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HOMO- OCH BISEXUELLA KVINNORS UPPLEVELSE AV SIN LIVSSITUATION 
 

Natalie Durbeej 
 

Forskning visar att homo- och bisexuella utsätts för diskriminering och 
att dessa har en nedsatt psykisk hälsa jämfört med heterosexuella. 
Endast fåtalet studier, specifikt om bi- och homosexuella kvinnor, 
existerar. Denna studie är en beskrivning av unga homo- och 
bisexuella kvinnors upplevelse av sin livssituation med avseende på 
bland annat bemötanden från samhället vilka stundtals är negativa och 
den mentala hälsan vilken i allmänhet upplevs som god även om 
samhällets heteronormativitet är påfrestande. Data hämtades ur 
enskilda intervjuer med fem respektive fyra homo- och bisexuella 
kvinnor och analyserades kvalitativt genom systematisk sortering i 
kategorier. Fortsatt forskning, med bredare grupper av homo- och 
bisexuella kvinnor, behövs vilket kan leda till minskad 
heteronormativitet och homofobi som i sin tur borde medföra en 
förbättrad hälsa för populationen.  
 

Inledning 
 
Det är inte alltid lätt att tillhöra en befolkningsminoritet. Invandrare, funktionshindrade 
och homosexuella kvinnor och män är goda exempel på grupper som upplever ett 
utanförskap i samhället (Ulstein Moseng, 2005). Vad gäller homosexuellas situation 
konstaterar Statens folkhälsoinstitut att det ofta förekommer en dold, ibland omedveten 
särbehandling av homosexuella (Spira, 2003). Det förekommer även våld, hot, 
trakasserier samt kränkningar; således är homosexuella utsatta i samhället och risken för 
mental ohälsa finns bland dessa. En större grupp bland homosexuella än heterosexuella 
kämpar med sämre livsvillkor och en sämre hälsa, vilket bland annat beror på 
diskriminering men forskning visar också att homosexuella kvinnor och män i stort sett 
mår mycket bra och att dessa har en god livskvalitet (Ulstein Moseng, 2005). För att 
undanröja diskriminering är det dock nödvändigt att motverka fördomar, negativa 
attityder och felaktiga begreppsbildningar genom att öka kunskapen om homosexualitet 
och de homosexuellas situation (Spira, 2003).  
 
En anledning till denna diskriminering är samhällets heteronormativitet, vilket innebär 
ett enkelt uttryckt antagande att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva 
är heterosexuellt (Rosenberg, 2002). Med begreppet åsyftas i forskningssammanhang de 
institutioner, relationer, handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något 
enhetligt, naturligt och allomfattande. Heteronormativiteten är aktivt normerande och 
allt som faller utanför denna stämplas som avvikande och blir därmed fel. Detta sker i 
första hand genom att heteronormativiteten skapar en tystnad och osynlighet kring 
homosexualitet, snarare än ett aktivt nedvärderande av homosexuellt beteende. Således 
är den homosexuella livsformen väldigt frånvarande socialt sett (Hanner, 2002). Enligt 
Westerståhl (1998) är heteronormativiteten den största hälsofaran för homosexuella 
även i relativt toleranta samhällen. Där heteronormativiteten är uppenbar som 
exempelvis dåligt bemötande från omgivningen kan den lätt identifieras, på andra 
områden kan det vara svårare att upptäcka den. Enligt Westerståhl kan ett exempel på 
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detta vara att vissa forskare ser homosexualitet som en defekt i genuppsättningen eller 
nämner homosexualitet i samband med patologiska familjerelationer.  
 
Som en ständig spegelbild av heteronormativiteten finns komma ut-processen 
(Westerståhl, 1998). Denna syftar till att förstå och acceptera sin sexualitet samt att 
berätta om sig själv för omgivningen (McKirnan & Peterson, 1989). Eftersom den 
sexuella identiteten inte i första hand sitter på ytan måste homosexuella berätta om sin 
sexualitet och detta sker inte bara en gång i livet utan ständigt. Att ständigt behöva 
komma ut kan enligt Westerståhl (1998) upplevas som svårt då rädslan ofta finns för hur 
detta skall bemötas. I vissa samhällen är komma ut-processen även förenat med 
uteslutning ur familjen eller livsfara.  
 
Med andra ord fruktar många homosexuella homofobi. Detta begrepp likt begreppet 
heteronormativitet betraktas som ”inställningar”, vilka således kan leda till ”handlingar” 
som exempelvis brott och diskriminering av homosexuella (Dahl, 2005). Termen 
homofobi har definierats på många olika sätt genom historien och det är svårt att exakt 
säga när och var ordet uppkom. En av de första som dock kom att använda begreppet 
var psykoterapeuten George Weinberg vilken definierade det som en rädsla för att vara 
nära homosexuella (Weinberg, 1972). Under de senaste tio åren har termen börjat 
definieras som ”en kränkning av mänskliga rättigheter och som en ideologi, uppfattning 
eller en medveten värdering hos en individ, grupp eller ett samhälle som ger uttryck för 
en starkt negativ syn på homosexualitet eller homo- och bisexuella människor” (Dahl, 
2005 s.19). Innala (1995) har studerat homofobi och menar att detta kan motverkas 
genom att individer själva har kontakt med homosexuella. Kunskap om homosexualitet 
leder till förändrade attityder och minskar därmed homofobin.  
 
Homofobi behöver dock inte vara begränsad till heterosexuella utan kan även 
förekomma som internaliserad form (Glaus, 1989). Internaliserad homofobi innebär ett 
införlivande av samhällets förtryckande strukturer som i sin tur leder till att en individ 
förnekar och upplever ett ogillande inför sin sexuella identitet. Samhällets förtryckande 
strukturer av homo- och bisexuella har alltid funnits i Sverige. Fram till 1944 var 
homosexuella handlingar olagliga vilket kunde medföra två års straffarbete eller 
fängelsestraff (RFSL, 2004a). Fram till 1979 sågs homosexualitet, trots 
avkriminaliseringen 1944, som en psykisk sjukdom och idag finns fortfarande 
förtryckande strukturer som medför att homosexuella inte har samma rättigheter som 
heterosexuella. Exempel på detta är förbud mot att ingå kyrkligt eller borgerligt 
äktenskap då homosexuella endast kan ingå partnerskap (RFSL, 2005).  
 
Internaliserad homofobi kan leda till identitetskris, ängslan och inre konflikt då 
personen önskar leva ut sin homosexualitet men känner sig oförmögen att göra detta 
(Rivers & D´Augelli, 2001). Eftersom homosexuella är en minoritetsgrupp i samhället 
kan en minoritetskänsla bidra till en vilja att hellre identifiera sig med majoritetsgruppen 
heterosexuella. Om en person har bristande relationer med föräldrar vilka har svårt att 
acceptera den homosexuella identiteten och en minoritetskänsla infinner sig kan detta 
medföra upplevd ensamhet och utsatthet vilket i sin tur kan leda till ångest (Bobbe, 
2002).  
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Till skillnad från andra minoritetsgrupper i samhället är acceptans och stöd från familjen 
alltså ingen självklarhet. Goldfried och Goldfried (2001) poängterar dock vikten av stöd 
och acceptans från föräldrar för en god mental hälsa hos bi- och homosexuella individer. 
Goldfried och Goldfried menar att föräldrarna själva måste komma ut till sin omgivning 
och berätta att de har ett barn som är homo- eller bisexuellt för att verkligen kunna 
acceptera och ge fullt stöd. Detta kan även medföra minskad stigmatisering av homo- 
och bisexualitet i samhället då ökad kunskap sprids. Vidare menar författarna att många 
homo- och bisexuella utsätts för verbal misshandel i hemmet och att 25 % av dem som 
kommer ut för sina föräldrar i New York kastas ut från hemmet. Således är andelen 
hemlösa homosexuella stor, speciellt i USA.  
 
Att komma ut har både fördelar och nackdelar för den homosexuella individen (Harper 
& Schneider, 2003). Till fördelarna kan räknas att individen slipper ”gömma” sig. Att 
gömma sig kan innebära att individen undviker att berätta om en eventuell partner eller 
att nämna något om sitt privatliv inför omgivningen. Nackdelarna med att komma ut är 
att individen kan utsättas för negativa bemötanden både från samhället i stort och från 
människor vilka står individen nära. Det kan även vara så att många homosexuella är 
öppna i vissa avseenden men inte i andra. Detta skapar ett dubbelliv och enligt 
Westerståhl (1998) antas homosexuellas hälsa vara relaterad till detta liv som många 
lever med. Således kan homosexuella tänkas leva ett yttre liv, skilt från det inre själsliga 
livet, vilket speglar vilka de egentligen är. Cabaj (2000) beskriver processen hur 
homofobi kan leda till omedveten skam hos den homosexuella kvinnan. Förvirringen 
och smärtan orsakad av att inte känna sig accepterad kan leda till ett förnekande och 
som en copingmekanism kan den homosexuella kvinnan lära sig att stänga av och hålla 
isär sitt sanna jag, anpassa sig och presentera ett falskt jag. Detta kan skapa omedveten 
skam hos individen och leda till depression, alkoholism eller självmordsförsök.  
 
Undersökningar har visat att en lyckosam komma ut-process innebär en förbättrad 
självbild, ökad social trygghet och bättre integration i samhället (Westerståhl, 1998). 
Hur denna gestaltar sig beror till stor del på det omgivande samhället, men individens 
mognad och psykiska resurser spelar även roll. I motsats till en offerposition som många 
homosexuella kvinnor skulle kunna hamna i finns dock queerteorin, som betonar den 
homosexuella kvinnan som ett handlande subjekt, det fria valet kvinnan har och 
stoltheten hos henne att få tillhöra en viss grupp.  
 
USA var den första nationen som, i början av 1990-talet, kom att inkludera frågor om 
sexuell läggning i sina hälsoundersökningar (Dahl, 2005). En betydande studie har 
genomförts av Mays och Cochran (2001) i vilken sambandet mellan upplevd 
diskriminering och bristande mental hälsa exemplifieras. Antalet deltagande var 2917 
kvinnor och män varav 73 definierade sig som homo- eller bisexuella. Deltagarna, vilka 
var mellan 25 och 74 år, fick besvara en enkät och resultatet visade att homo- och 
bisexuella i större utsträckning utsattes för övergrepp, social utstötning och trakasserier 
från polis än heterosexuella. Cirka hälften av dessa uppgav att den upplevda 
diskrimineringen orsakades av deras sexuella läggning. Vidare påvisades ett positivt 
samband mellan självskattad diskriminering och psykisk stress bland de homo- och 
bisexuella.  
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Studier har även visat att bisexuella har en sämre mental hälsa än homosexuella (Jorm, 
Korten, Rodgers, Jacomb & Christensen, 2002). I en australiensisk studie gjordes 
separata jämförelser mellan homo- bi- och heterosexuella kvinnor och män i hälsofrågor 
såsom exempelvis förekomst av ångest, depression, självmordsbenägenhet, 
alkoholmissbruk samt positiva och negativa känslor. En enkät delades ut till 4824 
individer mellan 20 och 44 år och resultatet visade att de bisexuella låg högst vad gäller 
förekomst av ångest, depression och negativa känslor och att de homosexuella föll 
emellan de två grupperna. Både homo- och bisexuella låg högt vad gällde 
självmordbenägenhet. Bisexuella hade även haft fler ogynnsamma händelser i livet, 
sämre barndom, lägre positivt stöd från familj och vänner samt högre förekomst av 
ekonomiska bekymmer jämfört med de heterosexuella. Författarna drog således 
slutsatsen att de bisexuella hade sämst mental hälsa men även att de homosexuella hade 
en sämre mental hälsa jämfört med de heterosexuella. Författarna menar att en 
anledning skulle kunna vara stress hos den bisexuella individen då han eller hon 
befinner sig ”mitt emellan” den homosexuella och heterosexuella identiteten och inte 
kan förena sig med någon av dem. Samtidigt kan det upplevas vara svårt för bisexuella 
individer att skilja sig från den heterosexuella majoriteten vilket också skapar stress.  
 
Fåtalet studier angående bi- och homosexuellas hälsa har förekommit i Norden (Hanner, 
2002). I Sverige ligger sedan 2001 det främsta ansvaret för att genomföra dessa studier 
på Statens folkhälsoinstitut (personlig kommunikation, Karin Nyqvist, verksam på 
Statens folkhälsoinstitut, 29/4-2005). Hanner (2002) har dock gjort en omfattande studie 
i vilken han undersöker psykisk hälsa och ohälsa hos ungdomar 16-24 år som attraheras 
av sitt eget kön i Sverige. Antalet deltagande var efter bortfall 1285 ungdomar vilka 
besvarade 62 frågor om sina levnadsvillkor via en pappers- eller webenkät. Resultatet 
visade att respondenterna var dubbelt så utsatta för hot och våld som urvalet ur 
normalpopulationen. Det fanns även könsskillnader då pojkarna i undersökningen var 
mer utsatta än flickorna vad gällde diskriminering, våld och hot om våld.  En hög andel 
flickor uppvisade frekvent berusningsdrickande och en hög förbrukning av piller 
jämfört med flickorna i normalpopulationen. De unga homosexuella gav uttryck för ett 
lågt skattat allmänt hälsotillstånd och flickorna hade ett lågt självförtroende.  
 
I Norge publicerades även en omfattande undersökning, den så kallade NOVA-
rapporten Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn (Hegna, 
Kristiansen & Ulstein Moseng, 1999). Undersökningen bestod av tre delar, en översikt 
av tidigare skandinavisk forskning, en undersökning av allmänhetens attityder till 
homosexuella män och kvinnor och en undersökning av levnadsvillkor och livskvalitet 
bland homosexuella män och kvinnor. Den sistnämnda byggde på en skriftlig enkät med 
svar från 2987 individer samt 23 djupintervjuer med individer i alla åldrar från 16 år. 
Resultatet visade att de homosexuella mådde mycket bra men att det ändå fanns 
skillnader mellan dessa och de heterosexuella i jämförelsematerialet. Författarna menar 
att det i en befolkning alltid finns en minoritet som mår dåligt och bland de 
homosexuella var denna minoritet större än i genomsnittsbefolkningen. 
Minoritetsgruppen mådde dessutom sämre än motsvarande grupp i befolkningen. 
Gemensamt för de som mådde dåligt var dåliga familjerelationer, ett litet socialt nätverk 
och att de inte tagit in en homosexuell gemenskap. Vidare var det bland de unga 
homosexuella kvinnorna och männen som man fann de största problemen. De unga 
under 25 år uppvisade sämre siffror än samtliga åldersgrupper i de flesta mått på 
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levnadsvillkor och livskvalitet som man använde. Anledningen tycks vara att de unga 
homosexuella har en svårare ungdomstid än ungdomar generellt har.  
 
I NOVA-rapporten (Hegna et al., 1999) undersöktes även diskriminering på 
arbetsplatser. Resultaten visade att cirka sex av tio homosexuella var öppna på sin 
arbetsplats men att en av fem kvinnor och en av fyra män hade upplevt diskriminering 
på grund av sin sexualitet. Närmre 30 % av de deltagande svarade även att det förekom 
nedsättande och förlöjligande kommentarer om homosexuella på arbetsplatsen. 
Heterosexuella kvinnor och män upplevde dock denna diskriminering som ett mindre 
problem än vad de homosexuella gjorde.  

NOVA-rapporten (Hegna et al., 1999) kom att leda till stor uppmärksamhet kring 
hälsofrågor för homosexuella i Norge samtidigt som Sverige vid tillfället i stort saknade 
forskning kring dessa frågor (personlig kommunikation, Anna Mohr, verksam på RFSL, 
11/4-2005). RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, har dock strävat länge 
efter en likartad undersökning för att kunna kartlägga homo-, bisexuella samt 
transpersoners mående. I december 2002 beslutade således regeringen att ge Statens 
folkhälsoinstitut i uppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen för homo-, 
bisexuella, samt transpersoner (Spira, 2003). Uppdraget innebar vidare att lämna förslag 
till åtgärder som skulle kunna förbättra hälsosituationen för dessa, att unga skulle 
studeras särskilt samt att skillnader i situationen för kvinnor respektive män och 
betydelsen av etnisk eller kulturell bakgrund skulle belysas och analyseras (personlig 
kommunikation, Karin Nykqvist, verksam på Statens folkhälsoinstitut, 29/4-2005).  

En undersökning gjordes som dels kom att innehålla en enkät vilken lades ut på olika 
Internetsajter för bi-, homosexuella och transpersoner, samt en nationell folkhälsoenkät 
som årligen görs vilken skickades ut per post till slumpvis utvalda personer (Statens 
folkhälsoinstitut, 2005). Antalet deltagande som kom att ingå i studien bestod efter 
bortfall av 3388 individer vilka svarat på webenkäten samt 29190 individer som svarat 
på den nationella folkhälsoenkäten. Deltagarnas ålder var 16-64 år. Resultatet visade att 
homo- och/eller bisexuella hade betydligt sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen. 
Resultaten visade också att ett bra allmänt hälsotillstånd var mindre vanligt bland homo- 
och/eller bisexuella än övriga befolkningen; 64 % jämfört med 73 %. Bland män var ett 
bra hälsotillstånd lika vanligt bland homo- och/eller bisexuella som i övriga 
befolkningen. Den stora skillnaden återfanns bland kvinnor.  

Hälsofrågor för enbart homosexuella kvinnor utgör dock i övrigt ett relativt litet och 
outvecklat forskningsområde där utländsk forskning framförallt dominerar (Westerståhl, 
1998). Bobbe (2002) menar att det är av vikt att studera homosexuella kvinnor för sig 
eftersom dessa inte bara är förtryckta för att de är homosexuella utan även för att de är 
kvinnor. Således kan homosexuella kvinnor ha andra problem än homosexuella män och 
känna ett större utanförskap. Westerståhl (1998) menar även att det finns ett begränsat 
intresse för homosexuella kvinnors hälsa och situation på grund av deras i dubbel 
mening marginaliserade position i samhället och forskarvärlden. En annan orsak hänger 
samman med att forskning avseende homosexuella främst fokuserats på män och 
HIV/AIDS-problematiken som inte på samma direkta sätt drabbat homosexuella 
kvinnor. Svårigheter att studera homo- och bisexuella kvinnor har dessutom förekommit 
då många av dessa lever i det fördolda och inte nås av enkäter (Bux, 1996). Många 
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studier har därför grundats på ickerepresentativa bekvämlighetsurval vilket i sin tur 
medfört svårigheter att generalisera resultat. Enligt Bux finns dock en risk med att göra 
generaliseringar och förenklingar, då homo- och bisexuella kvinnor utgör en heterogen 
och mångkulturell grupp. Kvalitativa studier är ett viktigt komplement till kvantitativa 
studier då de förstnämnda kan bidra med en djup förståelse för bi- och homosexuella 
kvinnors situation.  
 
En kvalitativ studie behandlar processen att acceptera sig själv och må bra som 
homosexuell kvinna i Sverige (Wahlin, 2000). Wahlin som intervjuat sju kvinnor 
mellan 20 och 36 år beskriver hur kvinnorna i hennes studie upplevde en 
identitetskonflikt då de förstod att de var homosexuella. Detta ledde till att de fick 
brottas med den nya insikten och en önskan att vara ”normal” infann sig även. 
Kvinnorna delgav vidare att de vid flera avseenden i livet var tvungna att ljuga om sin 
sexualitet, att de skämdes för lögnerna och önskade att de kommit ut tidigare. Många av 
kvinnorna menade dock att det var av vikt för omgivningen att få lära känna dem som 
personer innan de berättade om sin sexuella läggning. Detta med anledning av att inte 
vilja ses som ”de homosexuella”. Kvinnorna upplevde även respektlöshet från 
omgivningen för dem som personer. Respektlösheten innebar att omgivningen såg 
kvinnorna enbart som sexuella varelser och inte som människor med behov av ömhet 
och närhet i ett förhållande likt heterosexuella. Det fanns även upplevelser av inte bli 
tagna på allvar då många människor i omgivningen såg deras homosexualitet som en fas 
som skulle komma att gå över.  
 
I utlandet har främst kvantitativa studier genomförts angående bi- och homosexuella 
kvinnors hälsa. Diamant och Wold (2003) har jämfört den mentala och fysiska hälsan 
hos kvinnor med olika sexualitet i Los Angeles. Undersökningen inkluderade kvinnor 
mellan 18 och 64 år och antalet deltagande var 4023 heterosexuella kvinnor, 69 
bisexuella kvinnor och 43 homosexuella kvinnor. Resultatet visade att de homosexuella 
hade en sämre mental hälsa samt att de bisexuella hade en sämre fysisk hälsa vad gällde 
de 30 senaste dagarna jämfört med de heterosexuella. Av de kvinnor som uppgav ett 
depressivt tillstånd använde även fler homosexuella antidepressiv medicin jämfört med 
de heterosexuella. McNair (2003) menar att orsaker till en otillräcklig mental hälsa hos 
denna population har att göra med homofobi, brist på socialt stöd, misshandel eller 
trakasserier snarare än missnöje med den egna sexualiteten.  
 
Amerikanska forskningsartiklar visar även att homosexuella kvinnor i hög utsträckning 
någon gång gått i terapi (Morgan, 1992; Stein, 1988). Anledningarna till detta är inte 
dokumenterade men enligt Westerståhl (1998) kan en förklaring vara att många 
homosexuella åtminstone någon gång i livet ställs inför identitetssvårigheter vilket 
medför att de söker hjälp från terapeuter. Således menar Westerståhl att det är av stor 
vikt att terapeuten har stor kompetens om marginalisering samt om homosexuellas 
situation för att kunna stödja en önskad identitet som patienten samtidigt kan ha 
svårigheter att förlika sig med.  
 
