosäte. Många upplever en stor öppenhet inom den 
vänkrets man befinner sig, men slås av den stora skillnaden mot det man sedan kan 
möta i samhället i stort.  
 
”Jag hoppas det blir mer tolerans, fast det är svårt, just när jag är med mina vänner, på 
fritiden, då tänker jag att alla är som de här, alla är feminister och alla män är justa, 
bara för att mina killkompisar är det, och alla människor är asbra. Men sen när man 
kommer ut i världen så blir det såhär att, men vad snackar ni om, vad håller ni på med? 
Och då inser man att man lever i en liten bubbla, som är jävligt juste, men som ändå är 
isolerad. Och det kan nog dröja innan samhället, innan Svensson blir tolerant.”  
 
En sak, som nämns som en bidragande orsak till att andra alternativ än det 
heterosexuella är mer synliggjort idag, är medierna och den roll de spelar. Några av de 
saker som flera tar upp är vikten av att rapportera från till exempel Pridefestivalen och 
att det syns homosexuella och bisexuella personer i media. Filmer, som till exempel 
Fucking Åmål, TV- serier och litteratur, är ting som tas upp som exempel på hur det går 
att synliggöra bisexualitet. Emellertid upplever man inte, att det är helt oproblematiskt 
att någonting synliggörs på det här sättet. Fokus blir återigen väldigt mycket på den 
sexuella läggningen. Ibland kan fördomar snarare befästas, än luckras upp, av den 
synnerligen förenklade och ibland rätt skeva bild som media upplevs ge.  
 
Framför allt tycks det bli ett problem, när man tillhör den grupp som faktiskt inte är 
fullständigt hetero- eller homosexuell och där skillnaderna på hur man ser på sin 
sexuella läggning, varierar kraftigt mellan individerna. Att säga att man är bisexuell kan 
uppfattas som att det blir ännu mer provocerande för omgivningen. Just för att man 
väljer att inte ta ställning och att inte definiera sig, som annat än möjligen inte enbart 
heterosexuell eller homosexuell. För omgivningen, upplevs detta av kvinnorna, ibland 
ställa till samma problem som när människor inte vet om bebisen, i den vita 
sparkdräkten, är en flicka eller en pojke.  
 
”… mitt drömsamhälle är ju där man inte pratar om det vad folk har för sexuell 
läggning, eller liksom, att folk inte hade med det att göra liksom. Jag tycker att det är så 
fruktansvärt enkelspårigt.”  
 
 
Om barn 
Om bisexualitet upplevs som att man inte behöver välja att ha relationer med bara det 
ena eller andra könet, så kan tanken på barn ge funderingar över just den ökade 
valfriheten. Har man som bisexuell ett val med vem man skaffar barn, ett val som även 
omfattar könet på partner? Ett val som man inte har som hetero- eller homosexuell 
kvinna? Det är sådana frågeställningar som kan finnas om man är bisexuell kvinna. 
 
En upplevelse är att man ibland kan höra negativa kommentarer från homosexuella 
kvinnor, vilka slagits hårt för sina rättigheter, när bisexuella kvinnor inleder en relation 
med en man och får barn i den relationen. Det kan då uppfattas som att kvinnorna nu får 
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ta del av enkelheten i att leva som det stora flertalet i samhället gör, i en kärnfamilj 
medan de förut på samma sätt haft tillgången till de privilegier som deras homosexuella 
vänner kämpat så hårt för.   
 
”… den här fördomen som alla har om bi-tjejer, nämligen att bin inte pallar trycket och 
förr eller senare blir heterosexuella för att leva upp till omgivningens förväntningar, att 
man leker runt ett tag med de stackars flatorna och sen överger man dem och går 
tillbaka till hetero-samhället när det är dags att skaffa barn och gifta sig… Det är den 
där föreställningen som jag fått i ansiktet hela tiden, som bi, och som jag hatar.” 
 
Emellertid resonerar även de kvinnor, där frågan om barn och partnerns kön, av olika 
anledningar är något man lägger en hel del energi på, utifrån att när kärleken väl dyker 
upp så gör den. Händer det, så får man fundera utifrån hur det kommer att se ut då och 
ta ställning till den situationen när den uppstår.  
 
För dem, där kärleken har dykt upp, kan det likväl innebära nya frågor att tvingas 
grubbla över. Kanske tvingas man sörja, att kärleken mellan två människor inte alltid 
kan ge upphov till ett biologiskt barn, utan att blanda in spermier eller ägg från andra 
människor. Det som upplevs som det största i livet, en kärleksrelation med en annan 
människa, kommer inte automatiskt att ge upphov till en ny liten människa.  
 
”… det är en jättejobbig känsla faktiskt, för att man tänker mycket så här, att det är 
klart att man gärna hade velat att det skulle kunna vara att våran kärlek skulle kunna 
skapa ett barn, men det kan den ju inte på det biologiska sättet. Det tycker jag är 
ganska jobbigt faktiskt…” 
 
En del kommer att få bearbeta insikten att de själva troligen inte kommer att vara den 
som bär och föder ett barn. Hur man tänker kring sin kvinnlighet kan nu behöva 
reflekteras runt på nytt, utifrån den nya rollen som mamma och förälder. Att inte kunna 
bära ett barn eller få biologiska barn är tankar som inte bara uppstår i situationer där 
man lever tillsammans med en annan kvinna. Även för kvinnor som lever i relationer 
med män, är det inte alltid en självklar sak att de kommer få egna biologiska barn. Som 
bisexuell kvinna kan också detta ge upphov till funderingar kring partnerns kön och hur 
man väljer eller har valt. Detta ger ytterligare en valsituation som man kan tvingas 
reflektera över när man upplever sig vara bisexuell. 
 