Jordan och Deluty (1998) menar att det finns en positiv korrelation mellan 
homosexuella kvinnors öppenhet med sin sexuella läggning och deras mående; det vill 
säga mindre ängslan, mer positiv livssyn och högre självkänsla ju mer öppna 
homosexuella kvinnor är. Jordan och Deluty menar vidare att öppenheten förhöjer 
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personens självkänsla och minskar ängsligheten eftersom hon slipper dölja en stor del 
av sitt liv. McNair (2003) påpekar även vikten av att ha ett socialt nätverk i form av 
homosexuella vänner för en god mental hälsa. Stöd och skydd från den egna familjen 
ses i detta avseende inte som tillräckligt för individen. Ett socialt nätverk kan vara av 
särskild vikt då individen precis kommit in i den homosexuella miljön. Sophie (1987) 
menar även att umgänge med andra homosexuella kvinnor kan förse kvinnan med 
positiva förebilder och få henne att ändra en eventuell negativ uppfattning om 
homosexuella och därigenom acceptera sig själv.  
 
Dahl (2005) menar att Sverige i stort saknar forskning angående hur effekterna av 
homofobi, hatbrott, samt den kollektiva rädslan för hatbrott, påverkar psyket. Inte heller 
finns forskning som tar upp hur homo- och bisexuella hanterar och kommer över 
traumatiska erfarenheter av homofobi. Forskning kring bisexualitet förekommer även 
sparsamt. Bertilsdotter (1999) har dock studerat hur bisexuella identiteter skapas och 
lägger vikt vid termen bifobi, vilken är kopplad till ifrågasättandet av 
tvåsamhetsnormer. Bifobi tenderar emellertid att exkluderas vid diskussioner kring brott 
mot homo- och bisexuella samt homofobi, vilket enligt Dahl (2005) är olyckligt.  
 
Enligt ovanstående resonemang verkar homo- och bisexuella kvinnor vara utsatta i 
samhället vilket är både förvånande och skrämmande. Då studier även visat att unga 
icke heterosexuella individer har sämre levnadsvillkor och livskvalitet än äldre (Hegna 
et. al, 1999) insåg jag vikten av att ta reda på hur unga homo- och bisexuella kvinnor 
upplever att de mår, samt hur de upplever bemötanden från omgivningen. Förekommer 
internaliserad homofobi? Upplevs diskriminering, trakasserier, våld och hot från 
omvärlden, eller inte? Kanske är det så att bisexuella kvinnor upplever sin situation på 
ett annorlunda sätt än homosexuella kvinnor? Kanske finns en vilja hos omgivningen att 
peka ut homo- och bisexuella kvinnor som avvikande som mår väldigt dåligt och att 
försöka skapa sanningar vilka egentligen är fördomar (Bux, 1996)? Detta är dock inte 
min avsikt utan jag avser att utveckla en förståelse för hur man som homo- och 
bisexuell kvinna upplever sig själv och sitt liv i dagens Sverige. Detta med anledning av 
att synliggöra homo- och bisexuella kvinnor och motverka fördomar, felaktiga 
begreppsbildningar samt förtryckande strukturer vilka kanske medför en sämre mental 
hälsa. Eftersom ämnet är relativt komplext faller det sig naturligt att göra en induktiv 
kvalitativ studie som speglar ämnet utifrån deltagarnas perspektiv.  
 
Syfte 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka unga bi- och homosexuella kvinnors 
upplevelse av sin livssituation.  

 
M e t o d 

Undersökningsdeltagare 
 
De undersökningsdeltagare som ingick i studien var kvinnor mellan 20 och 32 år vilka 
själva identifierade sig som homo- eller bisexuella. Antalet var nio kvinnor; fem 
homosexuella och fyra bisexuella. De urvalsstrategier som användes var inledningsvis 
att besöka RFSL Stockholm på en så kallad ”café öppen måndag”. Detta är en cafékväll 
där homo-, bisexuella och transpersoner kan träffas, gå på föreläsningar eller få 
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information om RFSL. Jag gick således dit, informerade om min studie och av dryga 
tiotalet kvinnor jag mötte, svarade tre att de kunde tänka sig att delta. Gaystudenterna 
vid Stockholms universitet besöktes även då jag valde att infinna mig vid en 
medlemskväll. Efter given information om min studie svarade två av fem kvinnor att de 
ville vara med. De fem erhållna kvinnorna tillfrågades även om de hade någon bekant 
vilken eventuellt skulle vilja delta. Genom snöbollsmetoden fick jag därigenom 
ytterligare kontakt med fyra kvinnor som kom att ingå i studien.  
 
Deltagarnas sysselsättning varierade. Två kvinnor studerade på högskolenivå, en kvinna 
på gymnasienivå, fem kvinnor arbetade och en kvinna studerade på folkhögskola. Alla 
deltagare bodde vid undersökningstillfället i Stockholmsområdet, varav tre var födda i 
Stockholm. Två av deltagarna var födda i utlandet men hade flyttat till Sverige som 
barn, resterande fyra var födda på andra orter i Sverige. Fyra av deltagarna var 
uppvuxna i Stockholm, de övriga på andra orter. Fem levde i fasta förhållanden med 
flickvänner, en deltagare hade pojkvän och tre av kvinnorna levde utan en fast partner. 
De kvinnor utan en fast partner hade dock haft samkönade relationer tidigare i livet, 
även den kvinna som hade pojkvän. Ingen av de deltagande hade barn. Alla deltagare 
hade enligt egen definition kommit ut.  
 
Datainsamlingsmetod 
 
Data samlades in med hjälp av enskilda intervjuer. Innan datainsamlingen 
sammanställdes en intervjuguide (se appendix) med teman och 36 grundfrågor, vilka var 
tänkta att ge mig information om kvinnornas upplevelse av sin livssituation. Spontana 
följdfrågor ställdes även till deltagarna för att uttömmande information skulle erhållas. 
Ordningen på frågorna kom därigenom att variera mellan olika intervjuer. De flesta av 
frågorna täcktes dock in under varje intervju. Jag som intervjuare försökte att följa upp 
det respondenten sade så mycket som möjligt för att svaren skulle bli uttömmande. 
Således strävade jag efter att respondenten skulle svara i berättande form hellre än att ge 
korta svar. Det kan även vara värt att påpeka att jag själv identifierar mig som 
homosexuell vilket medförde en viss förförståelse då intervjuerna gjordes. Jag försökte 
dock lägga förförståelsen lite åt sidan för att få så uttömmande svar som möjligt samt 
för att minimera risken att mina antaganden skulle påverka de svar som gavs. Detta 
medförde att jag inte avslöjade min sexuella läggning för deltagarna.  
 
Procedur 
 
Vid varje intervju gavs en kort introduktion om att intervjun skulle handla om bi- och 
homosexuella kvinnors upplevelse av sin livssituation samt att en intervjuguide skulle 
användas. Alla deltagare informerades om konfidentialitet, men att jag, opponent och 
handledare skulle få ta del av det som intervjupersonerna sagt i skriven form. 
Deltagarna informerades även om rätten att inte svara på någon fråga, rätten att avbryta 
intervjun om så önskades, samt att datamaterialet endast skulle användas i 
forskningssyfte. Jag bad också om lov (vilket också skedde vid den första kontakten 
med deltagarna) att få använda bandspelare vilket ingen av kvinnorna hade 
invändningar emot. Alla deltagare erbjöds att erhålla en kopia av den färdiga uppsatsen 
för att kunna ta del av det resultat intervjuerna bringat. Därefter gavs deltagarna 
möjligheten att ställa eventuella frågor innan intervjun startade. Då hälften av frågorna 
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besvarats lades en paus in, varpå intervjun fortsatte. Innan bandspelaren stängdes av fick 
deltagarna göra egna tillägg om de ansåg att något under intervjun glömts. Därefter fick 
deltagarna möjligheten att ställa ytterligare frågor om så önskades varpå de tackades för 
sin medverkan. Jag bad även om feedback för att kunna förbättra intervjun till nästa 
gång. Var intervjuerna ägde rum varierade. Fem av dessa ägde rum i respondentens 
hem, tre ägde rum i mitt hem och en intervju genomfördes i en gymnasieskola i 
Stockholm. Alla intervjuer spelades in på band, tog mellan två och två och en halv 
timme vardera att genomföra och ägde rum i april, maj och juni 2005.  
 
Analys 
 
Efter varje intervju transkriberades den ordagrant och lästes igenom flera gånger för att 
en god överblick skulle erhållas. Då några intervjuer genomförts påbörjades analysen 
vilken gjordes inspirerad av Grounded Theory och kom därigenom att ske parallellt med 
intervjuerna. Data sorterades med hjälp av dataprogrammet Open Code (Umeå 
universitet, 2005) vilket var till stor nytta då materialet var omfattande. Arbetet inleddes 
med att jag försökte hitta övergripande kategorier som skulle passa till data. 
Kategorierna namngavs främst av frågorna som ställdes i intervjuerna (se appendix) och 
utgjordes av tillhörande svar. Sökandet fortsatte tills alla intervjuer genomförts och jag 
ansåg mig ha en god överblick av allt material, varpå mer konkreta kategorier 
eftersöktes. Dessa utröntes genom att jag noggrant sökte efter meningar som handlade 
om samma fenomen. Meningarna sammanfördes och kom således att utgöra de konkreta 
kategorierna, som jag i sin tur jämförde med varandra för att sedan försöka hitta ett 
mönster kring hur konkreta och övergripande kategorier hängde ihop. Vissa 
övergripande kategorier kom med tidens gång att ändras då nya konkreta kategorier 
lades till. Slutligen sorterades alla kategorier i en följd efter personligt till samhälleligt 
innehåll så att ett resultat skulle kunna utrönas på ett så effektivt sätt som möjligt. De 
kategorier som ansågs vara av relevans sammanfattades till ett resultat och återfinns 
nedan som huvudrubriker.  

 
R e s u l t a t  och  d i s k u s s i o n 

 
Upplevelsen av att vara homosexuell kvinna 
 
Även om deltagarna definierar sig som homosexuella är deras sexualitet inte något som 
genomsyrar hela deras liv. Med detta menas att de inte betraktar sig som annorlunda för 
att de älskar kvinnor utan detta ses som något naturligt. Det finns en vilja att vara som 
alla andra och att inte enbart ses av omgivningen som homosexuell vilket man menar att 
man ibland gör. Både för- och nackdelar finns dock med att vara homosexuell kvinna. 
En nackdel är faktumet att man är annorlunda jämfört med den heterosexuella normen i 
samhället. I sammanhang då människor använder heterosexuella termer och exempelvis 
frågar efter pojkvännen upplevs det vara krystat att förklara att man istället har en 
flickvän. Således menar deltagarna att det skulle vara fördelaktigt om könsneutrala ord, 
såsom ”partner”, började användas i samhället i större utsträckning.  
 
Att man riskerar att mötas av en negativ attityd, att bli uttittad, utsatt för förolämpningar 
eller utsatt för våld av omgivningen är ytterligare nackdelar med att vara homosexuell 
kvinna. Deltagarna menar vidare att de måste hävda sig på ett sätt som heterosexuella 
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inte behöver göra; att de måste kämpa för att visa omgivningen att kärleken till en annan 
kvinna är äkta och att de inte befinner sig i en ”fas” som kommer att gå över. Det 
homosexuella levernet blir även komplicerat då man inte kan skaffa barn lika spontant 
som heterosexuella. Ytterligare en nackdel är att många heterosexuella kvinnor tror att 
deltagarna skall visa intresse av dem med deras homosexualitet som enda anledning. 
Deltagarna blir dock ytterst sällan intresserade av heterosexuella kvinnor eftersom de 
vet att de inte har något hos dessa att hämta.  
 
Trots ovannämnda nackdelar trivs deltagarna bra med sin sexualitet. Som homosexuell 
anser man sig vara fri då man i mindre utsträckning skaffar familj jämfört med 
heterosexuella. Eftersom man inte behöver vara bunden till barn leder detta till ett stort 
utrymme att göra saker som är utvecklande samtidigt som man i stor utsträckning kan 
vistas i krogmiljöer och ha roligt. Deltagarna beskriver vidare hur de är avslappnade i 
förhållande till män, vilket ses som en fördel. Detta grundar sig i att det inte finns en 
attraktion till män och medför att umgänget med män blir avdramatiserat. Hos dem som 
inte är uppvuxna i Stockholm märks positiva känslor kring att de flyttat från 
födelseorten, något de troligtvis inte skulle ha gjort som heterosexuella.  
 
Diskussion: I resultatet framkommer att deltagarna inte ser sig själva som annorlunda 
bara för att de älskar kvinnor men att de ibland enbart ses som homosexuella av 
omgivningen. Att homosexuella kvinnor upplever att de endast ses som homosexuella 
framkom även i Wahlins studie (2000) (se inledning). Således verkar detta tyda på att 
omgivningen ibland avpersonifierar homosexuella. Då heterosexuella kvinnor tror att 
deltagarna skall bli intresserade av dem med deras homosexualitet som enda anledning 
kanske detta kan tolkas som okunskap hos omgivningen eftersom deltagarna menar att 
detta ytterst sällan sker. Deltagarna menar vidare att omgivningen tror att de befinner 
sig i en ”fas” som kommer att gå över. Samtidigt som deltagarna ibland enbart ses som 
homosexuella finns alltså tendenser till att inte tas på allvar av omgivningen.  
 
Vidare upplever deltagarna att de dock känner sig annorlunda jämfört med den 
heterosexuella normen i samhället. Detta exemplifieras genom att omgivningen antar att 
deltagarna är heterosexuella. Således verkar de uppleva att heteronormativiteten är 
påtaglig likt Rosenberg (2002) menar. Som tidigare nämnts förekommer våld, hot, 
trakasserier samt kränkningar av homosexuella (Spira, 2003). Således är det förståeligt 
om deltagarna upplever en rädsla för att detta skall hända dem.  
 
Deltagarna menar även att det homosexuella levernet kan bli komplicerat då de inte kan 
skaffa barn lika spontant som heterosexuella. Detta med trolig orsak av att de inte kan få 
barn på biologisk väg. Homosexuella fick dock i februari 2003 rätt att bli prövade som 
adoptivföräldrar och sedan första juli 2005 har det även blivit tillåtet för homosexuella 
kvinnor som är sambo eller registrerad partner att insemineras på klinik i Sverige 
(RFSL, 2006). Således finns möjligheter att skaffa barn även om det kanske tar lite 
längre tid. Det skall dock påpekas att intervjuerna med deltagarna genomfördes före juli 
2005 (se Metod) vilket kanske medförde en osäkerhet angående genomförandet av 
rätten till insemination.  
 
Samtidigt som det framkommer negativa aspekter med att vara homosexuell kvinna 
finns även positiva aspekter. Deltagarna menar att de känner sig fria på grund av 
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frånvaron av familjebildande. Detta är förståeligt men jag undrar samtidigt om 
frånvaron av familjebildande är självvalt. Eftersom RFSL (2005) länge har strävat efter 
rätten till adoption och insemination borde detta vara ett uttryck för att en önskan att 
skaffa barn hos många homosexuella kvinnor. Kanske är fallet att deltagarna, vid 
genomförandet av intervjuerna, inte hade denna önskan vilket medförde att de såg 
frånvaron av familjebildande som en fördel.  
 
Slutligen ses det som en fördel att vissa av deltagarna flyttat ifrån sin födelseort, något 
de troligtvis inte skulle ha gjort som heterosexuella. Detta kanske de inte skulle ha 
behövt eftersom de som heterosexuella skulle ha levt enligt normen. En studie om 
homo- och bisexuellas migrationsmönster utfördes av Nordström och Norrhem (2000). 
Studien genomfördes genom att en enkät skickades ut till 278 slumpmässigt utvalda av 
RFSL: s medlemmar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Frågorna i 
enkäten rörde flytten; varför man hade flyttat, hur öppen man var innan/efter flytt samt 
om möjlighet att umgås med andra homo- och bisexuella och finna en partner innan och 
efter flytt. Av de svarande hade 89 % någon gång flyttat från en kommun till en annan 
och av dessa ansåg cirka hälften att den sexuella läggningen hade betydelse för flytten. 
Anledningen till flytt var i första hand att komma till en kommun där man kunde träffa 
likasinnade. Detta kan kanske vara tillämpbart på deltagarna i min studie.  
 
Upplevelsen av att vara bisexuell kvinna 
 
Likt de homosexuella menar vissa av de bisexuella deltagarna att de inte tänker på sin 
sexuella läggning särskilt ofta. Att attraheras av både kvinnor och män har blivit något 
naturligt och att välja endera könet ses som en omöjlighet. Andra kan dock ibland känna 
sig splittrade. Detta innebär att de inte vet vilket ”fack”; det homosexuella eller det 
heterosexuella, de tillhör. Vidare upplever de att homosexuella ibland ser dem som 
förrädare samtidigt som heterosexuella ser dem som avvikande. Detta skapar ett 
utanförskap i dubbel bemärkelse. Att vara bisexuell kan upplevas som otryggt då man 
ändå önskar att man kunde bestämma sig för män eller kvinnor. Man menar vidare att 
man inte känt sig helt tillfreds med sina relationer. Likt en kvinna uttrycker: 
 

”För mig så har det varit så att när jag varit ihop med killar så har jag känt mig 
missnöjd för att jag velat vara med tjejer och när jag varit ihop med tjejer så har 
det känts tvärtom. Så jag har överlag känt mig förvirrad och inte riktigt kunnat 
bestämma mig”.  

 
Som bisexuell är framtiden oviss och man kan inte riktigt planera inför denna då man 
inte vet vilket kön man kommer att leva med. En uppfattning är att det skulle vara 
enklare att vara heterosexuell även om man inte vet om man skulle vara lyckligare. 
Vore man heterosexuell skulle man inte behöva känna sig annorlunda samtidigt som det 
skulle bli lättare att skaffa barn då man kunde göra det spontant. En kvinna uttrycker 
frustration över att hon börjar bli äldre då längtan efter barn gör sig allt mer gällande. 
Vore hon heterosexuell skulle hon idag genast skaffa barn. Detta är dock inte möjligt 
eftersom hon inte vet vilket kön hon vill leva med och på vilket sätt detta således skall 
ske.  
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En osäkerhet finns angående om de bisexuella skall berätta för en eventuell partner att 
de attraheras av båda könen. En rädsla finns för hur detta skall mottas; om det skall 
komma följdfrågor eller fördomar från den andres sida. Att inte veta vad omgivningen 
har för tankar om bisexualitet ses som frustrerande. Likt de homosexuella menar de 
bisexuella att den heterosexuella normen i samhället medför att det antas att de är 
heterosexuella och att de ständigt behöver berätta om sin sexualitet. Detta är påfrestande 
och man anser att det vore positivt om samhället började använda ordet ”partner” i 
större utsträckning. Fler nackdelar med att vara bisexuell kvinna är även att man är 
utsatt för en lägre acceptans i samhället och att omgivningen kan uttrycka homofobi.  
 
Likt de homosexuella menar dock även de bisexuella att de är nöjda med sin sexuella 
läggning. Det upplevs vara spännande att vara bisexuell; som om hela världen är öppen. 
Att inte behöva begränsa sig till ett kön medför en tillgång till ett större utbud av 
eventuella partners. Dessutom menar deltagarna att de, genom att komma ut som 
bisexuella, blivit mer öppna som människor; inför livet och för olikheter hos andra 
människor. Som bisexuella har de insett att människan är komplex och de har funderat 
mycket kring hur de fungerar som personer och hur de vill leva sina liv, vilket resulterat 
i en stor mognad. Att inte tillhöra ”den grå massan”, utan att i stället vara lite 
annorlunda upplevs vara roligt. Vikten av att bejaka alla känslor man får genom livet 
poängteras. 
 
Genom sin bisexualitet har de även fått en bättre relation till andra kvinnor. Innan de 
kommit ut som bisexuella kunde andra kvinnor upplevas som rivaler då deltagarna i 
större utsträckning jämförde sig själva med dessa. Genom att inse sin bisexualitet 
utvecklades dock möjligheten att lära sig att uppskatta kvinnor, vilket idag ses som en 
fördel. Det anses även vara positivt att ha möjligheten att känna attraktion och sexuella 
känslor till människor oavsett kön. Genom att ha haft relationer med både män och 
kvinnor har man också insett att skillnaden mellan könen inte är så stor på vissa plan. 
Förutfattade meningar, som att män inte kan ha känslor och visa sig sårbara likt kvinnor, 
har upphört, vilket upplevts som någonting positivt. De bisexuella menar vidare att de 
försöker att ta en dag i taget och följa vad de känner, trots ovanstående nackdelar.  
 
Diskussion: I detta avsnitt framkommer olika åsikter angående hur man upplever att 
vara bisexuell kvinna. Då vissa av deltagarna känner sig splittrade då de inte vet vilket 
”fack” de tillhör kopplar jag samman detta med Jorm et als. (2002) resonemang om 
stress hos den bisexuella individen då han eller hon inte kan förena sig med någon av 
den homo- eller heterosexuella identiteten. Vissa deltagare menar att det är en 
omöjlighet att bestämma sig män eller kvinnor, andra önskar sig kunna göra detta. 
Bennet (1992) menar att detta härstammar ifrån antingen/eller-samhället vilket har 
grund i att det västerländska sinnet delar in världen i dikotomier. Detta kräver att var 
och en skall välja sexuell inriktning; homo- eller heterosexualitet och att det därigenom 
inte finns utrymme för något mellanting. Att inte kunna välja skapar otrygghet och 
begränsningar i deltagarnas tillvaro. Frågan är dock om man egentligen måste välja? 
Bara för att man har ett val innebär det kanske inte att man måste göra det.  
 
Vidare kanske kravet att välja beror på hur man ser på bisexualitet. Ser man på 
bisexualitet som en splittring mellan homo- och heterosexualitet kanske kravet att välja 
blir påtagligt. Om man väljer att se bisexualitet som en mer hel sexuell identitet kanske 
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behovet att välja blir ovidkommande. Klein (1993) genomförde en studie där hon 
intervjuade bisexuella kvinnor om deras känslor för sin egen bisexualitet och 
bisexualitet i övrigt. De som gav mest positiva svar menade samtidigt att de såg 
bisexualiteten som en ”helhet” i sin personlighet och upplevde samtidigt frihet både för 
utveckling och för att ge och få tillgång till närhet. Då deltagarna i denna studie 
samtidigt nämner tillfredställelse och positiva aspekter med sin sexualitet kan tänkas att 
de även ser på sin bisexualitet som en hel sexuell identitet. Kanske är fallet att man 
pendlar mellan dessa olika synsätt vilket leder till både positiva och negativa känslor.  
 
George (1993) menar att bifobi är irrationella fördomar mot bisexuella vilka riktar sig 
mot deras kapacitet till relationer med människor av båda könen. Dessa irrationella 
fördomar kan exempelvis vara myten att bisexuella är översexuella samt att bisexuella 
kvinnor krossar lesbiskas hjärtan för mäns skull. Bifobi uttrycks av såväl heterosexuella 
som homosexuella och deltagarna verkar således befara bifobi hos omgivningen även 
om det inte klart uttrycks. Detta samtidigt som man befarar homofobi. Då Dahl (2005) 
menar att bifobi tenderar att exkluderas kanske det är dags att uppmärksamma detta 
eftersom det enligt Bertilsdotter (1999) är förekommande i samhället, likt deltagarna i 
denna studie verkar erfara.  
 
Som framkommit finns även positiva aspekter med att vara bisexuell kvinna. Kanske är 
fallet att de bisexuella är mer ödmjuka i förhållande till sin omvärld jämfört med 
heterosexuella, men även kanske jämfört med homosexuella. Och kanske erfarenheter 
av relationer med båda könen leder till ett mer jämlikt synsätt på män och kvinnor. 
Sammanfattningsvis anser jag att de bisexuella nämner fler nackdelar kring den egna 
sexualiteten, jämfört med de homosexuella som främst anger nackdelar relaterade till 
bemötanden från omgivningen. I vissa avseenden verkar problematiken således skilja 
sig åt vad gäller att vara homo- respektive bisexuell (se ovan).  
 
Att komma ut 
 
Alla deltagare har kommit ut enligt egen definition. Med detta menas att de 
inledningsvis kommit ut för sig själva, vilket innebär att de själva förstått, accepterat 
och förlikat sig med sin sexualitet, även om detta inte varit helt problemfritt. Vidare har 
deltagarna även kommit ut för sin familj och för sina heterosexuella vänner, vilket 
innebär att de berättat om sin sexuella läggning för dessa, samt kommit ut i gayvärlden, 
vilken är termen som används för att beskriva den miljö som omfattas av ett umgänge 
av människor med en homo- eller bisexuell identitet. Att komma ut i gayvärlden innebär 
att man skaffar sig en bekantskapskrets eller vänner som också är bi- och homosexuella, 
samt att man börjar röra sig i krogmiljöer för bi- och homosexuella eller i andra miljöer 
där bi- och homosexuella befinner sig. Vissa av deltagarna har även kommit ut för sin 
släkt, om än inte alla. Deltagarna hävdar vidare att de kommit ut även om de inte är 
öppna i alla situationer (se nedan). En annan uppfattning är att man dagligen kommer ut 
eftersom man ständigt måste berätta om sin sexualitet då omgivningen förväntar 
heterosexualitet. Detta exempelvis när man träffar nya bekantskaper. 
Sammanfattningsvis kan nämnas att komma ut-processen, enligt deltagarna, består av 
ett antal tillfällen då man inför sig själv accepterar sin sexualitet och inför sin 
omgivning, ofta den närmsta, berättar om sin sexualitet. Att komma ut är således inte 
något man gör en gång för alla. Det skall påpekas att alla deltagare är glada för att de 
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berättat om sin sexuella läggning för omgivningen. Detta eftersom man nu kan bejaka 
sina känslor och undvika att stänga dem inne.  
 
Diskussion: I resultatet beskrivs deltagarnas egna definitioner av vad det innebär att 
komma ut. Coleman (1982) beskriver komma ut-processen i fem stadier. Det skall 
påpekas att denna process beskrivs utifrån homosexuellas upplevelser av att komma ut. 
Jag har dock valt att redovisa den eftersom de bisexuella deltagarna delgav en liknande 
komma ut- berättelse som de homosexuella gjorde. Flera av de skeenden som beskrivs i 
Colemans process, exempelvis att få kontakt med en homosexuell miljö eller att ha sin 
första relation, har dock ingen fixerad turordning. I vilken ordning dessa händelser sker 
kan variera utifrån person och även efter kön.  
 
Stadiet innan man kommer ut utgörs ofta av förvirring och att personen inte vet vem hon 
eller han är (Coleman, 1982). Homosexuella känslor förekommer men förträngs ofta. 
Personen betraktar sig generellt som sjuk, pervers, störd och mycket ensam eftersom 
hon eller han vanligtvis inte har någon att anförtro sig åt. I stadiet när man kommer ut 
upphör dock individen att förtrycka sina känslor och accepterar gradvis inför sig själv 
att hon eller han är homosexuell. Därefter kommer den tidpunkt då personen berättar för 
någon annan om sin läggning. Denna kan exempelvis vara en nära vän för att därefter 
följas av föräldrar eller nära familj. Personen är under detta stadium mycket känslig för 
vilket bemötande hon eller han får. Dessa bemötanden kan påverka huruvida processen 
kommer att fortsätta. Ett flertal negativa bemötanden kan medföra att processen 
avstannar eller går tillbaka, positiva bemötanden medför vanligtvis att den fortskrider.  
 
I det tredje stadiet, vilket Coleman (1982) kallar utforskande, utforskar personen den 
homosexuella miljön. Denna innefattar allt från en homosexuell vänskapskrets till 
offentliga mötesplatser och evenemang. Individen söker aktivt efter det som personen 
uppfattar att det innebär att vara homosexuell. Den homosexuelle bygger således upp 
vad som kan komma att bli hennes eller hans egen homosexuella identitet. Därefter 
följer stadiet de första relationerna, då individen skaffar sig partners av samma kön, 
vilket ofta varit mycket efterlängtat. I det femte stadiet Integration bygger personen in 
homosexualiteten så att han eller hon är till freds med sig själv som homosexuell i olika 
situationer i livet. Individen börjar se sig själv som en människa som har många sidor 
där endast en av dessa utgör homosexualiteten. En livsstil utvecklas där den 
homosexuella identiteten inte längre är dold vilket medför att avslöjandet blir en icke-
fråga. Alla homosexuella når dock inte hit. Enligt Bohman (1995) blir många kvar på 
vägen, tröttnar eller ger upp på grund av negativa reaktioner och heteronormativa 
bemötanden.  
 
Sammanfattningsvis kan utrönas att alla deltagare i föreliggande studie har passerat de 
tre första stadierna. Vad gäller det fjärde stadiet kan sägas att deltagarna antingen 
passerat det eller att de befinner sig här eftersom de har och har haft samkönade 
relationer (se Metod). Vad gäller det sista stadiet verkar alla deltagare inte ha passerat 
det eftersom de inte är öppna i alla situationer (se nedan). Även om deltagarna anser att 
de kommit ut kanske komma ut-processen inte helt är avslutad för vissa, iallafall om 
man hänvisar till Colemans (1982) definition. Kanske är fallet att denna heller aldrig 
helt avslutas likt vissa av deltagarna menar eftersom omgivningen förväntar 
heterosexualitet.  
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Situationer då man inte är öppen  
 
Vad gäller situationer då deltagarna inte är öppna med sin sexuella läggning finns ett 
antal. Det framkommer att man inte vill lägga någon energi på människors 
provokationer, vilket resulterar i att man hellre väljer att inte vara öppen. Exempelvis 
menar deltagarna att de, i vistelsen i krogmiljöer för heterosexuella, vanligtvis inte 
berättar om sin läggning för okända människor då detta inte känns relevant. En kvinna 
menar att det blir mycket enklare om hon spelar heterosexuell inför heterosexuella 
människor eftersom det då inte ställs några följdfrågor. Deltagarna är även 
återhållsamma att berätta om sin läggning då de inte riktigt vet hur andra människor 
ställer sig till homosexualitet. Det finns en rädsla för att människor skall få en negativ 
uppfattning och bli skrämda. Vissa av deltagarna önskar dock att de kunde vara mer 
öppna då de egentligen ogillar att undanhålla sanningen.  
 
Andra är heller inte öppna på arbetsplatsen, vilket upplevs med blandade känslor. En av 
kvinnorna är inte öppen men heller inte hemlig då hon försökt att ge ledtrådar till de 
ungdomar hon arbetar med. Hon önskar dock att hon hade berättat om sin sexuella 
läggning från den första arbetsdagen men menar att hon idag skulle berätta om hon blev 
tillfrågad. En annan uppfattning är att det känns irrelevant att vara öppen på 
arbetsplatsen eftersom kollegor inte har med detta att göra då den egna sexualiteten är 
mer av en privatsak. Det kan dock kännas svårt att inte vara öppen om man exempelvis 
haft ett gräl med flickvännen och inte kan visa sig vara ledsen inför kollegor. Varför 
man inte vill vara öppen beror på att man vill undvika att arbetskollegor skall prata 
bakom ryggen eller få en negativ uppfattning. Samtidigt har det medfört att man känt 
sig ångestfylld och fått skuldkänslor i vissa situationer eftersom man inte står upp för 
sin läggning. En kvinna är inte öppen på sin arbetsplats eftersom hon arbetar med barn. 
Hon menar att hon inte vill berätta för barnen eftersom de inte har något med hennes 
sexualitet att göra samt för att de själva inte funderat över sexualitetsfrågor. Således 
anser kvinnan att det kan bli komplicerat att förklara homosexualitet för barnen.  
 
På stan är man heller inte alltid öppen med sin sexuella läggning. Vissa av deltagarna 
anser att det är svårt att öppet kyssa sin partner eftersom de erfarit att folk tittat och fällt 
negativa kommentarer. En av kvinnorna kan inte gå och hålla sin flickvän i handen på 
stan då hon befarar att stöta på människor hon känner, som hon inte är öppen inför. 
Deltagarna är heller inte är öppna på stan om de möter nazister eller vissa människor 
med utländsk bakgrund då dessa ofta har en negativ syn på homosexualitet. Detta 
eftersom man inte vill riskera att bli utsatt för våld.  
 
En annan situation då vissa av de inflyttade deltagarna känner sig obekväma med att 
vara öppna med sin sexuella läggning är om de befinner sig på födelseorten och deras 
föräldrar är närvarande. Anledningen är att de inte vill att något negativt skall drabba 
föräldrarna på grund av deras barns sexuella läggning. Deltagarna skulle även vara 
hämmade i sin öppenhet om de någon gång skulle flytta tillbaka till födelseorten. Detta 
eftersom människorna som bor på födelseorten antas ha en fördömande inställning till 
homosexualitet. Man kan även känna sig hämmad att berätta om sin sexuella läggning 
när man träffar sina föräldrars vänner. Det anses dock inte vara av vikt att berätta för 
dessa då man vanligtvis inte har någon personlig relation med dem. Vissa deltagare är 
heller inte öppna för släkten. Detta med anledning av att familjen har svårt att acceptera 
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att man är tillsammans med en kvinna, således vill man visa respekt inför både familj 
och släkt. Detta kan kännas negativt men samtidigt ganska skönt då man anser det vara 
krystat att behöva förklara att man har en flickvän. Det anses heller inte vara av vikt att 
komma ut för släkten då den inte finns med i deltagarnas vardag på samma sätt som 
familjen. Man väljer även att inte vara öppen vid en del utlandsvistelser eftersom man 
vet att vissa kulturer och religioner betraktar homosexualitet som synd.  
 
Slutligen är en bisexuell kvinna inte öppen inför sin pojkväns vänner. Detta med 
anledning av att de flesta av vännerna är heterosexuella och att hon vid ett avslöjande 
skulle känna sig annorlunda. Hon vill även undvika följdfrågor samt visa respekt inför 
sin pojkvän då hon fruktar att även han kan komma att få frågor. Vidare blir hon 
hämmad att berätta om sin sexualitet eftersom hon tror att det kan finnas fördomar bland 
vännerna. I vissa fall kan hon känna sig feg över att hon inte står på sig bättre, i andra 
fall spelar detta ingen större roll.  
 
Situationer då man är öppen 
 
Vissa av deltagarna menar att de generellt är öppna med sin sexuella läggning. Med 
detta menas att man aldrig skulle förneka sin sexuella läggning om man blev tillfrågad 
trots att man kanske inte skulle berätta om den för alla människor man möter. Andra 
skulle inte klara av att undanhålla en sådan väsentlig del av livet. Vid en ny bekantskap 
brukar de dock först försöka skapa sig en bild av personen och ”läsa av” vad denne 
anser om homosexualitet innan de väljer att avslöja något. Detta eftersom deltagarna 
tror att bemötandet blir bättre om människorna först får lära känna dem som personer. 
Vidare berättar vissa deltagare om sin sexuella läggning för människor de har förtroende 
för eftersom de vet att dessa inte för informationen vidare.  
 
Samtliga är öppna inför sina familjer och för heterosexuella vänner. Andra är även 
öppna inför släkten, på arbetsplatsen och i skolan, vilket känns skönt. Att öppet kyssas 
eller att gå hand i hand på stan ses även som något nödvändigt av vissa deltagare. Likt 
en kvinna uttrycker:  
 

”Om jag har en tjej så är jag ju stolt över att vara tillsammans med henne. Då vill 
jag ju självklart hålla henne i handen när jag går på stan. Likadant som jag hade 
velat om jag haft pojkvän”.  

 
Deltagarna menar även att denna öppenhet kan leda till att andra människor ser att 
homosexualitet existerar och att fler homosexuella vågar vara öppna på samma sätt. 
Dessutom stöter man på andra homosexuella som är öppna på stan, vilket medför att 
man själv anser sig kunna vara öppen. En kvinna har även gått ut i media och berättat 
om sin bisexualitet. Exempelvis har hon varit med i olika tidningsreportage och tv-
program och berättat om sin komma ut-process. Att vara öppen i media har inneburit en 
positiv erfarenhet då hon fått förmedla sin komma ut-process så fler människor vågar 
komma ut även om hon inte vill definiera sig som någon förebild.  
 
Diskussion: Dessa två avsnitt visar att det skiljer sig väsentligt bland deltagarna i vilka 
avseenden de är öppna och inte. Resultatet kan tolkas som att de faktiskt lever ett 
dubbelliv likt Westerståhl (1998) menar kan vara förekommande bland homosexuella 
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kvinnor. Lindholm (2003) menar dock att ingen kan leva helt öppet, utan att det alltid 
finns moment av dubbellivssituationer även om frekvens varierar. Dubbellivssituationer 
uppfattas vanligtvis inte heller som något konstigt utan som något vardagligt för den 
som lever ett homosexuellt liv. Man kan dock undra om det verkligen är 
eftersträvansvärt att inte vara öppen? Torde inte detta tillhöra det förflutna då 
homosexualitet ansågs vara en psykisk sjukdom? Lindholm menar också att det allt mer 
blivit en förväntan, nästan ett krav, inte bara från gayvärlden, utan också från det 
omgivande samhället att vara öppen. Samtidigt som deltagarna fruktar provokationer, 
våld, följdfrågor och rädsla hos andra människor och förväntan om öppenhet eventuellt 
finns i gayvärlden och övriga samhället kanske detta leder till en osäkerhet kring i vilka 
situationer man skall vara öppen. Detta kan i sin tur medföra att man är öppen i vissa 
situationer men inte i andra.  
 
Studier har visat att många homo- och bisexuella, likt vissa av deltagarna, inte är öppna 
på arbetsplatsen. Arbetslivsinstitutet har exempelvis gjort en enkätundersökning med 
homo- och bisexuella verksamma inom kyrka, polis, försvar, barnomsorg/förskola samt 
äldreomsorg (Ljunggren, Fredriksson, Greijer & Jädert Rafstedt, 2003). Av dem som 
svarade på enkäten, 13681 individer mellan 18 och 64 år, uppgav 25 % att de inte alls är 
öppna och av dem som arbetade inom förskolan respektive äldreomsorgen var 90 % inte 
öppna mot barn, föräldrar respektive anhöriga. Dessutom visade studien att det fanns 
nedsättande och förlöjligande av homo- och bisexuella på arbetsplatser. Hälften av alla 
homo- och bisexuella svarade att detta var förekommande bland deras kollegor. Av de 
homo- och bisexuella kvinnorna svarade 28 % att detta var förekommande jämfört med 
8 % av de heterosexuella kvinnorna som också ingick i studien. Således tyder resultatet 
på att de heterosexuella kvinnorna uppfattade situationen annorlunda och beror enligt 
Ljunggren et al. på att problematiken ofta är osynlig för heterosexuella.  
 
Att deltagarna i denna studie befarar att arbetskollegor skall prata bakom ryggen eller få 
en negativ uppfattning kanske inte är så konstigt då nedsättande kommentarer och 
förlöjligande av homo- och bisexuella på arbetsplatser visat sig förekomma; exempelvis 
i Ljunggren et als. (2003) studie. Således borde detta vara en rimlig orsak till varför man 
väljer att inte vara öppen. Samtidigt som Arbetslivsinstitutet genomförde ovanstående 
studie genomförde Karlstads universitet en kvalitativ studie (Forsberg, Jakobsen & 
Smirthwaite, 2003) med djupintervjuer med anställda inom samma branscher som ovan. 
Resultatet av intervjuerna visade att många homosexuella anser att chefer, 
personalansvariga och fackföreningsrepresentanter inte uppmärksammar att 
verksamheten starkt präglas av heterosexuella normer och värderingar. Sammantaget 
menar författarna att kunskapen om homosexualitet behöver öka, framför allt bland dem 
som arbetar med personalfrågor och arbetsledning. Om så skedde tror jag säkerligen fler 
homo- och bisexuella skulle vara öppna, således även deltagarna.  
 
Vad gäller öppenhet på stan framkommer även olika resultat; vissa av deltagarna är 
öppna andra inte. NOVA- rapporten (Hegna et al., 1999) visade att fler homosexuella 
kvinnor än män var öppna med sin sexuella läggning på offentliga platser i form av att 
de kysste sin partner öppet eller gick hand i hand. En förklaring som ges är att 
homosexuella kvinnor möts av negativa reaktioner i mindre utsträckning jämfört med 
homosexuella män. Som nämnts i resultatet har vissa av deltagarna i denna studie dock 
mött negativa reaktioner på stan vilket medfört att de inte vill vara öppna. Det märks 
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även en rädsla hos deltagarna för att utsättas för våld om man är öppen. Då man inte vill 
vara öppen vid vistelse på födelseorten på grund eventuella fördomar kan detta 
sammankopplas med resultatet i Forskningsgruppen för Samhälls- och 
Informationsstudier, FSI:s studie, vilken gjordes för att undersöka attityden till 
homosexualitet i samhället (Österman, 2002). Ett tjugotal frågor sammanställdes till 
närmre 9000 personer i en serie undersökningar av ett statistiskt urval i åldern 16-79 år, 
som redovisades i en rapport. Denna visade att det finns regionala skillnader i attityder 
till homosexualitet. Andelen negativa till homosexuella var exempelvis i Stockholms 
län 17 %, jämfört med 35 % i Kronobergs län. Andelen negativa var även lägst i 
Stockholm; således kanske detta medför att deltagarna känner sig tryggare att vara 
öppna här eftersom andelen negativa är högre på andra platser i landet.  
 
Att deltagarna inte är öppna vid utlandsvistelser kan vara förståeligt om den 
dominerande kulturen eller religionen i landet fördömer homosexualitet. Östermans 
studie (2002) visade att inställningen till homosexuella är mer positiv i Sverige än i 
andra länder såsom exempelvis Irland och Italien. Således kanske deltagarna upplever 
att attityderna till homosexualitet är ganska positiva i Sverige ändå jämfört med andra 
länder.  
 
Att deltagarna först försöker skapa sig en bild av en ny bekantskap och ”läsa av” vad 
denne anser om homosexualitet för att få ett bättre bemötande förekom även bland 
kvinnorna i Wahlins studie (2000). Således tyder detta på att deltagarna lägger vikt vid 
att människor inte skall ta avstånd från dem. Att deltagarna berättar för människor vilka 
inte för informationen vidare tyder samtidigt på att man vill hålla sin sexuella läggning 
hemlig, vilket dock kan tyckas vara lite motsägelsefullt om man samtidigt vill vara 
öppen. I NOVA-rapporten (Hegna et al., 1999) framkom att homosexuella var mer 
öppna gentemot föräldrar och syskon idag jämfört med för trettio år sedan, vilket är ett 
resultat av att attityderna till homosexualitet blivit mer positiva. Den kvinna som varit 
öppen i media skiljer sig slutligen markant från de övriga deltagarna eftersom hennes 
öppenhet blivit offentlig.  
 