”Alltså, så här konkret och krasst så hade det varit mycket lättare om jag hade träffat 
en tjej, i ungefär samma ålder. Känns det som nu, med tanke på, om jag vill ha barn 
alltså. Inte lätt såklart, men att, och den personen hade velat det och ja, nu är det ju ett 
jättedåligt val jag har gjort om jag vill ha barn…” 
 
Det förekommer också tankar om hur det skulle gå med jämlikheten, i en fast relation 
med en man. De tankarna förstärks vanligtvis inför tanken på ett förhållande, som även 
skulle innehålla barn.  Upplevelsen av att närma sig det heteronormativa samhällets bild 
av kärnfamiljen och den roll som kvinnan upplevs ha där, blir ytterligare förstärkt när 
barn tas med i bilden. 
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”… men jag tänker att om det blir med en man, så blir det ganska lätt en kärnfamilj. 
Om det blir med en kvinna, så blir det nog såhär att man bor i ett kollektiv, med en 
massa folk runtomkring, att det inte blir en kärnfamilj. För jag känner nog ingen kvinna 
såhär, som är bi- eller homosexuell, som vill ha kärnfamilj. Jag tror inte jag skulle vilja 
ha det heller, men om jag skulle skaffa barn med en man så skulle det nog bli det i alla 
fall, även fast jag inte ville det.” 
 
Funderingar över könet på den partner hon väljer, just på grund av att hon överväger att 
bilda familj och önskar att barn ska ingå där, kan upplevas mer eller mindre 
problematiska. Även här, liksom i komma ut processen, kan familjens stöd upplevas 
som väsentligt. Det kan också vara en känsla av att det skulle bli alltför komplicerat att 
starta en familj, i relation med en kvinna, med tanke på hur det ändå ser ut i samhället 
idag.Reaktioner i den nära omgivningen, som tidigare kan ha upplevts som frustrerande, 
men ändå på något vis uthärdliga, tenderar att fördjupas avsevärt när tanken på att ta 
ansvar för ett barn tas upp.  
 
En annan fråga som rör barn och som också kan bli aktuell för en bisexuell kvinna som 
redan har barn i en tidigare relation, är hur man kommer ut som förälder inför sina barn. 
Det är kanske något man inte har upplevt som särskilt tungt i en relation med en man, 
men det kan bli aktuellt om man senare i livet möter en kvinna. Upplevelsen av att man 
inte bara har sig själv att tänka på längre och funderingar över hur barnen och även 
barnens omgivning kommer att uppfatta ens egen sexualitet, blir något man nu måste 
överväga. 
 
”Det var också en bidragande orsak till att jag valde bort (henne). Även om jag tror att 
barn kan acceptera det om man själv kan stå för det.” 
 
Det finns en tilltro hos de kvinnor som ännu inte fått barn, att de skulle kunna berätta 
om hur de ser på sin sexuell läggning för sina barn. Däremot är det inte heller för dem 
alldeles okomplicerat att tänka kring hur man kommer ut inför sina barn. Om de skulle 
leva i en relation med en man, är många ändå osäkra på hur öppna de skulle vara med 
sin egen bisexualitet. Hur? När? På vilket sätt? Det är frågor som inställer sig hos flera 
kvinnor, inför de tankarna. I ett förhållande med en kvinna upplevs det däremot inte 
som särskilt problematiskt.  Ofta med förklaringen att samhällets normer bidrar till att 
det kommer upp mer naturligt, om man lever med en kvinna. Att berätta om sin sexuella 
läggning för sina barn eller inte kan också reflekteras omkring utifrån hur kvinnans roll 
och ansvar ser ut, som förälder och förebild. 
 
Ett ansvar som inte bara upplevs handla om mammas sexuella läggning alla gånger, 
utan också om barnets egen. Det finns en stor öppenhet bland kvinnorna för vilken 
sexuell läggning deras barn har eller skulle komma att få. Då kan balansgången mellan 
ansvar och öppenhet bli ännu mer påtaglig, när det blir en fråga om vilka förebilder 
barnet har. Att ens eget barn skulle vara homo- eller bisexuell, ses också som den 
främsta anledningen till att eventuellt berätta om sin egen sexuella läggning. Då det 
funnits personer i släkten som inte varit heterosexuella, men osynliggjorts av olika 
anledningar, har detta upplevts som ett berövande av viktiga förebilder.  
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”Men skulle vi ha barn, så skulle jag vara tvungen att, ja, tänka till många fler gånger, 
liksom, innan jag gjorde någonting. Förhoppningsvis så är det ju såhär att, när jag har 
barn som är ganska stora, så kommer det vara ännu lättare, alltså, det kommer vara 
mycket lättare för barn som har föräldrar som är alternativa, på något sätt, 
överhuvudtaget, att leva i samhället och inte känna sig stigmatiserade av det. Så 
förhoppningsvis så kommer det inte vara så jobbigt för dem att mamma har en flickvän, 
om hon skulle ha det. Men det vet man ju inte.” 
 
 
Bibehållen bisexualitet 
Kvinnornas funderingar kring sin bisexualitet i framtiden, rör sig ibland även omkring 
hur man bibehåller denna, som en del i sin identitet. Inte så att de tror att det är 
någonting som skulle försvinna, men däremot hur stor och hur synlig del bisexualiteten 
kommer att utgöra och hur stor del de vill de att den ska utgöra. För de kvinnor som 
lever tillsammans med män, så kan det kännas problematiskt att nu tvingas ingå i ett 
heteronormativt sammanhang och bli definierad utifrån detta, som fullkomligt 
heterosexuell kvinna. Det upplevs som att det ligger värderingar i detta, från samhällets 
sida, som man inte alltid delar. Dessa värderingar och normer upplevs emellertid 
omfatta så mycket mer än bara sexualiteten. Hela den identiteten som kvinna, vilken 
den heteronormativa konstruktionen skapar, blir då föremål för fundering och 
reflektion, inför framtiden. 
 
”…hur mycket är jag beredd att motsvara just den här heteronormativa ramen av villa, 
Volvo, vovve. Kommer jag att förlora mig själv om jag liksom går in i den och blir 
världens gulligaste hemmafru, som sitter och pluggar på kvällarna?” 
 
Å andra sidan kan det vara just själva bisexualiteten, som är det man tänker runt. 
Kanske har man inte fått utforska den ordentligt? Måhända funderar man, ifall man 
kommer att sakna något i sin relation till den kvinna eller man, som man vill skapa en 
livslång relation med? Kommer man att sakna något av den gemenskap, som för några 
finns i att tillhöra en marginaliserad grupp? Kommer man att sakna någonting rent 
sexuellt eller emotionellt, med det ena eller andra könet? 
 