Generella reaktioner vid öppenhet 
 
Deltagarna får olika reaktioner då de är öppna med sin sexuella läggning. Vissa 
människor uttrycker en viss förvåning, andra blir nyfikna. Att människor blir nyfikna 
upplevs med blandade känslor; i vissa fall kan man vara beredd på att berätta om sitt 
leverne, främst om man känner personen ifråga. I andra sammanhang vill man inte vara 
”en lärobok”, som det uttrycks. Frågor om deltagarnas sexliv ställs ibland vilket upplevs 
vara irrelevant att svara på, samtidigt som andra deltagare gärna berättar om detta. 
Deltagarna upplever även att nya bekantskaper blir ”stela” i sitt sätt att gå dem till mötes 
då dessa personer inte vet vad de skall samtala om. Samtidigt kan det förekomma att 
deltagarna blir tillfrågade om saker som inte alls anses vara av relevans eftersom dessa 
personer inte heller vågar fråga kring deras sexualitet. Således har man fått upplevelsen 
av att människor i omgivningen inte riktigt vet hur de skall bete sig. Deltagarna menar 
dock att detta kan orsakas av att de själva inte vet hur de skall tackla situationen vilket 
överförs till den andra personen. Vidare anses det vara svårt att avgöra människors 
åsikter om homosexualitet eftersom detta är beroende av vad man själv läser in.   
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Vissa deltagare menar att de dras till människor som accepterar homosexualitet och som 
reagerar positivt. Andra har hamnat i diskussioner med människor utan kunskap om 
homosexualitet, vilka har ifrågasatt deras leverne. Ett tecken på okunskap är 
uppfattningen att homosexuella endast söker sexuella relationer och saknar behov av 
kärlek och närhet. Deltagarna har även erfarit att människor i deras omgivning fått reda 
på deras sexuella läggning på omvägar, vilket upplevts som obehagligt. Man menar att 
många människor ofta ser lite sensationslystet på homosexualitet och som något som 
måste diskuteras. Detta tros bero på att homosexualitet frångår det normala i samhället. 
En uppfattning är att omgivningen borde ha något mer väsentligt att tala om än andra 
människors sexualitet. Vidare menar de bisexuella att det av omgivningen ofta antas att 
de är homosexuella då de lever i en samkönad relation.  
 
Deltagarna har även upplevt att människor viskat bakom ryggen då de varit öppna på 
stan. Man har mött generade blickar men även positiva sådana vilket varit uppskattat. 
Generellt anses bemötandet vara bättre på Södermalm än på Östermalm. Anledningen 
tycks vara att homosexualitet ses som mycket tabubelagt inom det övre samhällsskiktet. 
Vissa deltagare menar dock att de trots allt får ett relativt tolerant bemötande av 
storstadsborna. Vidare har man stött på människor som redan känner andra 
homosexuella och som således inte visat någon reaktion. Många av deltagarna har 
bemötts med acceptans och respekt då de berättat om sin sexualitet för sina föräldrar. 
Vissa av föräldrarna har dock fortfarande svårt att acceptera sina barns sexuella 
läggning. Således innebär detta att deltagarna inte talar om sitt privatliv med 
föräldrarna, vilket anses vara beklagligt. Andra framhåller dock att detta inte är av vikt; 
något de hellre gör med vänner. Samtliga har även blivit bemötta med respekt och 
acceptans av syskon och heterosexuella vänner. Det anses vara av vikt att man själv har 
en avslappnad ton då man skall berätta om sin sexuella läggning. Därigenom behöver 
inte människor få uppfattningen att det är något allvarsamt eller negativt med att vara 
homosexuell. Man bör även berätta om sin sexuella läggning med stolthet för att få en 
positiv reaktion.  
 
Diskussion: I detta avsnitt märks att deltagarna möter många olika reaktioner från 
människor exempelvis förvåning och nyfikenhet. Kvinnorna i Wahlins (2000) studie 
hävdade att deras sexualitet blev allmängods och att det förväntades av dem att de skulle 
finna intresse i att diskutera sin sexualitet även med okända; något som ibland verkar 
upplevas av deltagarna i föreliggande studie. Orsaken verkar återigen vara att samhällets 
heteronormativitet medför att homosexualitet ses som något annorlunda vilket i sin tur 
medför nyfikenhet bland omgivningen. Att människor i omgivningen inte riktigt vet vad 
de skall samtala med deltagarna om då de heller inte vågar fråga kring deltagarnas 
sexualitet kan kanske bero på nervositet. Detta kan i sin tur bero på att man kanske inte 
har träffat någon homosexuell person tidigare. I Östermans studie (2002) framkom 
vidare att endast cirka 30 % hade erfarenhet av att umgås med homosexuella. Kanske 
har deltagarna mött personer utan erfarenhet av homosexualitet vilket medför detta 
bemötande. Visserligen kan detta givetvis även bero på deltagarnas förhållningssätt då 
dessa kanske inte heller spontant pratar om sin sexualitet. I Östermans studie framkom 
att många människor med negativa attityder till homosexualitet även tror att 
homosexuella vill ha fler sexuella relationer än heterosexuella. Således är det inte 
konstigt att deltagarna möter denna form av okunskap, vilket också kanske är ett uttryck 
för en negativ attityd.  
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De bisexuella hävdar vidare att det ofta antas att de är homosexuella av omgivningen. 
Enligt Bertilsdotter (1999) är bisexualiteten osynlig vilket kan leda till vissa 
uppfattningar som inte alltid stämmer. Exempelvis finns uppfattningen att bisexuella 
egentligen är homosexuella men att de befinner sig i en förvirrad fas, på väg mot en 
homosexuell identitet. RFSL (2004b) menar att det kan förhålla sig på detta sätt men att 
det inte gäller för alla individer då bisexualitet också är en identitet, likt den homo- och 
heterosexuella identiteten.  
 
Enligt Bohman (1995) är det mycket ovanligt att föräldrar blir glada över att få veta att 
deras barn är icke-heterosexuellt. I vissa familjer kan det även vara svårt att beröra 
ämnet homosexualitet, ibland så svårt att man tiger ihjäl det, vilket leder till en 
besvikelse över bristen på gensvar bland många homosexuella. Detta verkar tillämpbart 
på vissa av deltagarna i föreliggande studie. På detta sätt kan jag utröna att stöd och 
acceptans från familjen inte är en självklarhet. Deltagarna har dock blivit bemötta med 
respekt och acceptans av syskon och heterosexuella vänner. Enligt NOVA-rapporten 
(Hegna et al., 1999) var det en större andel av heterosexuella vänner som reagerade 
positivt jämfört med föräldrar; 90 % jämfört med 49 %. Kanske kan fallet vara att både 
syskon och heterosexuella vänner tillhör en annan generation vilken är mer 
accepterande av homosexualitet än äldre generationer. I avsnittet märks även att vissa 
människor i deltagarnas omgivning gärna diskuterar homosexualitet, vilket kanske inte 
alltid är väsentligt, medan andra, exempelvis familjen, tystar ner homosexualitet. Frågan 
är således om en ”lagom” diskurs finns? Så länge homosexualiteten emellertid ses som 
något icke-normalt kommer den troligtvis omges av både tystnad och sensation.  
 
Det kan tyckas att många reaktioner varit negativa men deltagarna har också fått 
positiva reaktioner eller inga reaktioner alls. Att vara avslappnad och stolt då man 
berättar kan säkerligen medföra en positiv reaktion. Det kan dock med största 
sannolikhet vara svårt att inta en sådan hållning, speciellt om man befarar en negativ 
reaktion eller fått en sådan vid tidigare tillfällen.  
 
Upplevda negativa bemötanden 
 
Ingen av deltagarna har blivit utsatt för våld på grund av sin sexuella läggning. Däremot 
har en kvinna, tillsammans med sin dåvarande flickvän, erfarit att människor kastat 
saker på dem:  
 

”Sedan satt jag och mitt ex på tunnelbanan en gång och pussades och då var det 
några som kastade plastflaskor på oss. Det kunde ju säkert ha gått mycket värre 
men… ja, vi gick av till slut”.   
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Man har även fått bevittna misshandel av andra på grund av deras sexuella läggning. 
Detta har skett under Stockholm Pride1 och orsakats av nazister. Att nazisterna drar sig  
till Stockholm Pride medför att vissa av deltagarna känner sig hotade och oroliga, både 
för egen och andra besökares del. De uttrycker även en stor ilska över detta men vill inte 
känna sig begränsade då de vill kunna stå för sin sexuella läggning. Andra känner sig 
inte speciellt hotade då nazisterna främst attackerar homosexuella män. Det finns även 
kristna rörelser som ofta demonstrerar mot homosexualitet under Stockholm Pride. 
Dessa rörelser anses inte utgöra något fysiskt hot, dock känner man sig psykiskt hotad 
vilket medför en känsla av att inte vara accepterad i samhället.  
 
En kvinna har även personligen blivit utsatt för hot på grund av sin sexuella läggning. 
Kvinnan berättar att hon fått obehagliga telefonsamtal från okända personer i samband 
med att hon blivit tillsammans med sin första flickvän. Dessa återkommande 
telefonsamtal medförde att relationen fick avslutas eftersom det blev så psykiskt 
påfrestande. Deltagarna har även känt sig hotade på stan i samband med att okända 
personer följt efter dem då de visat sin kärlek öppet samt om någon ifrågasatt deras 
könsidentitet. Att få könsidentiteten ifrågasatt har upplevts som påfrestande, vilket 
inneburit att man själv har börjat ifrågasätta denna. Ifrågasättandet grundar sig troligtvis 
i att personer omgivningen känt sig provocerade då man avviker genom ett 
könsöverskridande utseende.  
 
Att ha blivit trakasserad på grund av sin sexuella läggning har bland annat förekommit i 
krogmiljöer då ordningsvakter knuffats eller kastat arga blickar då man varit fysisk med 
sin partner. Trakasserier har också förekommit i arbetssituationer då manliga 
arbetskollegor fällt elaka kommentarer. Deltagarna tror dock att dessa arbetskollegor 
inte riktigt förstår att de trakasserar och man poängterar vikten av att försöka ge tillbaka 
om detta skulle inträffa. Man har även varit med om att få höra glåpord. Detta har skett 
då man gått hand i hand på stan med sin partner eller då man varit på väg hem från 
krogmiljöer för homo- och bisexuella. Glåporden har främst utgjorts av svordomar till 
exempel ”djävla flata” och det är män, ofta med utländsk bakgrund, som man fått höra 
detta ifrån. Anledningen tycks vara att dessa, vid åsynen, känner sig maktlösa då 
homosexuella kvinnor inte har något intresse av män. Detta medför en ilska hos 
deltagarna. Vissa av dem skriker något tillbaka medan andra går därifrån.  
 
Deltagarna har även fått sexuella förslag från män vilket upplevts som obehagligt. Detta 
har bland annat förekommit från manliga arbetskollegor vilka inte tagit deras sexualitet 
på allvar. En kvinna menar dock att hon ser lite mellan fingrarna vid dessa sexuella 
förslag. Anledningen är att atmosfären blir bättre om hon ser dessa inviter som 
skämtsamma kommentarer istället för att bli arg och på så sätt får hon en bättre relation 
                                                
1 Pridefirandet har sitt ursprung i den amerikanska gayrörelsens födelse i New York 1969. Polisen i New 
York hade vid ett flertal tillfällen trakasserat homosexuella och gjorde den 27: e juni samma år en razzia 
mot baren Stonewall Inn på Cristopher Street, vilket hade en homosexuell publik. Denna razzia medförde 
dock att gästerna satte sig på tvären och kravaller utbröt vilka kom att vara i tre dagar. Sedan dess har 
många länder firat denna händelse, vilken fått namnet Pride därför att homosexuella för första gången 
stod upp mot de trakasserier som förekom (RFSL, 2004c). Idag är Stockholm Pride en festival som 
årligen hålls som syftar till att synliggöra homo- bisexuella, samt transpersoner i samhället (Föreningen 
Stockholm Pride, 2006).  
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till sina kollegor. Man har även fått sexuella förslag från okända män på stan. 
Anledningen tycks vara att dessa män ser ett lesbiskt par som ett sexuellt objekt och tar 
sig friheten att bjuda in sig själva. Deltagarna menar dock att dessa män borde förstå att 
homosexuella kvinnor inte har något intresse av dem.  
 
Vad gäller diskriminering på grund av sexuell läggning har vissa av deltagarna blivit 
utsatta, andra inte. Om det emellertid förekommer diskriminering mot andra bi- och 
homosexuella menar deltagarna att de också känner sig träffade eftersom de tillhör en 
utsatt grupp i samhället. Då man personligen varit utsatt för diskriminering har detta 
skett i krogmiljöer då man kysst sin partner, vilket medfört tillsägelser av 
ordningsvakter. Detta har känts orättvist då heterosexuella par inte fått samma 
tillsägelse. Diskriminering har även förekommit från familjemedlemmar, dock i 
omedveten form. Deltagarna beskriver hur de, tillsammans med flickvänner, setts som 
väninnor, vilket ansetts vara negativt. En annan form av diskriminering har förekommit 
då deltagarna inte blivit insläppta i krogmiljöer för bi- och homosexuella då 
ordningsvakter menat att deltagarna inte sett tillräckligt homosexuella ut. Anledningen 
tycks vara att vissa krogmiljöer inte vill ha en heterosexuell publik och att 
ordningsvakterna trott att deltagarna varit heterosexuella.  
 
Vad gäller ovanstående negativa bemötanden är dessa inte dagligen förekommande utan 
händelser som inträffat ibland. Således menar deltagarna att de inte alltid är utsatta på 
grund av sin sexuella läggning även om det anses vara stigmatiserande om det sker.  
 
Diskussion: Ingen av deltagarna har blivit utsatt för våld på grund av den sexuella 
läggningen. Många studier har dock visat att homosexuella är mer utsatta för brott än 
normalbefolkningen (Tiby, 1999). Tiby använder termen hatbrott vilken syftar till 
rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska brott. Det som i detta fall skiljer hatbrott 
från andra typer av brott är således att motivet måste vara homofobiskt. Tiby undersökte 
homosexuella kvinnor tillsammans med homosexuella män vad gäller deras utsatthet för 
hatbrott. Cirka hälften av de deltagande i studien sade sig ha utsatts för brott vid flera 
tillfällen. Således tyder detta på en upprepad viktimisering. Orsakerna till brotten sades 
vara provokation, våld som respons på homosexuella inviter, homofobi samt 
heteronormativitet.  
 
Det vanligast förekommande brottet var hot, därefter våld, förolämpningar, 
skadegörelse, egendomsbrott och därefter sexbrott, i fallande skala (Tiby, 1999). Som 
tidigare framkommit känner sig deltagarna hotade och oroliga för att nazisterna skall 
attackera dem och andra bi- och homosexuella under Stockholm Pride, dessutom har de 
känt sig hotade när någon utomstående följt efter dem på stan eller ifrågasatt deras 
könsidentitet. Detta verkar tyda på att homo- och bisexuella är utsatta i samhället. 
Folkhälsoinstitutets studie (2005) visade även att det var mycket vanligare att homo- 
och/eller bisexuella avstått från att gå ut ensamma av rädsla för överfall, rån eller annat 
ofredande. Om deltagarna i min studie avstår från att gå ut ensamma på grund av rädsla 
framkommer inte. Rädslan verkar dock finnas bland dem. En kvinna i denna studie har 
som nämnts även personligen blivit utsatt för hot, vilket är det vanligast förekommande 
brottet enligt Tibys forskning (1999). Folkhälsoinstitutets studie (2005) visade även att 
det var mycket vanligare bland homo- och/eller bisexuella att utsättas för hot än i övriga 
befolkningen.  
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Vad gäller trakasserier på grund av den sexuella läggningen menar deltagarna att detta 
förekommit i krogmiljöer och på arbetsplatsen. Som tidigare nämnts visade Ljunggren 
et al. (2003) att nedsättande kommentarer och förlöjligande av homo- och bisexuella 
förekommer på arbetsplatser (se ovan). NOVA-rapporten (Hegna et al, 1999) visade 
även att trakasserier mot homo- och bisexuella var vanligt förekommande på offentliga 
platser; exempelvis på gatan, i krogmiljöer eller på tunnelbanan. Deltagarna i 
föreliggande studie har även varit med om att bli trakasserade då de fått höra glåpord på 
stan och då de varit på väg hem från gayställen. Detta överensstämmer med resultatet i 
NOVA-rapporten där det framkom att okända personer på offentliga platser skrikit 
nedsättande kommentarer till flertalet av de kvinnor och män som intervjuats. Således 
verkar trakasserier på grund av sexuell läggning inte vara något ovanligt.  
 
Deltagarna delger att det vanligtvis är män som trakasserar, vilket man kan fundera 
över. Fallet kan vara likt deltagarna menar att män känner sig maktlösa eftersom 
homosexuella kvinnor inte har något intresse av dem. Forskning har dock visat att det är 
vanligare att män har fördomar mot homosexuella jämfört med kvinnor (D´Augelli & 
Rose, 1990). Således kanske detta kan förklara varför det främst är män och inte 
kvinnor som trakasserar. Vidare har deltagarna fått sexuella förslag av både 
arbetskollegor och okända män på stan. Detta kan ytterligare ses som en form av 
trakasserier. Enligt Weinrich (1987) ses homosexuella kvinnors sexliv som 
upphetsande, främst av heterosexuella män. Detta, samt en objektifiering av 
homosexuella kvinnor kan således leda till dessa sexuella förslag. Ser man dessutom 
homo- eller bisexualitet som en ”fas” som kan gå över, tar man heller inte sexualiteten 
på allvar vilket kanske således medför en tro att kvinnan egentligen är heterosexuell.  
 
Vissa av deltagarna har även varit utsatta för diskriminering. Vad gäller utsatthet för 
diskriminering på grund av sexuell läggning visar Folkhälsoinstitutets studie (2005) att 
33 % av de homosexuella och 37 % av de bisexuella blivit utsatta för diskriminering 
under de senaste 12 månaderna. Var denna diskriminering ägt rum framgår inte av 
studien men den påvisar att diskriminering är ganska vanligt förekommande bland 
homo- och bisexuella. Vad som dock är anmärkningsvärt är att individer i gayvärlden 
även kan diskriminera då deltagarna inte blivit insläppta i krogmiljöer med anledning av 
ett heterosexuellt utseende. Således kan man tänka sig att även homosexuella 
diskriminerar heterosexuella genom att neka dem inträde. Vidare menar deltagarna att 
den egna familjen kan diskriminera även om det inte sker medvetet. Således kan man 
tänka sig att familjemedlemmarna inte heller tar deras sexualitet på allvar utan istället 
ser denna som en ”fas” som går över. Ingen av deltagarna upplever sig dock ha blivit 
diskriminerad på arbetet. Således kan inte NOVA-rapportens resultat (Hegna et al., 
1999) tillämpas på deltagarna i föreliggande studie (se Inledning) Man har dock upplevt 
trakasserier och jag undrar således om detta kan vara en form av diskriminering, kanske 
av mer indirekt art, även om det inte sade rakt ut. 
 
Det skall dock påpekas att utvecklingen har gått framåt i Sverige under de senaste åren. 
Sverige är ett land där det, till skillnad från många andra länder finns en myndighet, 
HomO, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO, 
2006). HomO skall aktivt verka mot homofobi och för att diskriminering på grund av 
sexuell läggning inte ska förekomma på några områden av det svenska samhällslivet. 
Till HomO kan alltså den vända sig som exempelvis blivit av med arbetet eller blivit 
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utsatt för trakasserier på arbetsplatsen i samband med den sexuella läggningen. 
Dessutom finns Lagen om förbud mot diskriminering sedan 2003 vilket innebär att 
diskriminering på grund av sexuell läggning är ett lagbrott. På detta sätt finns resurser 
till att hjälpa bi- och homosexuella vid diskriminering.  
 
Relationer 
 
Att vara kär beskrivs som något fantastiskt om det är besvarat. De bisexuella anser inte 
att kärlekskänslan till kvinnor är annorlunda än kärlekskänslan till män men att det kan 
vara enklare att vara tillsammans med män eftersom män alltid säger vad de menar, till 
skillnad från kvinnor. Vidare menar deltagarna att kvinnor i en samkönad relation ofta 
analyserar istället för att lyssna på varandra. Att analysera ses som en typisk könsroll 
och man anser att kvinnor i allmänhet borde försöka bryta detta mönster som är vanligt 
förekommande. En bisexuell kvinna menar dock att passionen blir större eftersom 
kärleken till kvinnor enligt henne är lite förbjuden. De homosexuella menar samtidigt 
att kärlekskänslan till kvinnor blir särskilt påtaglig eftersom de aldrig varit kära i män 
även om de tidigare varit tillsammans med dem. Känslan när man varit tillsammans med 
män har snarare utgjorts av att man istället tyckt mycket om sin partner utan att ha varit 
kär.  
 
Andra nackdelar med att befinna sig i en samkönad relation utgörs bland annat av att 
man är lite för lika. Att vara lika varandra beskrivs i att man ofta har samma intressen 
och samma umgängeskrets. Det kan således vara negativt om man är för lika eftersom 
man inte får något utbyte i längden, vilket i sin tur medför att relationen upplevs som 
tråkig. Vidare menar deltagarna att de ofta lever i symbios i en samkönad relation utan 
att ha ett liv vid sidan av relationen. Anledningen tycks vara att kvinnor är emotionella 
varelser och att relationen blir väldigt intensiv då man lägger mycket av sin energi i den. 
Detta kan dock leda till att relationen blir ohållbar.  
 
Vissa av deltagarna upplever sig bli isolerade från heterosexuella vänner då de har en 
samkönad relation. Detta med anledning av att de känner sig hämmade i att umgås med 
dessa i närvaro av flickvännen eftersom de därigenom tydligt frångår den heterosexuella 
normen. Umgänget med andra homo- och bisexuella upplevs dock som något naturligt. 
Deltagarna menar emellertid att det även är lite upp till dem själva att tillsammans med 
flickvännen våga umgås med heterosexuella då dessa kanske inte ser homosexualitet 
som något annorlunda. Fallet kan vara att deltagarna själva läser in uppfattningar som 
inte existerar. De försöker dock förändra sitt beteende och vara mer utåtriktade i 
umgänget med heterosexuella, även om det anses vara svårt. Andra nackdelar med en 
samkönad relation är att man, tillsammans med sin flickvän, ses som vänner och kanske 
som lite misslyckad av okända då man inte befinner sig i en heterosexuell relation.  
 