För andra är framtiden emellertid inget stort bekymmer, istället bär man på 
förhoppningen att den skall innehålla nya möjligheter att utforska sig själv, sina känslor 
och sin sexualitet på. Kanske kommer det att leda till ännu fler och ännu djupare 
relationer. Kanske tänker man riktigt långt in i framtiden, att så som det ser ut just nu, så 
kommer det inte nödvändigtvis alltid att se ut. 
 
“Vi får se vad som händer i framtiden. Kanske blir det en kvinna, eller jag hoppas på 
det, men jag vet inte… (skratt)… det är ju som i början på ett kärleksförhållande, man 
köper blommor eller bjuder på bio, och jag vet inte hur man skulle göra med en 
kvinna... I vanliga fall, och i mitt fall, har det ju alltid varit killen som gör det ändå, och 
så…” 
 
För en del så upplevs integrationen och kopplingen, emellan erfarenheterna av män och 
kvinnor, slutligen bilda en sexuell och emotionell helhet och sammansmältning.  
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”På senare tid har jag börjat pröva att föra in det som jag tidigare sett som 
kännetecknande för det sex jag har haft med kvinnor i min sexuella relation med min 
kille. … // För mig börjar helt enkelt teorin (som jag på sätt och vis varit bekant med 
länge) och praktiken att gå ihop på ett väldigt befriande sätt!” 
 
 
 

D i s k u s s i o n  
 
 
Metod & urval 
En naturlig begränsning i materialet, som beror på sättet kvinnorna söktes på, är att 
kvinnornas ålder bara omfattar drygt två decennier och att alla har någon form av 
akademisk anknytning. Majoriteten har heller inte barn ännu eller är etablerade på 
arbetsmarknaden, vilket innebär att de saknar en fast anställning. Samtliga kvinnor bor 
dessutom för närvarande i Stockholm, med tillgång till de möjligheter en storstad kan 
erbjuda i form av både anonymitet, acceptans och tillfällen att träffa andra bi- och 
homosexuella kvinnor. En intressant fördjupning inom detta ämne skulle därmed kunna 
vara att undersöka hur det ser ut bland kvinnor utan akademisk anknytning och/eller bor 
på en mindre ort. En större spännvidd i ålder och etniskt ursprung hade också möjligen 
ökat spännvidden i materialet.  
 
Det finns en gemensam nämnare bland respondenterna i och med att de själva tagit 
kontakt för att bli intervjuade och därmed kan antas vara mycket motiverade att prata 
om ämnet. Fördelen är att detta gör det förhållandevis lätt att få tillgång till mycket 
material. Nackdelen å andra sidan är det kan bli svårare att nå fram till känslorna i de få 
fall där det redan funnits många tankar omkring ämnet hos intervjupersonen. Det fanns 
emellertid en stor spridning över hur färdig man var i att tänka och känna omkring sin 
sexualitet bland kvinnorna, så förhoppningsvis har detta inte påverkat utfallet. 
 
Ault (1996) diskuterar hur hennes presentation av sig själv som homosexuell till 
deltagarna, kan ha påverkat den kvalitativa forskning hon bedrivit om bisexuella 
kvinnor. Även Danielsson (2006) tar upp detta i sitt kvalitativa arbete om föräldrar till 
homosexuella barn. De ställer frågan hur den identifieringen har påverkat deltagarnas 
vilja att delta, bidra och berätta om sig själva. I den här studien skedde ingen sådan 
presentation av intervjuarens sexuella läggning. Emellertid så fanns det antagligen en 
föreställning hos de intervjuade om detta, som kan ha påverkat intervjuernas utfall. 
Materialet saknar informationen om vilken föreställning respondenterna kom till 
intervjun med och dessutom ifall det skedde en eventuell förändring av dessa 
föreställningar under själva intervjun. En intressant fråga hade varit att undersöka deras 
tankar om detta i slutet av varje intervju. På det sättet hade intervjuarens roll som 
kvalitativt undersökningsinstrument utnyttjats till ännu större del (Thomsson, 2002). 
 
Den tematiska analysen har i det här fallet använts för att påvisa spridningen av känslor 
och tankar bland kvinnorna. Teman har kommit att utgöra de områden runt vilka 
kvinnorna tänkt och känt och dessa områden kan möjligen ha styrts alltför mycket av de 
inledande frågeställningarna. Emellertid har ändå vissa områden uppkommit spontant 
som till exempel det som handlar om barn. Huvuddelen av den explorativa ansatsen har 
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legat i att utforska alla olika upplevelser inom dessa områden. Svårigheten med 
metoden ligger i att ge en överskådlig uppfattning om dessa olika tankar och känslor 
utan att presentationen av resultatet blir alltför omfattande (Hayes, 2000). Detta medför 
även en viss svårighet att forma enhetliga teman ur ett material med så stor spridning 
och variation. 
 
 
Bisexualitet som begrepp 
Bisexualitetens osynlighet, bekymmer med definitionen, funktionsduglighet på olika 
plan och hur man vill och inte vill använda det, har varit föremål för diskussion i de 
resultat som redovisats i denna studie. Det har dock varit möjligt att använda begreppet 
för att få kontakt med de 15 kvinnor som deltagit i denna studie och även som 
utgångspunkt för 15 långa och innehållsrika samtal med dem, om bisexualitet. Det har 
också gått att hitta tankar och modeller inom det psykologiska fältet att tänka om detta 
begrepp, ur ett kliniskt perspektiv. På det sättet anses därför begreppet bisexualitet vara 
både synligt, närvarande och högst användbart. Det tycks därmed som att det inom 
psykologin finns möjligheter att framöver göra dessa kvinnors upplevelser mycket mer 
synliga, än vad de hittills tillåtits vara. 
 
En mer eller mindre flytande skala blir den sammanfattande beskrivningen av hur 
kvinnorna i den här studien upplever sexuell läggning. En skala som det går att röra sig 
över åt olika håll, beroende på tid och situation. Med avseende på detta skulle man 
möjligen kunna argumentera för att Kleins (1993) sexuella skala skulle ha varit 
intressant att använda. Den tar hänsyn till både dåtid, nutid och framtidsönskningar och 
dessutom många olika aspekter av den upplevda sexualiteten, såsom attraktion, 
emotion, fantasi och praktik. Klein anser själv att den är ett bra underlag att använda för 
att inleda ett samtal om en klients upplevelse av sin sexualitet och att den kan leda till 
nya insikter hos klienten själv.  
 