Vissa av de bisexuella deltagarna kan sakna den fysiska styrkan och därigenom 
tryggheten hos män då de är tillsammans med en kvinna. Andra nackdelar med att leva i 
en samkönad relation är att man upplever att den sexuella spänningen ibland försvinner. 
Anledningen tycks vara att kvinnor i allmänhet har ett mindre sexuellt behov än män. På 
detta sätt menar deltagarna att de måste hålla i gång sexlivet för att hålla liv i relationen. 
Vidare beskrivs att man i en samkönad relation kommer varandra väldigt nära då man 
får andra roller än rollen som varandras flickvänner. Exempel på detta är att man även 
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blir varandras bästa vänner, varandras systrar samt varandras mamma. Därigenom kan 
det finnas en svårighet att förena alla dessa roller samtidigt som man utöver dem skall 
ha en kärleksrelation. Detta tros vara ytterligare en orsak till varför samkönade 
relationer ibland inte håller.  
 
Trots ovannämnda nackdelar finns många positiva aspekter med en samkönad relation. 
Fördelarna är att det finns en förståelse som inte finns i en heterosexuell relation. 
Deltagarna menar att män oftast inte förstår vilka problem kvinnor kan ha; exempelvis 
hur det är att vara kvinna i allmänhet då kvinnor är diskriminerade på många sätt i 
samhället. En samkönad relation upplevs även vara mer jämställd än en heterosexuell 
relation då man inte behöver vara underordnad en man, vilket leder till att man känner 
sig fri. Vidare anses kvinnor vara mer ansvarstagande än män. Således kan det bli lättare 
att sköta praktiska saker samtidigt som man kan förstå hur den andra tänker då kvinnor 
har samma tankemönster.  
 
Vissa av deltagarna anser att det är viktigt för dem att ha en partner även om man också 
tycker om att vara ensam ibland. Detta med anledning av att man känner en trygghet i 
att kunna öppna sig för en annan människa som kan finnas där som stöd vid motgångar i 
livet. Man tycker även om tvåsamhet och att vara omtyckt. En annan uppfattning är att 
det är av vikt att lära sig vara ensam, utan en partner. Detta för att kunna bekräfta sig 
själv och att lära sig inse att man är värdefull utan att behöva bekräftelse från någon 
annan. På detta sätt blir man troligtvis starkare i sig själv. Vidare anses att man bör 
lägga vikt vid vad man vill ha i en relation snarare än att fokusera på vad man kan ge. 
Andra menar att det var viktigare för dem att ha en partner vid en lägre ålder men att de 
idag har omprövat sina värderingar. I en lägre ålder fanns en större nyfikenhet vilket 
medförde att man inte reflekterade över vad man sökte i en relation. I dag har man dock 
kommit till insikt angående detta vilket innebär att man är eftertänksam innan man 
inleder en relation.  
 
Det ansågs även av vikt att ha en partner då man precis hade kommit ut på grund av en 
längtan efter en partner samtidigt som en relation vid detta tillfälle var ett sätt att få sin 
homo- eller bisexualitet bekräftad. Detta behov finns dock inte längre eftersom man 
känner sig säker på sin sexuella läggning. I framtiden vill man ha ett familjeliv, dock 
inte idag då man hellre vill vara med sig själv. En deltagare trivs bäst med tillvaron då 
hon inte har en partner eftersom hon känner frihet utan att behöva ta hänsyn till någon 
annan:  
 

”För att det är egentligen inte något jag går omkring och njuter av;, att vara 
förälskad. När jag är singel, då går jag runt och njuter. Då är jag förälskad i mig 
själv istället och i mitt liv, då mår jag så himla bra. Jag har ryggen fri, jag är helt 
ärlig och kan inte såra någon”.  

 
En annan uppfattning är att det viktiga är att lära känna nya människor, inte att inleda en 
relation, då detta hellre kan ses som en positiv sidoeffekt om det skulle inträffa. 
 
Samtliga har vänskapsrelationer som de anser vara tillfredsställande. De flesta har några 
få vänner som står dem nära och som de kan anförtro sig åt. Man poängterar vikten av 
att vara ärlig i sina vänskapsrelationer; visar det sig att någon vän är oärlig bryter man 
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hellre relationen. Det anses vara viktigare att ha några få och nära vänner än flertalet 
ytliga. Deltagarna delger vidare att de har en blandad vänskapskrets med homo-, bi och 
heterosexuella människor vilket är positivt då de anser att det är stimulerande att ha 
olika vänner.  
 
Diskussion: Delade meningar framkommer huruvida det är av vikt att ha en partner. 
NOVA-rapporten (Hegna et al, 1999) visade dock att majoriteten av de homosexuella 
önskade sig en partner om de inte befann sig i en relation. Detta gav en klar indikation 
om att ett parförhållande var högt värdesatt, vilket skiljer sig från vissa av deltagarna i 
föreliggande studie vilka hellre endast värdesätter sig själva. De som anser att det är av 
vikt att ha en partner nämner trygghet, känslan av tvåsamhet och att vara omtyckt som 
motiv. Liknande kvalitéer i samband med en relation, såsom gemenskap, trygghet och 
erhållandet av kärlek, värderades högt i Lundahls studie (1998), i vilken homo- och 
bisexuella kvinnor mellan 18 och 78 år intervjuats om hur en lesbisk identitet utformas. 
Vad gäller vänskapsrelationer visar även NOVA-rapporten (Hegna et al.,1999) att nio 
av tio homosexuella hade goda och förtroliga vänner där de bodde. Dessa hade mer 
intima vänskapsrelationer och en mer regelbunden kontakt med sina vänner jämfört med 
de heterosexuella. Vänskapsrelationer var även av stor vikt för de homosexuella. Detta 
kan även appliceras på deltagarna i föreliggande studie även om antalet inte är 
avgörande. Att ha en blandad vänskapskrets, likt deltagarna i föreliggande studie har, 
tyder enligt Hegna et al. på att man som homo- och bisexuell är bra integrerad i det 
övriga samhället, samtidigt som en god integration i den homosexuella kulturen finns.                                                                                                          
 
Vidare framkommer många aspekter med en samkönad relation. Exempelvis nämns att 
kvinnor i en samkönad relation ofta analyserar och heller inte alltid säger vad de menar. 
Således verkar kommunikationen inte alltid fungera kvinnor emellan. Enligt Hagberg 
(muntlig källa ref. i Bertilsdotter, 1999) kan bisexuella ha svårt att få ihop olika aspekter 
av en relation i samma person. Exempelvis kan det förekomma att bisexuella känner 
trygghet för det ena könet och sexuell attraktion för det andra. Det framkommer att 
vissa av de bisexuella i föreliggande studie nämner olika fördelar i en relation beroende 
på partnerns kön även om det inte direkt uttrycks en svårighet att få ihop dessa fördelar i 
samma person.  
 
I resultatet framkommer vidare att man ibland är lite för lik sin partner i en samkönad 
relation, vilket upplevs vara en nackdel. Att vara lika varandra beskrivs exempelvis i att 
man ofta har samma umgängeskrets. Beals, Implett och Peplau (2002) undersökte 
faktorer såsom engagemang och stabilitet i lesbiska parförhållanden via en 
enkätundersökning. Enkäten fylldes i av 301 par vilka befann sig i en medelålder på 32 
år. Av de deltagande menade 80 % att mer än hälften av deras vänner även var vänner 
till deras partner. Vidare svarade 24 % att detta gällde för alla vänner. Således verkar 
det inte vara ovanligt att samkönade par har samma vänner och/eller samma 
umgängeskrets.  
 
En annan nackdel som nämns är upplevelsen av att leva i symbios i en samkönad 
relation. Detta kan kopplas samman till begreppet fusion, vilket Krestan och Bepko 
(1980) menar kan vara ett problem i ett lesbiskt förhållande. Då lesbiska par består av 
två kvinnor, och kvinnor är socialiserade till att lägga vikt vid intimitet i en relation i 
större utsträckning än män, kan detta leda till en sammansmältning där den enskilda 
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individen hamnar åt sidan. Således kan parterna hamna i ett beroende till varandra utan 
självständighet, vilket i längden medför att relationen blir osund och kanske även 
ohållbar. För att förhindra denna fusion menar Mencher (1990) att parterna bör spendera 
mindre tid tillsammans och utveckla separata intressen. Detta skulle troligtvis minska 
risken för symbios i deltagarnas parrelationer.   
 
Vissa av deltagarna upplever vidare att de blir isolerade från heterosexuella då de har en 
samkönad relation på grund av en hämning att umgås med dessa. Enligt Kurdek (2005) 
upplever de par som tillsammans umgås med vänner mer tillfredsställelse med 
relationen än de som inte alls gör det. Detta med anledning av det sociala stödet och 
bekräftelsen från vännerna som är av vikt för tillfredsställelsen med relationen. Jordan 
(1995) menar även att ett socialt stöd från heterosexuella fyller en lika stor funktion som 
det sociala stödet från andra homo- och bisexuella. Då deltagarna tydligt upplever sig 
frångå den heterosexuella normen vid umgänge med heterosexuella vänner kanske ett 
socialt stöd från dessa inte är fullgott. Fallet kan även vara att detta stöd inte heller 
uppmärksammas om de läser in uppfattningar som inte existerar. Att de dock försöker 
förändra sitt beteende visar emellertid på att de vill umgås med heterosexuella vänner. 
Heteronormativiteten verkar dock återigen vara påtaglig då deltagarna menar att de ses 
som vänner eller som lite misslyckade av okända.  
 
Deltagarna nämner vidare att den sexuella spänningen ibland försvinner i relationen, 
vilket upplevs vara en nackdel. Blumstein och Swartz (1983) visade i en intervjustudie 
att lesbiska par hade sexuellt umgänge mer sällan jämfört med heterosexuella par och 
homosexuella män i parförhållanden efter tio år i relationen. Resultatet förklarades med 
att lesbiska kvinnor värderar intimitet som kyssar och kramar i större utsträckning än 
den sexuella akten. Frye (1990) menar emellertid att detta kan vara missvisande 
eftersom definitionen av sex är en subjektiv bedömning och kan variera mellan olika par 
där den sexuella läggningen inte heller behöver vara avgörande. Blumstein och Swartz 
(1983) fann dock även att både homo- och heterosexuella par upplevde att ett sexuellt 
falnande intresse var fullt normalt i en längre relation, vilket berodde på brist på tid, 
fysik energi eller upplevelsen av att vara ”van” den andra vilket medförde avsaknad av 
spänning vid sex. Vidare visades att det sexuellt falnande intresset påverkade relationen 
negativt för alla intervjuade i studien utom för lesbiska par vilka värderade jämlikhet 
och närhet högre. Detta är ett motstridigt resultat vid en jämförelse med föreliggande 
studie. Då deltagarna menar att de måste hålla i gång sexlivet för att hålla liv i 
relationen indikerar detta samtidigt att sexlivet ändå spelar en stor roll för dem.  
 
Då deltagarna menar att olika roller är vanligt förekommande i samkönade relationer 
kan detta kopplas till Loulans (1987) resonemang. Likt deltagarna hävdar Loulan att 
homosexuella kvinnor för ofta gör sin partner till sin bästa vän. Detta medför ofta att de 
ursprungliga vännerna hamnar lite åt sidan och således finns en förväntan på att 
partnern även skall fylla vännernas funktion. Att homosexuella kvinnor gör sin partner 
till sin bästa vän framkommer också i Lundahls studie (1998). Anledningen till varför 
homosexuella kvinnor gör sin partner till sin bästa vän är enligt Lundahl förståelsen för 
varandra i den samkönade relationen som handlar om upplevelsen av att vara kvinna. 
Sammanfattningsvis har det framkommit tre intressanta aspekter angående 
vänskapsrelationer i samband med en samkönad relation, vilka kan vara värda att 
repetera. Ofta har båda parter samma umgängeskrets, umgänget med heterosexuella 
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vänner kan minska på grund av en hämning men även kan umgänget med övriga vänner 
minska på grund av benägenheten att göra partnern till sin bästa vän.  
 
Vidare nämner deltagarna att förståelsen upplevs som något positivt och man hävdar 
vidare att en samkönad relation är mer jämställd än en heterosexuell relation. Enligt 
Kurdek (2005) tenderar samkönade par att dela upp sysslor i hemmet på ett mer 
jämställt sätt än heterosexuella par. Detta eftersom det biologiska könet inte medför 
förlegade könsnormer såsom att kvinnan skall sköta hushållsarbetet och mannen stå för 
försörjning. Trots uppfattningar att samkönade par delar upp sysslor i hemmet, likt att 
den ena partnern ”är” man och den andra kvinna finns inga empiriska belägg för detta 
(Carrington, 1999).  
 
Mental hälsa 
 
Deltagarna definierar begreppet mental hälsa enligt många olika kriterier. Dels 
definieras detta som måendet i förhållande till individen; att man har en god självbild 
och att man älskar sig själv. Om det förhåller sig på detta sätt menar deltagarna att man 
gör de bästa valen för sitt eget mående samt att man har en självbevarelsedrift som är 
stark. Känslan av frihet är ett annat kriterium som utgör mental hälsa. Att ha förmågan 
att vara ensam och trivas med detta är även av vikt för att kunna må bra samt som 
glädjen över att leva och känslan av att känna sig fysiskt frisk ses som ytterligare 
kriterier.  
 
Mental hälsa definieras även som frånvaron av psykisk sjukdom och att man känner sig 
avslappnad eller stabil i sin tillvaro. Deltagarna menar även att den mentala hälsan är 
sammankopplad med den egna livssituationen; att man har en sysselsättning som är 
trivsam och som kan vara utvecklande för individen. Att individen under livets gång 
inte stagnerar utan istället har något att brinna för och som kan vara självförverkligande 
är således av vikt för att må bra. Att ha goda relationer är även kriterier för mental hälsa. 
Närvaron i mötet med andra människor samt förmågan att vara tydlig i sin 
kommunikation ses vidare som kriterier för goda relationer. Vissa av deltagarna menar 
även att en god relation med en partner är av vikt då detta förgyller tillvaron och medför 
ett bättre mående.  
 
Deltagarna menar att de generellt har en god mental hälsa. Känslan av att må bra 
beskrivs i att de tycker om att vara med sig själva, att de känner lugn samtidigt som de 
tar dagen som den kommer. De beskriver vidare frånvaron av negativa känslor och att 
det egentligen inte finns något som saknas i deras liv. Man har börjat acceptera sig själv 
mer och mer i samband med ett ökat självförtroende och är på väg att lära känna och 
tycka om sig själv samtidigt som man försöker göra det bästa för sitt eget 
välbefinnande. En glädje finns över att få vara frisk och att man lever i ett fritt land utan 
påtaglig fattigdom med möjligheter att göra olika val i livet. Något som även 
symboliserar en god mental hälsa är att deltagarna ger sig själva tid till reflektion över 
sina liv. Då de är medvetna om vad som sker i deras tillvaro medför detta en stark 
känsla av närvaro. Vidare beskriver deltagarna frånvaron av ångest hos dem som ett 
tecken på en god mental hälsa. De är även glada i sitt sinnesillstånd och trivs även med 
sin sysselsättning vilket medför harmoni.  
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Deltagarna delger dock att de upplever oro inför vissa saker, såsom den egna framtiden. 
Det anses vara påfrestande att man enligt samhällsnormen vid 30-årsåldern skall skaffa 
familj och fast boende, något man inte än har planer på men ändå upplever stress inför. 
Samtidigt finns en stress över att man vill bli välutbildad, ha ett bättre yrke och kunna 
tjäna gott om pengar till den egna överlevnaden. Ytterligare finns en stress för att man 
verkligen skall ta till vara på livet, att varje dag upplevs som meningsfull och att man 
till fullo tar ansvar för sin tillvaro. Många av deltagarna vill hinna med att göra olika 
saker såsom att resa vilket de känner sig stressade inför då de börjar bli äldre. En oro i 
arbetssituationer uttrycks då man befarar att det inte skall gå bra inom yrkeslivet i 
framtiden. Deltagarna menar även att det finns en stress hos dem i samband med studier 
vilket påverkat dem till en trötthet de inte upplevt tidigare.  
 
Vissa av deltagarna uttrycker vidare oro i samband med relationer till sina flickvänner. 
Till exempel kan man uppleva oro inför att man skall förlora sin frihet utanför 
relationen eller att relationen så småningom skall upphöra. En kvinna är inte helt säker 
på om hon vill ha en relation, vilket upplevs som negativt. Osäkerheten handlar om att 
hon inte vet om hon är kär vilket resulterat i otrohet som i sin tur medfört ett dåligt 
samvete och ett sämre mående. Samtidigt finns rädslan för att hon skall komma att såra 
flickvännen om hon gör slut på relationen, vilket innebär en känsla av förvirring. En 
bisexuell kvinna upplever oro i samband med att hon är tillsammans med en man. Det 
finns en oro för att sexlivet inte skall vara tillfredsställande för pojkvännen då kvinnan 
menar att hon har bristande sexuella erfarenheter med män med anledning av en tidigare 
homosexuell relation. Vidare befarar hon att hennes pojkvän skall tycka att det är tråkigt 
att han alltid kommer att vara den enda mannen då de umgås med hennes vänner. Hon 
har även varit orolig för att pojkvännen skall ha svårt att acceptera hennes bisexualitet. 
Pojkvännen har dock inte haft några problem att acceptera detta men oron gör sig ändå 
påmind.  
 
Det förekommer även en osäkerhet bland vissa deltagare som handlar om att inte vara 
omtyckt, att det inte skall gå bra i livet, samt att man skall misslyckas med att ta de 
chanser man eventuellt kommer att få i framtiden. Andra menar även att de har en 
blyghet då de känner ett motstånd inför att yttra sina åsikter. Detta med anledning av att 
de befarar att människor i omgivningen skall tycka illa om dem. En kvinna delger också 
att hon är rädd för kontakten med sina egna känslor då hon anser att det är psykiskt 
påfrestande med mycket känslor.  
 
En sänkt mental hälsa har funnits vid tidigare tillfällen i deltagarnas liv. Under perioder 
har man känt sig destruktiv och tagit till destruktiva beteenden såsom 
alkoholkonsumtion i stora mängder. Samtidigt har dåvarande relationer med flickvänner 
medfört en sänkt mental hälsa. En kvinna beskriver hur en relation innehöll en enorm 
svartsjuka från båda parter vilket medförde att relationen blev destruktiv. Hon skulle 
idag aldrig försätta sig själv i ett liknande förhållande eftersom hon då mådde så dåligt. 
Efter förhållandet avslutats menar kvinnan att hon fått en bättre självkänsla och vetskap 
om vad hon vill ha i en relation. En annan kvinna har även förekommande 
vinterdepressioner. En vinterdepression blev vid ett tillfälle värre då en relation 
avslutades vid samma tidpunkt. Hon mår idag dock väsentligt bättre då hon kommit 
över sin tidigare flickvän.  
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De flesta av deltagarna menar att deras mentala hälsa inte är sänkt på grund av att de är 
homo- eller bisexuella. Snarare är fallet att de idag mår bättre då de kommit till insikt 
om sin sexualitet jämfört med måendet då de ännu inte kommit ut. En bisexuell kvinna 
uttrycker däremot att hennes sexualitet påverkar den mentala hälsan. Familjens 
förväntningar på att hon skall skaffa en pojkvän tar stor plats i hennes tankeverksamhet 
vilket hon dock försöker bearbeta. Deltagarna poängterar vidare vikten av att vara 
accepterade av omgivningen för att kunna må bra. Samtliga är överens om att de inte 
vill ha människor i sin närhet som ogillar homo- eller bisexualitet eftersom de skulle 
känna sig förnekade. Man vill främst ha acceptans från den egna familjen eftersom 
denna ses som en viktig stöttepelare som kommer att finnas med under hela livet. 
Familjen symboliserar en villkorslös kärlek som är viktig att behålla för sitt eget 
välbefinnande och utan sin familj skulle man känna sig oerhört ensam. Vidare skulle det 
vara psykiskt påfrestande om man var tvungen att bryta med familjemedlemmar på 
grund av brist på acceptans. En annan uppfattning är att det är av vikt att bli accepterad 
på arbetsplatsen eftersom man tillbringar en stor del av sin tid där. Om diskriminering 
på grund av sexuell läggning förekommer på arbetsplatser, borde måendet hos dessa 
homo- och bisexuella individer vara sämre enligt deltagarna. Det anses även av vikt att 
få acceptans från samhället då man själv blir förälder. Man poängterar att detta är 
väsentligt så att inte barnet blir utsatt på grund av att det skulle ha samkönade föräldrar. 
 
Diskussion: I resultatet märks att deltagarna generellt mår bra utifrån den egna 
definitionen av mental hälsa. Här nämns varken diskriminering eller trakasserier som 
tecken på en sämre mental hälsa. Detta motsäger således resultatet i Mays och Cochrans 
(2001) studie (se inledning). Inte heller framkommer självmordsbenägenhet, vilket i 
detta avseende motsäger Jorm et als. studie (2002). Vad som dock framkommer är oro 
och stress hos vissa deltagare. Folkhälsoinstitutets studie visade (2005) även att det var 
mycket vanligare bland homo- och/eller bisexuella än heterosexuella att vara mycket 
stressade. Dessa besvär var även framförallt vanligare bland homo- och bisexuella 
kvinnor. Vidare visade rapporten att oro och ångest var vanligare bland homo- och/eller 
bisexuella, särskilt bland kvinnorna. Vad gäller ångest menar deltagarna i föreliggande 
studie att detta inte förekommer hos dem. Således överensstämmer inte detta med 
Folkhälsoinstitutets studie.   
 
I resultatet märks vidare att oron handlar om relationer till flickvänner. I NOVA-
rapporten (Hegna et al., 1999) visades att de med en partner hade en högre livskvalitet 
än de utan en fast partner. Detta skiljer sig även från vissa deltagare i föreliggande 
studie då dessa verkar ha en bättre livskvalitet då de inte har en partner. Vidare menar 
en bisexuell kvinna att hon upplever oro i samband med att hon är tillsammans med en 
man. Här märks en problematik vilken handlar om pojkvännens bemötande av hennes 
sexualitet, medan de andra deltagarna upplever andra relationsproblem såsom 
exempelvis förlust av frihet eller otrohet. Således verkar den bisexuella kvinnans 
sexualitet spela en väsentlig roll i relationen, om än utifrån hennes perspektiv, jämfört 
med resterande deltagare.  
 
Det framkommer även att deltagarna haft sänkt mental hälsa vid tidigare tillfällen i livet 
på grund av relationsproblem med flickvänner. Detta tyder således på att parrelationer 
även har spelat en stor roll för den mentala hälsan. En kvinna delger även att hon har 
förekommande vinterdepressioner. Welch, Collings och Howden-Chapman, (2000) har 
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genomfört en enkätundersökning angående förekomst av depression där urvalet bestod 
av homo- och bisexuella kvinnor mellan 19 och 66 år från Nya Zeeland. Studien visade 
att dessa hade två till tre gånger högre depressionsgrad än de heterosexuella kvinnorna 
som ingick i jämförelsematerialet. Eftersom endast en kvinna i föreliggande studie 
nämner någon form av depression kan jag inte säga att förekomst av depressioner är 
särskilt utmärkande för deltagarna. Således är inte Welch et als. Resultat 
överensstämmande. Jag tycker mig dock kunna utröna ett bristande självförtroende hos 
vissa av deltagarna. Detta bland annat eftersom dessa delger en osäkerhet och ett 
motstånd kring att yttra sina åsikter då de befarar att människor skall tycka illa om dem. 
Ett lågt självförtroende fanns även bland flickorna i Hanners studie (2002). Således kan 
resultatet i föreliggande studie till viss del tillämpas på denna, även om respondenterna i 
Hanners studie var betydligt yngre än vissa av deltagarna i denna studie.  
 
Det framkommer att majoriteten av deltagarna inte har en sänkt mental hälsa på grund 
av den sexuella läggningen. Det märks dock att den bisexuella kvinnan har införlivat 
familjens förväntningar även om hon försöker bearbeta dessa. Införlivad homofobi 
verkar dock inte vara förekommande eftersom ingen av deltagarna upplever ett 
ogillande eller förnekar sin sexualitet på grund av yttre förtryckarstrukturer. Deltagarna 
menar vidare att deras mående var sämre innan de kommit ut. Hegna et al. (1999) menar 
att det psykiska välbefinnandet är bättre hos dem som kommit ut än hos dem som inte 
har gjort det. Detta eftersom de förstnämnda inte längre behöver dölja vilka de är, vilket 
medför ett bättre mående. Som tidigare nämnts menar Coleman (1982) att stadiet innan 
man kommer ofta utgörs av förvirring och att personen inte vet vem hon eller han är. 
Detta verkar deltagarna till viss del ha upplevt eftersom de nu menar att de ”kommit till 
insikt” om sin sexualitet.  
 
Deltagarna poängterar vidare vikten av acceptans från den egna familjen för en god 
mental hälsa. Detta gör även Goldfried och Goldfried (2001) (se inledning). Vidare ses 
acceptans på arbetsplatsen vara av vikt. RFSL (2005) lägger även vikt vid att bi- och 
homosexuella skall ha en god hälsa på arbetsplatsen. Detta genom att inte behöva oroa 
sig för att den sexuella läggningen skall vara ett hinder för att göra karriär eller för att 
man inte får utföra vissa arbetsuppgifter eller utsättas för press på anställningsintervjuer. 
Således är det enligt RFSL av vikt med acceptans av homo- och bisexualitet på 
arbetsplatser. Slutligen anses det av vikt att bli accepterad då man själv blir förälder.  
RFSL (2004d) menar att den heterosexuella kärnfamiljen är en del av heteronormen. 
Om inte kärnfamiljen uppfylls anses familjen vara misslyckad eller anses inte vara en 
familj. Vidare menas att barnet får en olycklig uppväxt då det inte lever inom 
kärnfamiljens väggar. Således kan tänkas att acceptansen av homosexuella föräldrar inte 
är speciellt hög. Kanske kan den tänkas öka i samband med att homosexuella kvinnor, 
förutom rätten till adoption, nu även har rätt till insemination, vilket medför en bättre 
mental hälsa för både barnet och föräldrarna. Slutligen kan nämnas, som tidigare 
framkommit, att alla deltagare inte bemötts med acceptans på arbetsplatsen eller i 
föräldrahemmet. Således kan detta tänkas påverka deras mentala hälsa även om det inte 
sades rakt ut.  
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Åtgärder vid nedsatt mental hälsa 
 
Vid ett sämre mående i samband med den sexuella läggningen nämns ett antal 
möjligheter för att få hjälp och stöd. Deltagarna rekommenderar att vända sig till 
RFSL:s kuratorsmottagning, dessutom finns en telefonjour kallad linje 59 där bi- och 
homosexuella ger stöd, råd och information per telefon. Andra åtgärder som föreslås är 
att vända sig till vänner eller homosexuella kvinnor av en äldre generation, vilka skulle 
kunna ge god information om homosexualitet. Att vända sig till RFSL:s startgrupper 
föreslås även vilka syftar till att nyutkomna homo- och bisexuella skall få chans att 
träffa likasinnade. Dessutom menar deltagarna att Internet medfört att ovanstående 
hjälpinsatser är mer synliggjorda idag än förr. Det finns även olika Internetsajter där 
man kan träffa likasinnade vilket medför att man inte behöver känna sig ensam i sin 
sexualitet och må sämre på grund av detta.  
 
En av kvinnorna berättar att hon besökt RFSL:s kuratorsmottagning vilket underlättat då 
hon mått sämre. Andra egna strategier vid ett sämre mående är att skriva dagbok eller 
att besöka en terapeut. Man försöker även ta itu med problem på egen hand. 
Anledningen tycks vara att man känner sig lite skamsen över att må dåligt och att det 
finns svårigheter att uttrycka sina känslor. Det påpekas dock att detta inte är den bästa 
strategin eftersom det kan gå så långt att man ”exploderar”. De flesta av deltagarna 
söker dock hjälp och stöd från vänner, flickvänner eller syskon om de mår dåligt. 
 
Vad gäller psykologers och kuratorers hbt-kunskap, det vill säga kunskap om homo-, 
bisexuella och transpersoners livsvillkor, vet inte deltagarna hur stor denna är. En 
kvinna berättar dock att hennes terapeut inte visat sig ha särskilt bra hbt-kunskap då 
denna inte riktigt förstått vilka problem bisexuella kvinnor kan stöta på. Terapeuten 
antog till en början att kvinnan var heterosexuell vilket medförde ängslighet hos 
kvinnan inför att komma ut för terapeuten eftersom hon befarade en negativ reaktion. 
Bemötandet från terapeuten var dock positivt vilket medförde att de idag kan samtala 
om hennes bisexualitet även om den inte var orsak till varför hon sökte hjälp. Andra av 
deltagarna hävdar att det vore positivt om fler terapeuter fick ökad hbt-kunskap 
eftersom detta skulle medföra trygghet hos homo- och bisexuella om de mår dåligt på 
grund av sin sexualitet.  
 
Diskussion: Enligt detta avsnitt verkar många resurser finnas för att hjälpa homo- och 
bisexuella om de mår dåligt på grund av sin sexuella läggning. De flesta resurser som 
nämns finns dock inom RFSL, vilket innebär att den homo- eller bisexuella individen 
måste vända sig dit, vilket kanske inte alltid är möjligt om personen inte ännu kommit ut 
eller om internaliserad homofobi förekommer hos individen.  
 
Deltagarna verkar dock ha många egna strategier om de mår dåligt. Således verkar de ha 
garderat sig på ett fullgott sätt vid ett sämre mående. Det föreligger dock en viss 
osäkerhet angående om psykologer och terapeuter besitter en god hbt-kunskap och en av 
deltagarna menar att hennes terapeut inte visat sig ha detta. I överensstämmelse med 
Morgans (1992) och Steins studie (1988) visade Folkhälsoinstitutets studie (2005) att 
det var vanligare bland homo- och bisexuella än bland övriga befolkningen att ha 
uppsökt psykolog. Enligt Statens folkhälsoinstitut finns forskning som även visar att 
homo- och bisexuella ofta får ett heteronormativt bemötande inom vård och socialtjänst. 
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Detta kan även tillämpas på den deltagare i min studie vars terapeut utgått ifrån att hon 
var heterosexuell. Statens folkhälsoinstitut anser dock att det är angeläget att 
landsting/regioner och kommuner uppmärksammar behovet av att personal inom hälso- 
och sjukvården utbildas i ett icke- heteronormativt bemötande för att motverka ett sämre 
omhändertagande. Detta skulle troligtvis medföra att bi- och homosexuella får ett ökat 
förtroende för personalen och således känner sig trygga i att söka sig till andra instanser 
än RFSL om de mår dåligt på grund av sin sexualitet eller av andra orsaker.  
 
Droganvändning 
 
Samtliga konsumerar alkohol och är tillfreds med sin konsumtion. Man anser sig ha 
kontroll över alkoholkonsumtionen vilket exemplifieras av att man hellre dricker vatten 
i krogmiljöer om har tagit ett glas för mycket. Vissa av deltagarna anser att deras 
alkoholkonsumtion är måttlig, andra att den ibland är ganska hög. Detta beroende på att 
det kan finnas många ”festtillfällen” periodvis vilket gör att man dricker mer. Andra 
menar att deras konsumtion är liten vilket beror på att de mår bra och vill vara med sig 
själva snarare än att befinna sig i krogmiljöer och dricka alkohol. Vissa av deltagarna 
känner sig även trygga i sina förhållanden, vilket medför att de dricker mindre. Således 
dricker man mer när man inte har ett förhållande. Deltagarnas åldrar har även betydelse 
för den minskade alkoholkonsumtionen. Då man blivit äldre har man inte samma ork att 
uppleva trötthet och illamående dagen efter som man gjorde vid en lägre ålder. Vid en 
högre ålder har man också börjat reflektera över att alkohol är skadligt för hälsan, vilket 
resulterat i en mindre konsumtion. Vidare är alkoholkonsumtionen beroende av 
sysselsättningen, det vill säga hur mycket arbetsuppgifter man står inför. Anser man sig 
ha tid dricker man gärna alkohol, om inte väljer man att avstå.  
 
De främsta anledningarna till varför man dricker alkohol är för att man anser att det är 
gott och socialt. Deltagarna dricker även alkohol då de skall träffa nya människor 
eftersom umgänget blir mer avslappnat samtidigt som de vid tillfället har roligare. 
Deltagarna har även druckit mer alkohol i samband med att de kommit ut i gayvärlden. 
Detta eftersom man då ville lära känna likasinnade vilket blev möjligt genom att vistas i 
krogmiljöer för bi- och homosexuella och konsumera alkohol. Man menar även att 
alkoholkonsumtion spelar stor roll i gayvärlden eftersom man kan träffa sina vänner och 
få vara sig själv i krogmiljöer för bi- och homosexuella; således blir detta ett motiv till 
att konsumera alkohol. Deltagarna bor även långt ifrån sina vänner vilket innebär att det 
blir lättare att träffa dessa vid en central plats och därigenom tillgängliga krogmiljöer 
där de konsumerar alkohol.  
 
Deltagarna dricker ibland alkohol då de mår sämre. Likt en kvinna uttrycker:  
 

”Jag skulle nog ljuga om jag skulle säga att jag inte drack när jag har det 
skitjobbigt. För att jag känner mig stressad av min situation, då blir jag lugnare. 
Och om jag känner mig riktigt stressad över något så brukar jag ta en eller två 
öl”.  

 
Man skulle dock aldrig dricka sig berusad i sin ensamhet eftersom detta troligtvis skulle 
medföra att man mådde ännu sämre. Vad gäller berusning framkommer olika åsikter om 
detta är av vikt. Vissa anser att det är viktigt att bli lite berusad eftersom de generellt 
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tycker om den avslappnade känslan som berusningen ger. De vill dock inte bli så 
berusade att de förlorar kontrollen men menar att det kan vara positivt att vissa 
hämningar släpper vid berusning. Andra är inte alls är intresserade av detta då de anser 
att berusade människor är patetiska och vill inte identifiera sig med dessa. Man lade 
större vikt vid att bli berusad vid en lägre ålder, vidare beror vikt av berusning på vilken 
situation man befinner sig i med sällskapet. Om syftet med att dricka alkohol är att 
”festa”, likt deltagarna uttrycker, ses berusning som något viktigt och något som ofta 
sker. Berusning anses emellertid inte av vikt om man bara vill umgås med sina vänner.  
 
Vad gäller användning av narkotika har de flesta av deltagarna aldrig använt detta och 
är heller inte något de avser göra. En kvinna delger dock att hon ibland använder 
amfetamin men menar att detta är en riskfri konsumtion eftersom mängden är liten samt 
sällan förekommande. Hon menar vidare att hon hållit konsumtionen på en ”bra” nivå 
utan att uppleva sig vara beroende. Orsakerna till användningen är avslappning, en god 
sinnesstämning och en känsla av tillfredsställelse med tillvaron som kan uppnås genom 
konsumtionen. Vidare delger kvinnan att hon endast använder denna drog i eget 
sällskap, främst innan hon skall gå ut och ”festa”. En annan kvinna menar att hennes 
narkotikakonsumtion av främst hasch varit mer frekvent då hon var yngre eftersom det 
då fanns ett större intresse för narkotika. Intresset har främst handlat om vad som sker 
med det egna medvetandet vid narkotikaanvändning. Kvinnan delger dock att hon även 
upplevt så kallade ”snedtrippar” i samband med denna konsumtion vilket medfört att 
hon blivit mer försiktig med att använda narkotika. Hon menar dock, likt ovanstående 
kvinna, att hennes konsumtion varit låg utan risk för beroende. Idag skulle hon kunna 
tänka sig att prova något nytt narkotikapreparat av ren nyfikenhet, dock inte i samma 
utsträckning som tidigare då hon hellre dricker alkohol.  
 
Diskussion: I detta avsnitt framkommer skilda uppfattningar om den egna 
alkoholkonsumtionen. Vissa deltagare anser att konsumtionen är hög, andra att den är 
måttlig och även låg. När det gäller alkoholkonsumtion bland bi- och homosexuella 
tyder flertalet studier tyder på en högre användning av alkohol. Exempelvis visade 
NOVA-rapporten (Hegna et al., 1999) att det var en större andel homo- och bisexuella 
som ofta drack alkohol jämfört med den generella befolkningen. Hegna et al. menar 
dock att en låg konsumtion bland homo- och bisexuella är knuten till en hög livskvalitet. 
Detta kan även appliceras till vissa av deltagarna i föreliggande studie eftersom dessa 
menar att de dricker mindre med anledning av att de mår bra och vill vara med sig 
själva.  
 
Vissa av deltagarna dricker mer alkohol när de inte har en partner. McKirnan och 
Peterson (1989) menar även att brist på sociala relationer såsom en partner är korrelerat 
med alkoholkonsumtion bland homosexuella. Således kan detta appliceras på vissa av 
deltagarna i föreliggande studie. Deltagarna menar vidare att deras alkoholkonsumtion 
minskat i samband med att de blivit äldre. Helmersson-Bergmark (1999) menar dock att 
många homosexuella inte minskar sin alkoholkonsumtion då de blir äldre. En anledning 
kan vara avsaknad av familjebildande då fåtalet homosexuella skaffar barn. Eftersom 
andelen homosexuella föräldrar är få bidrar detta till att dessa, utan det ansvar som 
familjelivet innebär, kan fortsätta att dricka alkohol även senare i livet (McKirnan & 
Peterson, 1989). Ingen av deltagarna i studien hade barn, vilket kanske kan förklara att 
vissa av dem ibland har en hög konsumtion. Helmersson- Bergmarks (1999) 
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resonemang kan dock inte appliceras på deltagarna i föreliggande studie eftersom de 
verkar ha blivit mer medvetna om sin alkoholkonsumtion vid en högre ålder och således 
minskat den.  
 
Heffernan (1998) har undersökt motivationsfaktorer till alkoholkonsumtion bland 
homosexuella kvinnor USA. Ett urval med 263 kvinnor mellan 19 och 65 år fick 
besvara en enkät och resultatet visade att den främsta motivationsfaktorn var att 
alkoholkonsumtion var ett socialt och trevligt sätt att umgås på. Således kan detta 
resultat även appliceras på deltagarna i föreliggande studie. I Hanners studie (2002) 
framkom att flickorna uppvisade frekvent berusningsdrickande jämfört med 
normalpopulationen. Även i NOVA-rapporten (Hegna et al., 1999) framkom att fler 
homosexuella personer drack sig berusade än resterande befolkning. Detta kan således 
betyda att flertalet deltagande i ovanstående studier lägger stor vikt vid att bli berusade. 
Åsikterna angående vikt av berusning är dock inte entydiga i föreliggande studie. Vad 
som emellertid verkar vara allmänt gällande är att man inte vill bli för berusad, vidare 
beror vikt av berusning på situation och ålder. Deltagarna skulle heller aldrig dricka sig 
berusade vid ett sämre mående. Hall (1993) menar att homosexuella kvinnor främst 
konsumerar alkohol beroende på ett homosexuellt leverne vilket skulle innebära att de 
mår sämre. Att ett sämre mående skulle vara en primär orsak till varför man dricker 
alkohol verkar dock inte vara förekommande i denna studie eftersom man främst anger 
andra anledningar (se ovan).  
 
Deltagarna delger att de druckit mer alkohol i samband med att de kommit ut i 
gayvärlden. McKirnan och Peterson (1989) menar att alkohol ofta ses som ett 
nödvändigt medel för att lära känna likasinnade då man kommer in i den homosexuella 
miljön. Då deltagarna menar att de hade ett behov att av lära känna likasinnade, vilket 
påverkade deras alkoholkonsumtion, överensstämmer detta således med McKirnan och 
Petersons resonemang. Deltagarna hävdar vidare att alkohol spelar stor roll i gayvärlden 
eftersom man kan träffa vänner och få vara sig själv i krogmiljöer för bi- och 
homosexuella. Detta menar även Heffernan (1998) då hon hävdar att samhällets 
heteronormativitet medför färre mötesplatser för homosexuella och på detta sätt blir 
krogmiljön en tillgänglig mötesplats för homo- och bisexuella vilket påverkar deras 
alkoholkonsumtion. I Mays och Cochrans studie (2001) påvisades ett samband mellan 
självskattad diskriminering och alkoholmissbruk bland de homo- och bisexuella. Ett 
missbruk av alkohol verkar dock inte finnas hos deltagarna eftersom de anser sig ha 
kontroll över sin alkoholkonsumtion. Inte heller uppger deltagarna att de konsumerar 
alkohol med anledning av diskriminering. Således är Mays och Cochrans resultat inte 
tillämpbart på deltagarna i denna studie.  
 
Vad gäller användning av narkotika har två av deltagarna provat detta. 
Folkhälsoinstitutets studie (2005) visade att det var vanligare att ha använt cannabis 
bland homo- och/eller bisexuella jämfört med heterosexuella. Majoriteten av deltagarna 
har dock inte använt narkotika och är heller inte något de avser göra.  
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Upplevelsen av gayvärlden  
 
Samtliga menar att de i större eller mindre utsträckning lever i gayvärlden och både för- 
och nackdelar med detta kan utrönas i intervjuerna. En nackdel som nämns är att 
gayvärlden inte är jämställd då homosexuella män förtrycker homosexuella kvinnor 
genom att ta mer plats och få sina röster hörda i större utsträckning. Deltagarna menar 
dock att homosexuella kvinnor måste ryta ifrån och inte tolerera detta, vilket de anser att 
många tyvärr inte gör. En annan nackdel är att antalet människor i gayvärlden är litet 
vilket medför att människor ofta känner till varandra. Detta innebär en sämre möjlighet 
att träffa nya människor och skapa relationer vilket ses som problematiskt. En kvinna 
uttrycker vidare:  
 

”Det är ju inte alltid en rolig värld. Den är ju väldigt rolig om man är accepterad 
men gör man ett snedsteg vet alla om det för att världen är så pass liten. Om man 
hånglar med någon till exempel så vet alla om det för rykten sprids så snabbt. 
Och det är många som har strulat med varandra och så många som känner 
varandra så det är lätt att det blir väldigt trassligt”.  

 
Det finns även risk för intriger då många inom gayvärlden haft relationer med varandra. 
Således är det vanligt att intrigerna just handlar om svartsjuka. Då världen är liten blir 
även fallet att människorna håller koll på varandra och att ”skitsnack” är vanligt 
förekommande. Deltagarna menar att det skulle vara fördelaktigt om man hellre redde 
ut dispyter mellan berörda parter istället för att prata illa om andra människor. Det är 
även förekommande att många homosexuella kvinnor inleder parrelationer som 
egentligen inte är grundade i kärlek bara för att inte känna sig ensamma. Orsaken kan 
vara att homosexuella kvinnor inte har samma möjlighet som heterosexuella att vara 
kräsna eftersom utbudet av människor är mindre. Detta kan i sin tur vara en anledning 
till varför en del relationer inom gayvärlden inte håller speciellt länge, vilket anses vara 
negativt. Deltagarna anser även att många människor i gayvärlden ofta lägger sig i 
andras leverne och relationer vilket ses som mycket omoget.  
 