Resultatet av denna studie visar att kvinnornas upplevelse av sin bisexualitet inte är 
enhetlig. Vad varje enskild kvinna lägger i begreppet är högst individuellt. Vad hon 
anser är mycket viktigt och mindre viktigt, vad hon tänker om sig själv och generellt om 
andra människor, samt hur användbara hon överhuvudtaget finner givna beskrivningar 
av sexuell läggning vara, är föremål för stor variation. Det tycks troligt att 
användningen av ett kliniskt mätinstrument mer skulle ha fungerat som ett stöd för 
intervjuaren, snarare än för den som ska intervjuas. Det blir då omvärldens och 
intervjuarens/forskarens önskan om att få en förenklad beskrivning av klientens 
sexualitet som blir uppfylld (George, 1993) och inte den intervjuades förhoppning om 
att få berätta just sin historia. Att mäta något som upplevs som omätbart för kvinnan 
själv riskerar dessutom att leda till signaler om att intervjuaren inte är tillräckligt 
motiverad att ta reda på hennes egen upplevelse. I värsta fall kan det också skicka 
signalen om att man inte kan bemöta henne utan att definiera hennes sexualitet. Det här 
går också att hänföra till en behandlingssituation och blir då ännu mer problematisk om 
behandlaren signalerar att den ambivalens som klienten kan stå ut med är oacceptabel 
för behandlaren och kan allvarligt påverka alliansen mellan patient och behandlare 
(Burch, 1997; Maguire, 2001; McWilliams, 1999).  
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Frihet & begränsning 
Det som tycks gemensamt för de kvinnor, som upplever sig som mer eller mindre 
bisexuella, är det extra utrymme detta kan ge. Ett utrymme, som å ena sidan kan 
upplevas befriande och som ett utökande av sexuella och emotionella möjligheter, men 
också ställer ökade krav på en förmåga att stå ut med den ambivalens, som den ökade 
valfriheten kan orsaka (Burch, 1997; Ogden, 1989). Resultatet från intervjuerna med 
dessa kvinnor, skapar mycket litet belägg för att bisexualitetens ökade valfrihet och 
utökande av gränser automatiskt skulle innebära att man undkommer ambivalensens 
ångest eller påfrestningarna av att stå inför viktiga livsval.  
 
Den enskilda kvinnan kommer att på sitt unika sätt och i sin unika position, möta 
situationer, vilka på olika sätt kommer att leda till att hon måste reflektera över sig själv 
och sin identitet. Dessutom så verkar just upplevelsen av fler möjligheter och själva 
valfriheten i sig, öka kvinnornas benägenhet att reflektera över sig själva, i förhållande 
framför allt till sin kvinnlighet och sin sexualitet.  
 
Friheten kan också uttryckas som en omfattande förmåga att kunna förflytta sig på det 
sexuella kontinuet. Bisexuella kvinnor visade sig vara de i Weinberg, Williams & 
Pryors (1994) undersökningar som förändrades mest i hur de upplevde sin emotionella 
och sexuella attraktion, under en treårsperiod. Studien följde upplevelserna hos grupper 
med både bi-, homo- och heterosexuella kvinnor och män.  
 
 
Könets betydelse 
Det finns inte tillräckligt material i studien, som skulle kunna ge underlag för hur en 
universell psykologisk modell av hur bakgrunden påverkar och formar den individuella 
upplevelsen av kön, skulle se ut. Däremot upplevs bakgrunden och den personliga 
historien som betydelsefull för de enskilda kvinnorna, när de tänker om sig själva.  
 
Upplevelsen av att bisexualitet kan utgöra en faktor, som bidrar till att den egna 
kvinnligheten blir friare, ligger framför allt på ett samhällsplan. Det handlar om hur man 
uppfattar att samhället konstruerar kön och här är närvaron av influenser från aktuell 
queerteori och socialkonstruktivism påtaglig. Emellertid så verkar det som att 
bisexualiteten kan vara ett hjälpmedel att tänka omkring heteronormativitet och på så 
vis göra sig av med lite av de begränsningar som uppfattas ligga i samhällets 
konstruktion av kvinnlighet. Detta skulle då ge stöd till de teoretiker som hävdar att 
bisexualiteten kan fungera som en utgångspunkt för kritik mot samhällets 
heteronormativa konstruktioner (Ault, 1996; Hemmings, 2002; Garber, 1995; 
Gustavsson 2001).  
 
Den bisexuella kvinnans möjlighet att samla olika erfarenheter i och med hur de blir 
bemötta utifrån könet på sin partner, är en av de faktorer som kan bidra till att hon 
tvingas tänka på hur samhällets normer fungerar. Detta gäller då både den hetero- och 
den homosexuella förställningen i samhället och kan medföra både fördelar och 
nackdelar, för den enskilda kvinnan. Fördelen blir nya sätt att tänka kring kön och 
möjlighet till att skapa nya föreställningar, medan nackdelen kan vara att det upplevs 
som svårt att inte riktigt höra till eller frustration över att normerna är så svåra att 
förändra. 
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Burchs (1997) sätt att se på kvinnlig utveckling innebär en alternativ möjlighet att tänka 
kring hur kvinnlighet och sexualitet skulle kunna formas. Det finns dock ingenting i 
denna studie som skulle kunna ge empiriskt stöd för vare sig Burchs, Ogdens (1989), 
Kernbergs (1995) eller någon annans sätt att förklara hur man blir kvinna, hur man gör 
kvinna eller den sexuella läggningen. Detta var heller inte avsikten, då detta är 
psykologiska modeller för att kunna reflektera omkring en individuell verklighet på.  
Det viktiga har varit att visa att det existerar alternativa sätt att tänka på om hur 
kvinnlighet, sexualitet och förmågan att skapa djupa och nära relationer uppstår inom 
psykoanalytisk teori. Dessa modeller kan inte heller förkastas på grund av resultatet i 
den här studien. Resultatet är inte baserat på 15 kliniska fall, utan tvärtom på 15 vanliga 
kvinnor ur normalbefolkningen. Deras upplevelse av kvinnlighet och bisexualitet borde 
därför kunna fungera som en minst lika god mall, för vad som är normal kvinnlig 
utveckling, som 15 heterosexuella kvinnors upplevelse av sin kvinnlighet och sexualitet. 
På det sättet blir det inte helt ogörligt att förstå Ogdens (1989) upplevelse av att det 
saknas modeller för att tänka omkring normal kvinnlig utveckling, utifrån en positiv 
övergångsmodell, snarare än en negativt reducerande sådan. Burchs (1997) önskan att 
skapa en reflektionsmodell utifrån bi- och homosexuella kvinnors erfarenheter, blir 
också begriplig. Om dessa kvinnors upplevelser inte ska förkastas helt eller anses utgöra 
undantag och abnormaliteter, så borde det också finnas en modell för hur den kvinnliga 
sexuella utvecklingen skulle kunna leda fram till den bi- eller homosexuellt orienterade 
kvinnan. Frånvaron av detta kommer annars att alltid göra dessa kvinnors upplevelser 
till undantaget och det avvikande inom psykologisk behandling.  
 