En uppfattning är även att gayvärlden har svårt att acceptera bisexualitet. Anledningen 
tycks vara att samhörigheten i gayvärlden just grundar sig på människornas 
gemensamma sexuella läggning vilket upplevs som en trygghet eftersom dessa ofta känt 
sig avvikande i samhället. Således kan bisexualitet ses som ett hot mot gruppens 
trygghet eftersom den bisexuelle avviker genom att även attraheras av det motsatta 
könet. En kvinna har fått vissa negativa reaktioner då hon skaffat pojkvän eftersom hon 
övergett gayvärldens gemenskap. Hon menar dock att hennes vänner i gayvärlden 
reagerat positivt men att det av vissa inte är helt accepterat. Andra uppfattningar är att 
gayvärlden haft större svårighet att acceptera bisexualitet i det förgångna men att detta 
håller på att förändras. Deltagarna menar att det troligtvis var svårare att komma ut som 
bisexuell i gayvärlden förr vilket innebar att många människor hellre kom ut som 
homosexuella. Vissa deltagare menar att det varit lite av en trend med bisexualitet i 
samhället och att vissa som sagt sig vara bisexuella egentligen varit heterosexuella. 
Anledningen till denna trend tycks vara att många människor ändå vill tillhöra 
gayvärlden eftersom den anses vara en härlig miljö samt att många kända människor 
kommit ut som bisexuella. Att bisexualitet har varit en trend kan ha medfört irritation 
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hos många homosexuella vilket kan vara en anledning till varför bisexualitet inte ses 
med så blida ögon.  
 
Det är även förekommande att homosexuella kvinnor grupperar sig, vilket troligtvis 
beror på att de söker sig till homosexuella som de har något gemensamt med. En 
nackdel kan dock vara att man inte lätt släpper in nya människor i dessa ”gäng”. Detta 
kan leda till att nyutkomna människor blir uteslutna eller ensamma i gayvärlden. Man 
poängterar att detta är beklagligt och att man önskar det vore annorlunda. Anledningen 
tycks vara att många homosexuella kvinnor upplever någon form av konkurrens från 
nyutkomna kvinnor. Deltagarna beskriver vidare att homosexuella män har lättare att 
skapa nya vänskapsrelationer vilket leder till att många nyutkomna hellre skaffar sig 
manliga homosexuella vänner. Således menar deltagarna att det har tagit lite dem för 
lång tid att hitta kvinnliga homosexuella vänner.  
 
Vidare har många homosexuella inom gayvärlden en negativ attityd mot heterosexuella, 
vilket anses vara beklagligt. Fler negativa aspekter är att vissa av deltagarna blivit 
ifrågasatta av människor i gayvärlden som inte funnit deras homosexualitet trovärdig på 
grund av utseendet. Man menar att den stereotypa bilden av en homosexuell kvinna är 
att hon skall ha kort hår, klä sig på ett maskulint sätt, vara osminkad och vid en 
avvikelse från detta utseende blir man ofta inte trovärdig som homosexuell. Likt en 
kvinna uttrycker:  
 

”Jag kommer ihåg i början när jag var ute, då undrade folk om jag verkligen var 
flata, om jag verkligen var säker på det. Man blev ifrågasatt så att man kände att 
man kanske var tvungen att klippa sig kort för att bli accepterad. Så jag kan tycka 
att det är jäkligt intolerant också, i den här lilla kretsen”.  

 
Såldes finns normer i gayvärlden för hur man skall se ut även om detta inte alltid är 
negativt. Anledningarna till denna stereotyp är att det finns en styrka i att se likadana ut 
eftersom homo- och bisexuella utgör en minoritet i samhället samtidigt som det är ett 
sätt att känna igen varandra. Emellertid menar vissa deltagare att det skulle vara enklare 
om de såg ut enligt denna stereotyp då de inte skulle förväntas vara heterosexuella av 
det övriga samhället. En annan uppfattning är att denna stereotyp är på väg att suddas ut 
då människor kommer ut i gayvärlden med olika utseenden.  
 
Det som anses vara positivt med gayvärlden är ändå faktumet att det finns en härlig 
gemenskap i den. Detta medför att man känner omgiven av en stor familj och många av 
deltagarna har vänner vilka också befinner sig här. Deltagarna uttrycker att de under 
många år, innan de kommit ut, längtat efter denna värld som de bara hört talas om. 
Andan beskrivs som positiv och att man får vara hur man vill innebär en känsla av 
frihet. Känslan av att få tillhöra en subkultur som strävar efter att bli accepterad i 
samhället upplevs som härlig och man känner sig delaktig i något viktigt. Det upplevs 
även vara positivt att ha bevittnat hur gayvärldens strävan medfört bättre förutsättningar 
för homo- och bisexuella. Deltagarna skulle inte kunna tänka sig att leva ett liv utan att 
vara involverade i gayvärlden trots det som är negativt. Genom att ha vistats här har de 
också fått större empati för olika människor och blivit mer accepterande för olikheter. 
Det är positivt att gayvärlden på senare år vuxit till att innefatta människor i Stockholm 
samt andra större städer som exempelvis Göteborg och Malmö. Detta med anledning av 
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Internetanvändning som har inneburit möjligheter att lära känna andra homosexuella på 
olika platser i landet.  
 
Ytterligare en positiv aspekt med gayvärlden är förekomsten av Stockholm Pride. 
Deltagarna ser alltid fram emot denna festival då de får chansen att inleda nya 
bekantskaper och träffa vänner. Samtidigt som festivalen upplevs vara rolig menar man 
att den samtidigt blivit för kommersiell. Man menar att politiker ofta är besökare för att 
värva röster samt att både media och musikindustrin tjänar pengar på festivalen. På detta 
sätt har det ursprungliga syftet kommit lite i skymundan för det kommersiella. Känslan 
av samhörighet blir dock speciellt påtaglig under festivalen.  
 
Diskussion: I detta avsnitt framkommer att gayvärlden inte är jämställd. RFSL (RFSL, 
2005) menar att lesbiska osynliggörs både som kvinnor och som homosexuella inom 
homosamhället. RFSL: s mål är dock att homosexuella kvinnor och män skall ha samma 
möjligheter såväl inom förbundet som i samhället. Medlet är ett aktivt 
jämställdhetsarbete och männen har ett särskilt ansvar att stödja lesbiskt synliggörande 
och lesbisk verksamhet. Detta låter givetvis positivt då denna ojämnlikhet förekommer. 
Man kan dock spekulera i varför det ser ut som det gör. Troligtvis är fallet att samhället 
utgörs av ett patriarkat där män oavsett sexuell läggning får mest utrymme likt Bobbe 
(2002) menar. Vidare uttrycker deltagarna att levernet i gayvärlden medför att det är få 
möjligheter att träffa nya människor, samt intriger och ”skitsnack”. Det grundläggande 
problemet verkar vara mindretalet människor vilket medför alla dessa negativa aspekter. 
De problem som nämns kanske således inte är omedelbart lösbara eftersom antalet 
människor i gayvärlden är beroende av hur många som kommer ut iden. Fallet kan vara 
att många homo- eller bisexuella inte ännu kommit ut i gayvärlden och önskar heller 
inte göra det. Det kan även vara så att man vill men inte vågar. 
 
Enligt deltagarna har gayvärlden svårt att acceptera bisexualitet. Bertilsdotter (1999) 
menar att det blir hotande om den bisexuella kvinnan framhärdar sin bisexualitet. Att ha 
heterosexuella relationer efter samkönade uppfattas av många lesbiska som ett svek mot 
den lesbiska världen. Rust (1995) menar även att homosexuella kvinnor kan ha svårare 
att acceptera bisexualitet än homosexuella män. Detta eftersom bisexualitet konstituerar 
ett psykologiskt, socialt och politiskt hot till den vinst som dessa kvinnor gjort genom 
att erhålla en identitet som lesbiska. Vidare menar Rust att det tagit lång tid att definiera 
en lesbisk identitet i ett heteronormativt samhälle och bisexualiteten hotar den grund på 
vilken det lesbiska samhället har byggt sin politik.  
 
Bertilsdotter (1999) menar att heterosexualiteten har större status i samhället än vad 
homosexualiteten har och känner sig således inte hotad av bisexualiteten. Tvärtom 
gäller dock för gayvärlden. Bertilsdotter menar vidare att fåtalet bisexuella är öppna 
med sin sexuella läggning då dessa hellre väljer ”sida”, antingen gayvärlden eller 
heterovärlden och således hellre benämner sig som homo- eller heterosexuella. 
Eftersom så få bisexuella är öppna med sin bisexualitet medför detta vidare att det blir 
lätt att skapa myter och misstänksamhet mot bisexuella. Deltagarna hävdar vidare att 
gayvärlden haft större svårighet att acceptera bisexualitet i det förgångna. Garber (1995) 
menar även att så är fallet då attityderna till bisexuella, hos såväl heterosexuella som 
homosexuella, började mjukna under början av 90-talet. Garber menar att detta beror av 
homosexuellas förbättrade livsvillkor som exempelvis lagliga rättigheter och 
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majoritetsbefolkningens ökade kunskap om homosexualitet. Queerteorin har även 
bidragit till ett intresse för bisexualitet och ökad tolerans mot ”avvikare” inom 
gayvärlden, exempelvis könsöverskridare. Deltagarna nämner vidare att det varit lite av 
en trend med bisexualitet och att många som sagt sig vara bisexuella egentligen varit 
heterosexuella. Frågan är dock om det egentligen handlar om en trend? Kanske är fallet 
att människor med en bisexuell läggning äntligen började tala om sin bisexualitet. 
Frågan är egentligen vilket rätt man har att bestämma andra människors sexualitet.  
 
Deltagarna menar vidare att homosexuella kvinnor vanligtvis grupperar sig och inte 
släpper in nya människor i sina ”gäng”. McKirnan och Petersons påpekar (1989) att 
gayvärlden kan kännas ytlig där sociala relationer inte är speciellt lätta att erhålla för 
den nyutkomne. Detta verkar således stämma, i alla fall om individen avser att umgås 
med homosexuella kvinnor. Anledningen till att homosexuella män är mer 
tillmötesgående kan således vara att dessa inte känner samma konkurrens från varken 
män eller kvinnor som är nyutkomna.  
 
Trobeck (2003) menar likt deltagarna att det finns oskrivna lagar i gayvärlden för hur 
man ska se ut som homosexuell kvinna. Enligt Trobeck möts de homosexuella kvinnor 
som sminkar sig och klär sig kvinnligt av mest skepsis. Detta innebär att de blir 
ifrågasatta eller att de ses som heterosexuella. Dessa blir helt enkelt utestängda eftersom 
de inte anses vara lika homosexuella som andra kvinnor med ett mer maskulint 
utseende. Detta gör även att homosexuella kvinnor med ett feminint utseende ifrågasätts 
av heterosexuella eftersom de inte uppfyller den stereotypa bilden av en homosexuell 
kvinna. Lundahl (1998) menar att manhaftighet eller maskulinitet enligt normen kopplas 
ihop med homosexuella kvinnor och genom denna är dessa kvinnor inte som 
heterosexuella; de antas vara homosexuella genom sin maskulinitet och blir således 
begripliga genom den. Denna föreställning är något homosexuella kvinnor måste 
förhålla sig till. Lundahl menar dock att yngre kvinnor allt mer ifrågasätter denna 
traditionella syn. Trobeck (2003) menar att ju fler kvinnor som kommer ut och vågar 
leva öppet, ju mer varierat kommer spektrat av utseenden bli. Kanske man kan hoppas 
på detta eftersom det enligt deltagarna verkar vara påfrestande att ifrågasättas av såväl 
heterosexuella som homosexuella.  
 
Gayvärlden verkar trots allt vara väldigt viktig för deltagarna. Det kan dock tyckas vara 
lite motsägelsefullt då deltagarna menar att man i gayvärlden får vara hur man vill 
samtidigt som det finns klara normer för hur man skall se ut. Kanske de i det föregående 
syftar till att de genom att vistas i gayvärlden får lov att uttrycka sin sexualitet vilket 
inte är fullt möjligt i övriga samhället. Att leva som homosexuell kvinna, vilket innebär 
att man står utanför normen, kan även medföra att man blir mer lyhörd och vidgar sina 
sinnen inför andra människor som inte faller inom samhällets klassiska normer 
(Hedman, 2003a). Detta kanske kan appliceras på deltagarna i föreliggande studie då de 
menar att de blivit mer accepterande för olikheter hos andra människor. RFSL (2005) 
vill att ett starkt och fungerande homosamhälle skall finnas i hela Sverige och i alla 
sociala miljöer. Individens utveckling i homosamhället stärker självkänsla och identitet 
och leder till att homo- och bisexuella får en större roll i hela samhället. Ett 
homosamhälle verkar dock inte finnas i hela Sverige då gayvärlden enligt deltagarna 
endast innefattar Stockholm och större städer. Man kanske anta att gayvärlden dock 
kommer att växa ytterligare i framtiden med anledning av Internetanvändning.  
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Gayställen 
 
Vad gäller krogmiljöer för bi- och homosexuella, gayställen, påpekar deltagarna att 
antalet inte är speciellt stort i Stockholm och att det borde finnas fler. Antalet som riktar 
sig till män är dock fler än antalet som riktar sig till kvinnor, vilket upplevs som 
negativt. Det kan emellertid bli tröttsamt att vistas i dessa miljöer eftersom man ofta 
möter samma människor. Detta leder vanligtvis till att deltagarna väljer att inte vistas på 
gayställen för ofta då det blir roligare att gå hit om de inte träffat människorna här på ett 
tag. Atmosfären beskrivs dock som mycket avslappnad och behaglig.  
 
En nackdel med att vistas på gayställen är dock att man ibland känner sig isolerad från 
övriga samhället då man segregerar sig från heterosexuella. Vikten av att vistas i dessa 
krogmiljöer har för vissa deltagare varit större i det förgångna. Speciellt viktigt var detta 
då deltagarna precis kommit ut i gayvärlden då viljan av att träffa likasinnade var stor. 
Då de idag lärt känna likasinnade finns inte längre samma behov. Svartsjuka blir även 
påtagligt eftersom gayvärlden är liten. Risken att exempelvis stöta på en tidigare 
flickvän med någon annan blir uppenbar om man befinner sig på gayställen eftersom 
antalet är litet. På detta sätt kan det bli svårt att komma över någon man varit 
tillsammans med eftersom man kanske ofta möter denna. De homosexuella anser dock 
att det är väsentligt att gå till ett gayställe om man avser att hitta en partner. Detta beror 
på att de flesta kvinnor som befinner sig här också är bi- eller homosexuella vilket 
medför att man känner sig trygg i att visa intresse.  
 
Miljön beskrivs som gästvänlig samtidigt som vissa deltagare menar att det fortfarande 
är en befrielse att träffa likasinnade. Man kan även öppet kyssa sin partner och de 
homosexuella hävdar att de känns tryggt då de inte behöver oroa sig för inviter från 
män. Besökarna har en tendens att bjuda på sig själva vilket medför att vistelsen blir 
rolig. En betydande anledning till varför deltagarna vistas på gayställen är för att träffa 
vänner och de har även heterosexuella vänner som gärna vistas här då dessa uppskattar 
den avslappnade atmosfären. En bisexuell kvinnas vistelse på gayställen har dock 
minskat i samband med att hon skaffat pojkvän. Då hennes leverne är heterosexuellt 
anser hon inte att det är av samma vikt att vistas på gayställen som tidigare då hennes 
leverne var homosexuellt. Hennes pojkvän kommer heller inte in på vissa gayställen 
eftersom dessa enbart riktar sig till en kvinnlig publik. Vidare skulle hon oftare vara ute 
i krogmiljöer om hon inte hade ett fast förhållande.  
 
Diskussion: I resultatet nämns inledningsvis att antalet gayställen i Stockholm upplevs 
vara för få till antalet. Denna upplevelse har även framkommit i en studie om 
homosexuella kvinnors förhållningssätt till alkohol (Durbeej, 2004). Vidare anses att det 
borde finnas fler krogmiljöer vilka riktar sig till en kvinnlig publik då dessa är färre än 
antalet som riktar sig till män. Detta anser jag är ett exempel på att gayvärlden inte är 
helt jämställd eftersom homosexuella män på detta sätt kanske tar och får mer utrymme. 
Att antalet gayställen generellt är få till antalet är troligtvis anledningen till att man ofta 
stöter på samma människor vid dessa vistelser, vilket verkar vara en betydande nackdel. 
Att atmosfären upplevs som avslappnad, gästvänlig och att besökarna har en tendens att 
bjuda på sig själva framkom emellertid även i Durbeejs studie. Dessa krogmiljöer 
verkar fungera som frizoner även om det finns en baksida av detta då man upplever sig 
vara segregerad från det övriga samhället.  
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Att vikten av gayställen för deltagarna var större i det förgångna då man inte ännu lärt 
känna många likasinnade framkom även i Durbeejs studie (2004). Då deltagarna i 
föreliggande studie anser att det är väsentligt att gå till ett gayställe om man avser att 
hitta en partner samt hävdar att de vistas i dessa miljöer för att träffa vänner och 
likasinnade kan detta även tolkas som att gayställen utgör viktiga mötesplatser. 
Heffernans (1998) resonemang om att homosexuella känner sig hemma i dessa miljöer 
och anses som viktiga mötesplatser i den homo- och bisexuella kulturen kan således 
även appliceras på deltagarna i föreliggande studie. Då den bisexuella kvinnan har 
minskat sin vistelse på gayställen kanske detta beror på att det heterosexuella levernet 
medför en större identifikation med heteroställen (se nedan) än med gayställen.  
 
Upplevelsen av heterovärlden och heteroställen 
 
Termen som används för att beskriva den miljö som omfattas av ett umgänge av 
människor med en heterosexuell identitet är heterovärlden. Vad som skiljer 
heterovärlden från gayvärlden är att det inte finns en liknande samhörighet i 
heterovärlden som i gayvärlden. Detta beror på att antalet heterosexuella individer är 
mycket större än antalet homo- och bisexuella individer och eftersom heterosexualiteten 
är normen så behöver de förstnämnda inte söka sig till dem som är likasinnade. 
Deltagarna tillhör båda dessa världar men anser att gayvärlden ligger dem varmast om 
hjärtat.  
 
Vad gäller krogmiljöer för heterosexuella, heteroställen, vistas de flesta av deltagarna 
sällan här. Anledningen är att man känner sig obekväm då man känner sig uttittad. Att 
öppet kunna kyssa sin flickvän ses också som en omöjlighet med anledning av 
människors blickar och man menar att det finns en större utseendefixering på dessa 
ställen, vilket upplevs som negativt. Upplevelsen är även att man måste skydda sig 
eftersom man är bi- eller homosexuell vilket känns otryggt. De homosexuella kvinnorna 
menar även att chansen att träffa en partner är mindre samtidigt som inviter från 
heterosexuella män ofta är förekommande, vilket upplevs som obehagligt. Eftersom de 
homosexuella inte attraheras av män har de heller inget egentligt intresse av att vistas i 
dessa miljöer. Det finns betydligt fler heteroställen än gayställen vilket beror på att 
antalet heterosexuella människor är större. Trots ett större utbud av dessa krogmiljöer 
väljer man dock att vistas på gayställen eftersom det heller inte upplevs vara lika roligt 
på heteroställen.  
 
Vissa av de bisexuella vistas dock ibland på heteroställen men menar att de då bör klä 
och sminka sig på ett mer feminint sätt för att uppleva att de passar in. Man känner sig 
dock inte lika avslappnad som i vistelsen på gayställen. En kvinna uttrycker vidare:  
 

”På heteroställen kanske man inte ställer sig och gör vad som helst för där blir 
man lätt klassad som galen om man gör någonting. Där sitter de bara och pratar, 
där är det ingen som dansar, upp på stolar, sjunger, vrålar hej vilt som man gör 
på gayställen. Utan där ska man sitta som en snäll tjej och inte göra så mycket 
väsen av sig heller”.  

 
En annan väsentlig skillnad mellan heteroställen och gayställen är att man inte behöver 
oroa sig för att stöta på tidigare flickvänner i vistelsen på heteroställen eftersom utbudet 
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av dessa krogmiljöer är större. Således är svartsjuka inte heller ett orosmoment. Vissa 
av deltagarna uttrycker dock en önskan om ”mixade” krogmiljöer där alla, oavsett 
sexuell läggning, kan umgås då det anses vara ganska beklagligt att homo- och 
bisexuella träffas i specifika krogmiljöer. Man tror dock att det är ganska långt kvar 
innan detta kommer att bli möjligt. Anledningen tycks vara att homo- och 
heterosexuella krogmiljöer skiljer sig så mycket åt.  
 
Diskussion: I resultatet märks många negativa upplevelser av heteroställen. Att 
deltagarna i föreliggande studie känner sig uttittade framkommer även bland kvinnorna 
i Durbeejs studie (2004). Andra överensstämmande resultat mellan denna och 
föreliggande studie är upplevelser av att man inte kan agera i ett homosexuellt beteende 
på heteroställen, att det finns en större utseendefixering i dessa krogmiljöer, att man här 
inte kan träffa likasinnade samt att man inte känner sig lika avslappnad som i vistelsen 
på gayställen. I resultatet framkommer även att vissa av de bisexuella kvinnorna ibland 
vistas på heteroställen även om dessa verkar föredra att vistas på gayställen då detta 
upplevs vara roligare. Kanske är fallet att de bisexuella upplever färre nackdelar med 
heteroställen än vad de homosexuella gör. Det verkar dock vara positivt att svartsjuka 
inte behöver vara ett orosmoment på heteroställen. Således verkar levernet i 
heterovärlden och vistelsen på heteroställen vara av mer anonym art. Önskningar om 
mixade krogmiljöer verkar slutligen vara ett uttryck för att deltagarna allra helst vill 
vara integrerade med heterosexuella.  
 