 
Komma ut & bibehålla 
Då studien visar att upplevelsen för kvinnorna av vad det innebär och innebar att 
komma ut är så varierad, verkar det nästan ogörligt att hitta en gemensam nämnare för 
detta. Det går att komma ut som bisexuell både från ett mer eller mindre heterosexuellt 
håll och från ett homosexuellt håll. Man kan möta reaktioner både av lättnad från 
föräldrar som tycker det skulle ha varit värre om man var homosexuell (Danielsson, 
2006) eller total oförståelse, eftersom man tidigare visat att man klarar av att ha nära 
och långa förhållanden med det motsatta könet. Man kan möta samma reaktioner, 
positiva eller negativa, som om man varit homosexuell, men också funderingar över om 
man inte egentligen bara är förvirrad. 
 
Bland de intervjuade kvinnorna finns dock några beskrivna erfarenheter och tankar som 
skulle kunna ligga till underlag för en gemensam psykologisk berättelse om komma-ut-
processen.  
 

• Upplevelsen av att ha öppnat ytterligare en dörr, utan att behöva stänga någon 
annan. 

• Samlandet av positiva emotionella och/eller sexuella upplevelser. 
• Upplevelsen av hur det är att synas som bisexuell, både positivt och negativt. 
• Upplevelsen av hur det är att inte synas som bisexuell, både positivt och 

negativt. 
• Vilka val faller bort och vilka nya kommer till? 
• Hur behåller man bisexualiteten, både ut mot omgivningen och inombords? 
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När det gäller den sista frågan så tycks det som att det för de flesta kvinnorna handlar 
om något som först finns inuti, som en hemlighet. Sedan verkar bisexualiteten 
kommuniceras mer eller mindre tydligt gentemot en omvärld, en omvärld vars 
omfattning kan utgöras från en enda person till nästan samtliga man möter. Efter det 
uppfattas det som att den fått ett permanent och tämligen stabilt utrymme i den inre 
strukturen igen, oavsett vilket kön en eventuell partner har.  
 
En tänkbar orsak till detta är att när man växer upp, finns för de allra flesta en stark 
upplevelse av att omgivningen vill att man ska vara på ett visst sätt, att passa in 
(Ambjörnsson, 2005). En önskan man själv många gånger delar innan man format en 
egen stabil identitet. Om man då under uppväxten upplever sig själv som annorlunda, så 
blir det någonting som kräver mycket energi, ibland innan det ens går att acceptera inför 
sig själv. Ju tryggare man upplever sig själv och sin identitet, desto mindre plats upptar 
bisexualiteten som något man hela tiden måste förhålla sig till.  
 
För dem som från början upplever sig som bisexuella kan detta att inte bli trodd, att inte 
vara vare sig riktigt annorlunda eller riktigt likadan, innebära ytterligare en belastning i 
processen att utforska sig själv. Detta styrks indirekt av den forskning som Danielsson 
(2006) har gjort om föräldrar till homosexuella barn, där bisexualiteten sågs som ett 
mindre definitivt alternativ av en del föräldrar. Föräldrarna upplevde detta som något 
positivt. De kvinnor som mött sådana reaktioner från föräldrar i den här studien har 
snarare upplevt det som någonting negativt och som att de inte blivit trodda. I samband 
med detta tar man också upp svårigheten att förklara sin sexuella läggning, när den inte 
är vare sig homosexuell eller heterosexuell.  
 
Ytterligare en orsak kan vara att kvinnors sexualitet, om den inte är riktad mot en man, 
överhuvudtaget inte tas på allvar. I det sexualiserade samhälle som Graham (2005) 
beskriver, blir detta på det individuella planet också en orsak till att det är svårt att 
känna sig stärkt i den bisexuella identiteten. Detta kan upplevas som svårt när man ska 
komma ut och när yttre förstärkning fortfarande är viktig för den enskilda individen. 
Detta blir då en orsak till att en känsla av att höra till lika mycket och på lika villkor i 
den homosexuella kulturen, kan bli åtråvärt. Emellertid kan det också upplevas som att 
den homosexuella kultur som konstrueras i samhället är alltför snäv och något som man 
absolut inte vill ingå i. Detta skulle för en enskild individ, i förlängningen kunna leda 
till en känsla av isolering, men också en möjlighet att stå utanför konstruktioner och en 
stärkt identitet. 
 
Intressant är att funderingar som rör identitet och bisexualitet, som finns som tema i den 
inledande komma-ut-processen, verkar återkomma, om än på ett lite annat sätt, när 
kvinnorna möter den de uppfattar som sin livspartner. Då är det emellertid inte 
dilemmat om man avviker eller inte som är avgörande, utan hur man skall få plats med 
bisexualiteten i den delvis nya identitet man håller på att forma i sin relation till den 
andra. Ofta är det inte bara bisexualiteten som reflekteras över utan hela den nya 
livssituation man står inför, när man planerar en framtid tillsammans med en partner. 
Hur varje enskild kvinna väljer att lösa hur hon ska behålla sin bisexualitet har mindre 
med hennes sexuella läggning att göra och mer med hela hennes personlighet och 
situation att göra. Tills lösningen är funnen på ett tillfredsställande sätt för individen kan 
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detta vara en källa till oro och ångest, precis som liknande funderingar under komma-ut-
processen.  
 
 
Barn 
Närvaro av tankar om barn, oavsett om de finns som något högst påtagligt, något man 
önskar mer eller mindre just nu eller i framtiden, skulle kunna tas som en indikation på 
att barn fortfarande är en av de saker som konstruerar kvinnlighet i vårt samhälle. 
Kvinnorna hade inte särskilt svårt att reflektera omkring barn, även om en del 
inledningsvis konstaterade att det inte var något de gick omkring och funderade på just 
nu. Att det är en del i konstruktionen indikerar också att man ibland tänker kring barn i 
termer av jämställdhet och anpassning. Dahl (2005) påpekar att kärnfamiljen i det 
heteronormativa samhället är både utgångspunkt och slutmål för jämställdheten. Det är 
kärnfamiljen, mamma, pappa och barn, som ska göras mer jämställd, inte utökas, 
omkonstrueras eller förändras.  
 
Detta innebär att de kvinnor, som lever med en partner av samma kön, genast faller bort 
ur debatten om jämställdhet, då denna inte omfattar dem. Detta kan innebära både en 
möjlighet att kunna konstruera någonting annat och upplevas som en stor möjlighet för 
dessa kvinnor, men det kan också innebära en högst påtaglig konfrontation med de 
uppfattningar om normalitet som finns i samhället. Friheten att inte behöva konstruera 
en könsroll, enligt vad man uppfattar som gamla och oattraktiva mönster, på det 
individuella planet kan även leda till en konfrontation med vad omvärlden uppfattar 
som acceptabelt.  Detta är frågor som kan uppstå hos kvinnor både med och utan barn. 
 
Inte heller om man lever med en partner av samma kön är jämställdhet alldeles 
oproblematiskt. Denna konstruktion ställer nämligen inte bara kravet på mamma, pappa 
och barn, utan också på att föräldrarna är heterosexuella. Bisexualiteten ingår med andra 
ord inte i den feministiska kampen för jämställdhet, eftersom kvinnorna underförstått 
antas vara monogama och heterosexuella. Om man har en annan sexuell läggning så blir 
både fördelarna av detta, att till exempel kunna föra in erfarenheter från sina tidigare 
relationer med en partner av samma kön, och nackdelarna, vilket till exempel kan 
innebära en negativ upplevelse av att inte höra till i den heteronormativa världen, lätt 
osynliggjorda och därmed inte heller föremål för problematisering och utveckling.  
 
 
Samhället i framtiden 
Ingen kvinna tar upp AIDS, även om detta är något som tas upp av dem som forskar 
omkring bisexualitet (Ault, 1996; Klein, 1993) som något som påverkar attityder och 
bemötande av icke heterosexuella personer. Å andra sidan så har dessa forskare 
företrädesvis ett amerikanskt eller brittiskt verksamhetsfält, vilket möjligen förklarar att 
denna fråga har större fokus. Å andra sidan skapar en sådan tänkbar förklaring genast 
frågan, varför det är så. Bisexuella kvinnor, som har manliga hetero- eller bisexuella 
partners har ibland dessvärre själva hamnat i fokus för just AIDS debatten i andra länder 
(Garber, 1995; Hemmings, 1999; Klein, 1993). Bör vi känna en oro för att frågan om 
Aids kopplat till bisexualitet skall komma hit? Är detta återigen ett uttryck för 
bisexualitetens icke existerande? Något som inte finns behöver man ju inte heller 
diskutera, kritisera eller förhålla sig till, vare sig på positivt eller negativt plan.  
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En oro som däremot tas upp i intervjuerna är den som rör en möjlig motreaktion på de 
ökade rättigheter, respekt och acceptans, som många ändå tycker sig uppleva i 
samhället. Skulle en sådan motreaktion leda till en större polarisering mellan homo- och 
heterosexuella och därigenom tvinga de bisexuella att välja sida eller hitta något nytt 
sätt att se på sin sexualitet? Edenheim (2001) beskriver hur samhället har ett behov av 
avvikande ”monster”, ständigt nya sådana, när de gamla blir tandlösa och ofarliga. När 
det gäller bisexualiteten så verkar det som att den riskerar att i första hand göras osynlig 
och på så sätt assimileras in i vårt samhälle. Så länge den bisexuella kvinnan ofta byter 
partner och varierar mellan könen eller om hon revolterar mot normer, där 
heterosexualiteten kan vara en sådan, så syns bisexualiteten även på en samhällsnivå. 
Intresset att använda sig själv som exempel på bisexualitet verkar  också vara något som 
avtar i och med att upplevelsen av sin bisexualitet blir en integrerad del av den egna 
identiteten. När man funnit en livskamrat, så hamnar man dock i dilemmat att ses som 
antingen hetero- eller homosexuell av andra människor. Hur kvinnorna hanterar detta 
inom sig själv har redan diskuterats, men hur ska samhället och omgivningen hantera 
det? För psykologer blir det den kliniska verksamheten, som kommer att företräda 
samhällets syn.  
 
 
Den kliniska synvinkeln 
Hur kan vi kliniskt tänka omkring bisexualitet, med ledning utifrån dessa resultat? Det 
som kan sammanfattas som generellt för de kvinnor, som deltagit i den här studien, är 
runt vilka saker deras tankar rör sig, till exempel om att komma ut, barn och definition 
av begreppet bisexualitet. Det som inte går att sammanfatta lika lätt är kvinnornas stora 
individuella spridning av tankar och känslor i sina upplevelser av dessa teman. Den 
stora variationen av hur man tänker och känner utgör grunden för slutsatsen att det har 
stor betydelse att ta reda på hur varje kvinna ser på sig själv och sin sexualitet. 
Argumentet är att det är individens egen upplevelse som måste få vara det som står i 
fokus. Förståelse inför den stora variationen av hur man upplever sin bisexualitet, 
kanske måste få bli viktigare i det kliniska perspektivet än att använda enkla begrepp. 
McWilliams (1999) anser att även om det finns psykologiska modeller, att kunna förstå 
och reflektera utifrån, så måste det individuella få komma först och modellen sedan. Det 
viktiga blir att göra utrymme för sexualiteten, som en del av den unika person som vi 
möter. 
 