Att tillhöra en minoritet 
 
Att deltagarna tillhör en minoritet i samhället upplevs med blandade känslor. Vissa 
anser sig vara ”längst ner på skalan”; först i underläge gentemot män, sedan även i 
minoritet som homosexuella. Därigenom är det av vikt att vistas i miljöer där andra 
homo- och bisexuella kvinnor befinner sig eftersom man har ett behov av att identifiera 
sig med omgivningen. I de fall som man tänker på att man tillhör en minoritet är i 
situationer då man får höra talas om något negativt som drabbat andra homo- och 
bisexuella, exempelvis då någon blivit utsatt för våld på grund av sin sexuella läggning. 
Deltagarna tänker även på att de tillhör en minoritet i samband med att de visar sin 
kärlek öppet på stan då de möter olika reaktioner från människor. Då heterosexuella inte 
möter olika reaktioner eller blir utsatta för våld blir det således särskilt påtagligt att man 
som homo- eller bisexuell tillhör en minoritet.  
 
Det blir även tydligt att deltagarna tillhör en minoritet då de umgås med människor som 
inte tillhör den. Upplevelser av att känna sig utanför förekommer vilket är ett resultat av 
att man lärt sig en viss jargong inom gayvärlden som man inte alltid kan applicera i 
övriga samhället. Trots att de inte alltid vill vara delaktiga av denna minoritet är de dock 
tvungna eftersom de inte skulle kunna leva utan tryggheten i gayvärlden. Att se bi- och 
homosexuella som en minoritet innebär även en sammanslagning av alla dessa till en 
grupp, vilket inte ger dem rättvisa då bi- och homosexuella är olika. Genom att 
förknippa bi- och homosexuella med minoritetsbegreppet menar deltagarna även att 
omvärlden kan betrakta dem som avvikande då begreppet i sig har en negativ värdering. 
Vissa av deltagarna tänker dock inte på att de tillhör en minoritet.  
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Det som emellertid anses vara positivt med att tillhöra en minoritet är att man tillhör en 
grupp som inte får utsättas för diskriminering. Då bi- och homosexuella omfattas av 
Lagen om förbud mot diskriminering ses eventuell diskriminering som hets mot 
folkgrupp istället för att gälla enskilda homo- eller bisexuella individer, vilket känns 
tryggt. En annan uppfattning är att man är stolt över att tillhöra en minoritet och att det 
är roligt att vara lite annorlunda. En kvinna hävdar dock att hon genom sin bisexualitet 
tillhör en annan minoritet mot vilken det finns en mindre acceptans. Detta med 
anledning av det dubbla utanförskapet då hon vare sig tillhör den homo- eller 
heterosexuella gemenskapen fullt ut.  
 
Deltagarna upplever en brist på förebilder för bi- och homosexuella i samhället, vilket 
ses som ett tydligt tecken på att man tillhör en minoritet. Vid en jämförelse med 
förebilder för heterosexuella är dessa mycket fler. Således blir heterosexuella i större 
utsträckning bekräftade i att deras kärlek är det rätta medan homo- och bisexuella inte 
ges samma bekräftelse. Många av deltagarna menar att det skulle vara föredelaktigt om 
det fanns fler förebilder eftersom de inte har så mycket att identifiera sig med. 
Förebilder anses även bra för homo- och bisexuella som inte vågar komma ut så att 
dessa kan förstå att det inte behöver vara något negativt med att vara icke- 
heterosexuell. Förebilder kan även vara vikt för homo- och bisexuella som växer upp på 
landsbygden där det kan kännas ensamt jämfört med i storstaden där homosexualitet är 
mer synligt. Det anses även vara av vikt med förebilder från de högre samhällsskikten 
då överklassen har en negativ syn på homosexualitet. Således behöver inte 
homosexuella som själva tillhör överklassen känna sig avvikande samtidigt som detta 
kan förändra överklassens syn på homosexualitet. De bisexuella anser att det finns färre 
förebilder för dem, vilket ses som något negativt. Homosexuella förebilder kan dock 
vara till hjälp men man menar att det skulle vara tacksamt om fler bisexuella förebilder 
fanns för att synliggöra bisexualitet i samhället.  
 
Diskussion: I resultatet framkommer många åsikter kring att tillhöra en minoritet. Likt 
deltagarna hävdar menar RFSL (2004a) att det blir extra viktigt att känna samhörighet 
med andra homo- och bisexuella då man tillhör en liten grupp som skiljer sig från 
samhällsnormen. Genom sin förmåga att älska någon av samma kön kan homo- och 
bisexuella ha erfarenheter gemensamt som sällan kan delas med heterosexuella 
exempelvis upplevelser av att känna sig utanför i samhället och utsatthet för våld och 
diskriminering på grund av den sexuella läggningen (RFSL, 2005). Att tillhöra en 
minoritet skapar således utanförskap men också en stark gemenskap inom minoriteten. 
Att deltagarna upplever en stark gemenskap har även framkommit tidigare. Denna 
verkar vara stor av vikt då de nämner upplevd trygghet i umgänge med andra homo- och 
bisexuella. RFSL (2004a) hävdar dock att människor i gayvärlden inte nödvändigtvis 
behöver ha något gemensamt. Således kanske man skall vara försiktig med antagandet 
att alla homo- och bisexuella är lika, likt deltagarna menar.  
 
Enligt RFSL (2004a) utgör lesbiska en särskild minoritetsgrupp i det svenska samhället. 
Att vara kvinna och dessutom tillhöra en minoritet betyder att man blir osynliggjord. 
Således är det kanske inte förvånande att vissa av deltagarna anser att de befinner sig 
”längst ner på skalan”. En bisexuell kvinna menar även att hon tillhör en annan 
minoritet mot vilken det finns en lägre acceptans genom det dubbla utanförskapet. Detta 
har tidigare diskuterats genom att belysa termen bifobi (George, 1993) samt poängtera 
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den västerländska kulturens uppdelning av världen i dikotomier (Bennet, 1992). Vidare 
kan nämnas att det länge saknats en bisexuell rörelse i Sverige. Enligt Edenheim (2001) 
är den svenska bisexuella positionen hemlös, men på väg att definiera ett hem åt sig. 
Under 2000-talet har detta börjat ske; främst i större städer genom aktivistgrupper och 
krogmiljöer för bisexuella (Haldén, 2003). Således kan tänkas att denna bisexuella 
rörelse kommer att växa ytterligare vilket på sikt medför att bisexuella synliggörs och 
att acceptansen mot dessa blir större.  
 
I avsnittet framkommer även att deltagarna upplever en brist på förebilder för bi- och 
homosexuella i samhället. Innala (1995) menar att öppet homosexuella skådespelare, 
politiker och andra kända människor ofta varit viktiga förebilder för unga homosexuella 
män och kvinnor i USA under deras komma ut-process. Dessa förebilder har 
exempelvis hjälpt dem att handskas med internaliserad homofobi. Även Hedman 
(2003b) menar att den svenska gayrörelsen behöver bra förebilder. Ju fler kända 
människor som stolt står upp för sin homo- och bisexualitet desto mer luckras vårt 
samhälle upp för tolerans och acceptans mot människor som inte följer normen och 
desto lättare blir det att komma ut. Vidare menar Hedman att gayvärlden speciellt 
behöver fler kvinnliga förebilder, eftersom det finns betydligt fler homo- och bisexuella 
män vilka kan räknas som förebilder. Samtidigt som Hedman poängterar behovet av 
förebilder menar hon att kända personer kan ha ett behov av att låta den sexuella 
läggningen vara en privatsak. Detta kan således förklara varför endast fåtalet förebilder 
existerar. Haldén (2003) påpekar även, likt deltagarna menar, att det finns ett färre antal 
bisexuella förebilder i samhället. Således menar hon att komma ut-processen ofta blir 
svårare för just bisexuella då dessa individer inte har något att relatera till. 
Sammanfattningsvis visar resultatet på ett behov av förebilder för både homo- och 
bisexuella. Kanske är detta behov störst för bisexuella eftersom en bisexuell rörelse 
även saknats länge.  
 
Upplevelsen av hur samhället bemöter homo- och bisexualitet 
 
Deltagarna menar att samhället i stort är heteronormativt. Om samhället frångick denna 
norm skulle människor bli mer öppensinnade och kanske kunna inse att de själva har 
tendenser till att älska någon av samma kön. Deltagarna hävdar att heterosexuella 
vanligtvis inte tänker på vad heteronormen innebär för homo- och bisexuella. Troligtvis 
är många människor uppfostrade med denna norm vilket gör att de ser den som den 
enda möjliga. Samtliga menar att det finns fördomar i samhället och att det är få som tar 
sig till att utmana sina fördomar. Exempel på fördomar är att man som homosexuell 
kvinna antas ogilla män, att man är feminist och separatist. Man upplever även att 
många människor är politiskt korrekta då dessa väljer att inte uttala sig negativt om 
homosexuella trots att de egentligen har negativa åsikter.  
 
Vidare menar deltagarna att det inte skall spela någon roll vilket kön man vill leva med 
och man önskar att det inte fanns något som hette homo- hetero- eller bisexualitet. 
Förekomsten av dessa kategorier anses vara ett uttryck för att göra sexualitet förståeligt 
av samhället även om homo- och bisexuella själva kan hållas ansvariga då dessa 
grupperat och segregerat sig från omgivningen. Detta har i sin tur inneburit att samhället 
kommit att se dessa som en speciell grupp av människor, skild från de heterosexuella, 
och deltagarna påpekar att många homo- och bisexuella fortfarande vill ha det på detta 
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sätt. Man önskar att alla homo- och bisexuella blev integrerade i samhället och att 
samhället inte lade så stort fokus vid människors sexuella läggning.  
 
En annan uppfattning är att fördomar främst riktar sig mot homosexuella män. Ett 
exempel på detta är att skämt om homosexuella män; bögskämt, förekommer oftare 
jämfört med skämt om homosexuella kvinnor. En kvinna berättar att många av hennes 
manliga arbetskollegor vanligtvis skämtar om homosexuella män på ett förlöjligande 
sätt. Kvinnan känner sig dock inte träffad eftersom det inte är riktat till henne 
personligen men menar att det påverkat hennes möjligheter att komma ut på 
arbetsplatsen då hon väljer att inte vara öppen. En orsak till dessa bögskämt som tas upp 
är att homosexuella män, till skillnad från homosexuella kvinnor, alltid varit mer synliga 
i samhället, vilket således medfört fler negativa reaktioner. Fallet kan även vara att 
många heterosexuella män ser homosexuella mäns sexliv som avskyväckande vilket 
leder till fördomar och således bögskämt.  
 
En kvinna beskriver även överklassens syn på homosexualitet då hon själv är uppvuxen 
inom denna samhällsklass. Enligt henne anses homosexualitet inte bara vara någonting 
annorlunda men även någonting fult. Kvinnan önskar ibland att hon vore uppvuxen i en 
annan samhällsklass då hon menar att andra samhällsklasser är mer positiva till 
homosexualitet. Överklassen tycks sakna kunskap om homosexualitet samtidigt som det 
inom denna samhällsklass finns mycket rädsla för homosexualitet. Överklassen skulle 
aldrig bruka våld mot homosexuella men kvinnan hävdar att ett psykiskt förtryck 
förekommer genom att homosexualitet tystas ner. Anledningarna tycks vara att man och 
kvinna ses som det enda naturliga samtidigt som könsnormer är fast förankrade i denna 
samhällsklass. Exempel på könsnormer är att mannen skall stå för försörjning och 
kvinnan för sysslor i hemmet och dessa har funnits sedan tidigare generationer vilket 
medför att de är svåra att bryta. Genom att leva i en samkönad relation går man emot 
dessa, vilket bidrar att homosexualitet ses som tabu. Enligt kvinnan kommer det ta lång 
tid för överklassen att acceptera homosexualitet eftersom synen på heterosexualiteten 
som något allomfattande varit gällande sedan länge tillbaka. Trots detta ångrar hon inte 
sitt val att komma ut även om det varit en svår process. Genom att berätta för 
omgivningen att hon är homosexuell och tillhör överklassen menar hon att hon kan 
verka som en förebild så att andra homosexuella inom överklassen vågar komma ut, 
trots tystnaden som förekommer.  
 
Åsikter om Svenska kyrkans bemötande av homo- och bisexualitet framkommer även i 
intervjuerna. Vissa deltagare menar att det troligtvis kommer ta lång tid innan kyrkan 
till fullo accepterar homosexualitet. Emellertid finns människor inom kyrkan, 
exempelvis ärkebiskopen och Stockholms stifts biskop, som driver frågan om 
homosexuellas rätt att gifta sig i kyrkan, vilket anses vara positivt. Vissa tror att detta 
kommer att bli en rättighet inom en snar framtid medan andra är mer tveksamma. En 
kvinna som är aktiv inom Svenska kyrkan menar att hon aldrig stött på något negativt 
bemötande från sin församling i samband med sin homosexualitet. Emellertid finns 
andra församlingar som är mer konservativa i sin tro och således fördömer 
homosexualitet. Detta har troligtvis att göra med att många människor från den äldre 
generationen är verksamma inom församlingen och att dessa är lite mer bokstavstroende 
och tolkar bibeln annorlunda.  
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Denna kvinna påpekar dock att de flesta församlingar i Stockholmsområdet har en 
positiv syn på homosexualitet och att det är vanligt att homosexualitet tas upp i 
konfirmandundervisningen. Hon tror även att många homo- och bisexuella har ett gott 
förtroende för Svenska kyrkan. Detta visas bland annat av det stora antalet besökare på 
Regnbågsmässorna. Regnbågsmässan är en mässa som riktar sig till homo-, bi-, samt 
transpersoner, även om heterosexuella också är välkomna. Dessa mässor ses som ett 
utmärkt tillfälle att träffa andra homosexuella och förekomsten av dem ses som ett 
tecken på att kyrkan är positivt inställd till homosexualitet.  
 
Trots ovanstående negativa beskrivning menar man att det förekommer en relativt god 
acceptans av homo- och bisexualitet i samhället. Detta eftersom homosexuella nu har 
fått vissa rättigheter såsom att insemineras, adoptera barn och ingå partnerskap. 
Samtidigt lyfts homosexualiteten fram genom att kända företag exempelvis sponsrar 
Stockholm Pride eller marknadsför produkter till en homo- och bisexuell publik. 
Andelen människor som fortfarande ser homosexualitet som en psykisk sjukdom tros 
vidare vara liten och det påpekas att det sannolikt finns en mindre grupp av homo- och 
bisexuella som känner sig hotade på grund av sin sexuella läggning men att de flesta 
inte gör det. Deltagarna gör även jämförelser med hur samhället bemötte homosexualitet 
förr och menar att det idag blivit en väsentlig skillnad. Man menar att människor idag 
känner homo- och bisexuella i större utsträckning än förr vilket har medfört att 
acceptansen blivit större.  Man berömmer den äldre generationen av homo- och 
bisexuella som aktivt strävat för samma rättigheter som heterosexuella och menar att det 
således är väsentligt enklare att komma ut i dagens samhälle än förr.  
 
En uppfattning är dock att det finns en lägre acceptans på mindre orter än i större städer. 
På mindre orter menar man att människor är inskränkta i sina åsikter om homo- och 
bisexualitet eftersom de inte möter detta lika ofta som människor i större städer gör. 
Okunskapen blir således större på mindre orter vilket medför att homo- och bisexuella 
känner sig begränsade och måste flytta till större städer. Detta även för att träffa 
likasinnade, vilket man inte kan på samma sätt på mindre orter. Deltagarna menar även 
att det finns en annan mentalitet i storstäder som är individualistisk då man egentligen 
inte lägger så stor vikt vid hur andra människor lever. På landsbygden är fallet tvärtom 
vilket ofta kan resultera i mycket rykten om homo- och bisexuella individer. Således 
kan detta vara påfrestande och blir ytterligare en orsak till varför dessa flyttar till större 
städer.  
 
Diskussion: Att deltagarna upplever ett heteronormativt samhälle framkommer återigen. 
Rosenberg (2002) menar att heteronormativiteten alltid funnits men att den först på 
senare år börjat ifrågasättas. Detta främst av queerteorin som avser att studera hur 
heterosexualiteten uppfattas som naturlig och ursprunglig, varför den uppfattas som 
självklar samt hur den är organiserad och upplevd. (Kulick, 1996). Queerteorin började 
dock utvecklas relativt sent, främst under 1990-talet vilket således kan förklara varför 
många människor fortfarande ser heterosexualiteten som den enda gällande.  
 
Då deltagarna yttrar att det inte skall spela någon roll vilket kön man väljer att leva med, 
samt att de önskar att det inte fanns kategorier som homo- hetero, eller bisexualitet 
kopplar jag även detta resonemang till queerteorin. Ordet ”queer” vilket har betydelsen 
konstig, knäpp eller avvikande, ifrågasätter etablerade identitetskategorier som 
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ovannämnda (Kulick, 1996). I denna bemärkelse är inte queer en ersättning för ord som 
exempelvis lesbisk, bisexuell eller transsexuell utan snarare en utvidgning av de 
identiteter som inbegrips av sådana etiketter. Ordet kan ses som en vidare ram inom 
vilken människor kan samlas med olika sexuella identiteter, och hitta gemensamma mål, 
framförallt politiska sådana. Fallet kan således vara att deltagarna således snarare skulle 
vilja identifiera sig som queer istället för homo- eller bisexuella.  
 
Deltagarna menar vidare att homo- och bisexuella själva kan hållas ansvariga för 
kategorier grundade av människors sexualitet, då de själva grupperat och segregerat sig 
från övriga samhället. Kulick (1996) menar att homorörelsen länge har förknippats med 
strävan efter tolerans och acceptans; en vädjan till den heterosexuella majoriteten att 
förstå att homosexuella inte är farliga eller konstiga, utan precis som dem, bara 
annorlunda. Vad gäller synen sig själva som annorlunda och skilda från heterosexuella 
har denna syn ibland tystats ner, ibland underblåsts, av homorörelsen. I det förra 
exempelvis vad gäller hävdandet av rätten till partnerskap, i det senare exempelvis vad 
gäller påpekandet av rätten till ett diskrimineringsskydd (Olsson & Schild-Tillberg, 
1996). Deltagarna vill hellre bli integrerade i samhället än att tillhöra en speciell grupp. 
Detta kan nog dock dröja ett tag eftersom det är beroende av att samhället upphör att 
nämna heterosexualiteten som det enda självklara. Kanske behöver homo- och 
bisexuella även sluta att jämföra sig med den heterosexuella normen eftersom en sådan 
jämförelse medför att de själva blir annorlunda.  
 
Deltagarna hävdar vidare att det fortfarande finns fördomar i samhället. Östermans 
studie (2002) visade att mellan var tredje och fjärde invånare är mer eller mindre 
negativ till homosexuella. De negativa återfanns särskilt bland män, bland lågutbildade, 
utanför storstadsområden och bland äldre invånare. Således verkar fördomar vara 
förekommande, likt deltagarna menar. Deltagarna hävdar vidare att fördomar främst 
riktar sig mot homosexuella män vilket D´Augelli och Rose (1990) även visat exempel 
på. D´Augelli och Rose undersökte 110 manliga och 108 kvinnliga studenter mellan 17 
och 19 år i Pennsylvania angående deras åsikter om homosexuella kvinnor och män. 
Nästan 30 % av de tillfrågade svarade att de skulle föredra en skolmiljö med uteslutande 
heterosexuella. Nära hälften ansåg att homosexuella män var avskyväckande och ansåg 
vidare att homosexualitet var fel. Slutligen var majoriteten negativ mot homosexuella 
män; endast ett fåtal uppvisade negativa attityder till homosexuella kvinnor.  
 
De orsaker till bögskämt som ges är en högre synlighet av homosexuella män i 
samhället samt heterosexuella mäns syn på homosexuella mäns sexliv som 
avskyväckande. Att homosexuella män har en högre synlighet än homosexuella kvinnor 
hävdar även Tiby (2001) och att homosexuella mäns sexliv ses som avskyväckande har 
även exemplifierats i en nationell enkätundersökning i USA av Marsiglio (1993). Av de 
1459 ungdomar mellan 15 och 19 år som deltog ansåg 89 % att sex mellan två män 
väckte avsmak. Således kan ovanstående beskrivning tolkas som att homosexuella män 
löper stor risk att utsättas för negativa reaktioner.   
 
I resultatet framkommer även upplevelser av överklassens negativa syn på 
homosexualitet. Svallfors (2004) har undersökt hur värderingar och attityder skiljer sig 
mellan olika samhällsklasser i Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA. Svallfors 
undersökningar byggde på data från två internationella attityd- och 
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socialundersökningar: ESS, European Social Survey, och ISSP, International Social 
Survey Program. I ISSP deltog ett 40-tal länder, och Sverige kom med 1993. Frågorna 
ställdes i enkäter. ESS startades 2002 och undersökningarna genomfördes i form av 
besöksintervjuer. Svallfors definierade klass ur position på arbetsmarkanden och tre 
huvudgrupper utskiljdes i fallande skala; högre tjänstemän, egenföretagare och arbetare. 
I alla fyra länderna var det dock arbetarna som var minst toleranta mot homosexuella 
och de högre tjänstemännen som accepterade homosexualitet i störst utsträckning. 
Svallfors hävdar att personer med högre utbildning tenderar att vara mer öppna och 
nyfikna i allmänhet. Resultatet i Svallfors studie visar således på ett motstridigt resultat 
jämfört med vad kvinnan i föreliggande studie anser.  
 
Kvinnan menar att traditionella könsnormer är fast förankrade i överklassen vilket 
medför att homosexualitet ses som tabu. I Svallfors studie (2004) framkom även att 
dessa könsnormer var mer förankrade i arbetarklassen jämfört med bland de högre 
tjänstemännen. Marsiglio (1993) hävdar dock likt kvinnan menar att ett fasthållande vid 
dessa traditionella könsnormer vanligen associeras med en negativ syn på 
homosexualitet. Frågan är dock hur man skall tolka resultatet i föreliggande studie 
jämfört med