I ett kliniskt perspektiv följer därmed att varje behandlare bör ha tagit reda på hur de ser 
på kön och sexualitet, både andras och sin egen. Hur tänker vi kring frågor som berör 
sexuell läggning och kvinnlighet och manlighet? Hur tänker vi kring att vara barn till 
två föräldrar med samma kön och hur tänker vi kring föräldrar själva? Hur bemöter vi 
en bisexuell kvinnas eventuella relationsproblem till andra kvinnor och till andra män? 
McWilliams tankar om hur det sexuella kan bli alltför bortglömt i terapeutens önskan 
om att socialt normalisera homosexualitet så att det helt utelämnas, riskerar att för 
bisexuella kvinnor bli ytterligare en osynliggörande faktor, till dem som redan finns. 
Den psykodynamiska psykoterapeuten Shuker (1996) tar upp det faktum att terapeutens 
egna omedvetna homofobiska rädslor kan samarbeta med klientens motsvarande 
ambivalenta känslor inför detta och leda till att man fullständigt undviker detta i terapin. 
Shuker menar även att en terapeut bör kunna föreställa sig och identifiera sig med en 
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homosexuell längtan efter njutning och framgång, för att kunna arbeta med hämningar 
hos en homosexuell klient och undvika att omedvetet återskapa trauman, som kan vara 
ett resultat av homosexuella begär i en heterosexuell värld. Hon problematiserar då 
utifrån att terapeuten är heterosexuell, men för en bisexuell klient blir det naturligtvis 
även viktigt att en homosexuell terapeut kan förstå det heterosexuella begäret hos 
klienten.    
 
Robinson & Parks (2003) har studerat bi- och homosexuella kvinnors sexuella fantasier 
ur ett kliniskt perspektiv. Deras forskning visar att deltagarna ofta kände sig 
missförstådda och obekväma i den terapeutiska situationen. De upplevde inte att de 
hade fått sina förhållanden, med vare sig män eller kvinnor, tillräckligt bekräftade och 
att de hade haft svårt att tala om sin sexualitet överhuvudtaget med sin terapeut.  Detta 
understryker Shukers (1996) tankar om att det måste finnas en förmåga hos terapeuten 
att inte bara bekräfta det heterosexuella hos klienten. Robinson & Parks forskning 
visade att många kvinnor hade en föreställning om att terapeuten inte skulle förstå och 
att det inte skulle accepteras. Av den anledningen behövde terapeuterna vara extra 
tydliga i att de accepterade klientens sexualitet och att de var beredda att lyssna. Det låg 
i de flesta fall hos terapeuten att visa för dessa bi- och homosexuella kvinnor att 
sexualitet var någonting som inte bara kunde ventileras i behandlingen, utan också var 
önskvärt och skulle komma att tas emot med respekt.  
 
Kerstin Sandell (2004) belyser heteronormativitet i den svenska medicinska vården och 
menar att huvudproblemet är att alla automatiskt antas vara heterosexuella. Hon menar 
att detta i sig är ett osynliggörande av all annan sexualitet, vilket därmed kan upplevas 
som djupt kränkande, för dem som berörs. Det heteronormativa antagandet kan uppstå 
när som helst i vårdkedjan, inte minst när den inledande sociala anamnesen tas. Homo- 
och bisexuella tvingas då antingen att komma ut som varande inte heterosexuella eller 
kan uppleva en känsla falskhet, för att de väljer att inte göra det. Sandell menar att dessa 
frågor visar sig tydligast inom medicinska områden som har med reproduktion och 
sexualitet att göra och att det är många homosexuella kvinnor som drar sig för att gå på 
gynekologiska undersökningar, för att undvika ett ifrågasättande av sina sexuella vanor. 
Detta ger troligen också konsekvenser för psykologer inom vården, på flera sätt. Till 
exempel blir det troligen ännu svårare för en homo- eller bisexuell kvinna som inte känt 
förtroende för den person som tagit hennes anamnes och därför valt att inte komma ut, 
att sen själv ta upp detta ämne i en terapeutisk situation. Sandell påpekar just det faktum 
att ansvaret att synliggöra det icke heteronormativa inom vården idag alltid ligger på 
patienten själv, på grund av det generella antagandet att alla är heterosexuella. Att dessa 
problem tenderar att vara extra tydliga inom området som rör sexualitet och 
reproduktion, där psykologer ofta är verksamma är en annan viktig aspekt av att även 
föra fram det medicinskt kliniska perspektivet.  
 
För hur bemöter vi en kvinna som först upplevt sig ha tagit det svåra valet att välja bort 
barn med en kvinna och sedan upptäcker att den älskade mannen eller hon själv inte kan 
få biologiska barn. Hur hanterar vi hennes sorg? Hur ställer vi oss inför en kvinna som 
beskriver sig själv som bisexuell men har svårt med sina relationer till män eller vice 
versa? Klarar vi att härbärgera en kvinnas ångest över svårigheter hon tillskriver sin 
bisexualitet, utan att tänka på henne som egentligen hetero- eller homosexuell?  Om 
man inte längre har ångest över att man är bisexuell, kan vi hantera att ångesten är 
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bearbetad men bisexualiteten kvarstår? De flesta teoretiker och kliniker som har 
refererats till i denna uppsats, skulle troligen svara att det mycket väl går att bearbeta 
ångesten och bibehålla bisexualiteten.  
 
Det finns ytterligare en klinisk aspekt att ta upp, som gäller queerteorins användbarhet 
inom psykologin. Många av kvinnorna i den här studien vill inte använda det som de ser 
som heteronormativa definitioner och begränsande kategorier, om sin sexualitet och 
sina relationer. Att det är så generellt bland just bisexuella kvinnor kan man inte sluta 
sig till då detta inte är ett statistiskt kvantifierbar material. Däremot pekar resultatet mot 
att det bland unga kvinnor med akademisk utbildning verkar finnas en hel del 
queerteoretiska och socialkonstruktivistiska tankegångar. Då queerteori är en 
förhållandevis ung vetenskap verkar det troligt att dessa teorier färgar nya genrationers 
syn på sig själva, sin sexualitet och sina relationer. Kunskap om hur detta kan ta sig 
uttryck och hur unga människor kan reflektera över sig själva utifrån detta perspektiv, 
borde få en större plats inom psykologin. En vetenskap där det rådande synsättet ofta är 
att en mogen och psykiskt stabil människa är monogam och har heterosexuella 
värderingar kan innebära att behandlare och klient kan få svårt att förstå varandra.  
Dilemmat förstärks ytterligare av att de klienter och patienter som möter en psykolog 
eller psykoterapeut på ett eller annat sätt är hjälpsökande. Om behandlingssituationen 
dessutom är den enda kontakt man får med personer med icke heterosexuell läggning, 
blir bilden man får troligtvis än skevare, då det saknas andra sätt att tänka kring bi- och 
homosexualitet än som en avvikelse. Av den anledningen är det ännu angelägnare att 
som i det här fallet, lyfta fram bisexualitet som någonting som går att tänka omkring ur 
ett psykologiskt perspektiv.  
 
Tankarna om att det faktiskt går att behålla sitt sätt att se på sin sexualitet inom sig och 
integrera den med sin identitet, oavsett partner och livssituation, tycks vara något som är 
gemensamt för kvinnorna i den här studien. Detta kan i så fall tas som en indikation på 
att det kommer att finnas en hel del tanter i framtiden vilka inte kommer att definiera sig 
som heterosexuella, oavsett hur heteronormativt de kommer att leva. Troligen finns de 
redan nu och en kommande forskningsansats skulle kunna vara att ta reda på hur dessa 
kvinnor upplever sitt bisexuella mellanområde. Liksom hur kvinnor med barn tänker 
och känner, kvinnor från mindre orter, kvinnor utan högskoleutbildning och så vidare. 
Förhoppningen är att detta kommer att beröras av framtida psykologisk forskning och 
öka medvetandegörandet omkring bisexualitet. Den här uppsatsen är ett steg i den 
riktningen och har förhoppningsvis skapat många nya tankar hos läsaren. 
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B i l a g a  A  

 
KVINNOR  

sökes till psykologuppsats om 
BISEXUALITET! 

 
Jag heter Mikaela Selmer och tar min psykologexamen under 2006. Min 
examensuppsats kommer att handla om kvinnors tankar och känslor om sin bisexualitet.  
 
Vill Du vara med? 
Du kommer att vara helt anonym i min rapport, eftersom alla intervjuer kommer att 
samlas ihop och redovisas utan individuella beskrivningar. Som psykologkandidat har 
jag dessutom naturligtvis tystnadsplikt. Eventuella citat kommer bara att användas till 
att belysa till exempel ett tema eller ett visst mönster och inte någon enskild persons 
åsikter.  
 
Mitt forskningsperspektiv sker både utifrån genus (queerteori) och psykoanalytisk teori. 
Det har visat sig att bisexualitet är ett ämne som i det närmaste är outforskat inom 
psykologin idag. 
 
Till Dig som skulle vilja delta: 
 

 Du kan ha vilken ålder, ursprung, yrke, civilstånd som helst. Ju större spridning 
bland dem jag intervjuar desto bättre! 

 Du ska ha möjlighet att ge mig ca 90 minuter av din tid under februari 2006. 
Intervjun tar ca 60 minuter och den övriga tiden kommer att användas till 
ytterligare information och möjlighet för Dig att kunna ställa frågor om studien. 

 Du bör ha intresse att delta i en intervju om hur du upplever Din bisexualitet.  
 
Du behöver inte: 
 

 varit bisexuell under en viss tid. 
 vara helt övertygad om att Du vill definiera dig helt och hållet som bisexuell. 
 ha erfarenhet av sexuella relationer med båda män och kvinnor. 
 ha varit förälskad i båda könen. 
 ha kommit ut som bisexuell. 

 
 
Kan Du tänka dig att dela med Dig av Dina tankar och känslor om bisexualitet?  
(UD-tid utgår givetvis om Du skulle behöva det!) 
 
Kontakta mig, Mikaela Selmer, på (emailadress angiven i orginalet) 
eller mobil: XXXX- XX XX XX. 
 
Handledare för min uppsats är leg. psykolog Christina Flordh, Psykologiska 
institutionen, Stockholms universitet, tfn: 08-XX XX XX. 
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B i l a g a  B  
 
 

Information till deltagare i psykologuppsats om 
kvinnor och bisexualitet: 
 

 Intervjun kommer att bandas och sedan skrivas ut som text.  
 Du kan när som helst avbryta intervjun.  
 Fram till att intervjuerna börjar bearbetas 1 mars 2006, så har du 

möjlighet att diskutera din medverkan och tillägga, klargöra eller 
eventuellt undanta material i din intervju . 

 All information du ger kommer att behandlas konfidentiellt.  
 Den personliga information du ger under intervjun, kommer att 

endast behandlas på gruppnivå i uppsatsen. Till exempel: 
“Kvinnorna var mellan 23 och 47 år. Hälften levde vid 
intervjutillfället tillsammans med en partner av motsatt kön.”  

 Handledaren kommer att ha viss tillgång till det utskrivna materialet. 
Dock inte till ditt namn eller sådan personlig information, vilken 
sammantaget skulle kunna identifiera dig eller påverka din 
anonymitet. 

 Materialet från intervjuerna kommer endast att användas till denna 
psykologuppsats. Om önskemål skulle uppstå att använda materialet 
på något annat sätt, så måste ett nytt samtycke inhämtas från 
samtliga deltagare. 

 Uppsatsen kommer inte att innehålla individuella beskrivningar av 
någon enskild deltagare. 

 Citat kommer endast användas för att belysa och förstärka ett visst 
tema eller mönster. 

 Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig under 2006 på 
Psykologiska institutionen, både i tryckt upplaga och i pdf-format på 
PsychLib, som är institutionens uppsatsbibliotek.  
(http://www.psychology.su.se/bibl/index.html) 

 
Februari 2006, Psykologiska institutionen. 
 
Mikaela Selmer, psykologkandidat. 
Mobil: XXXX- XX XX XX. (emailadress angiven i orginalet) 
 
Handledare: Christina Flordh, leg. psykolog. 
Telefon: 08-XX XX XX. 


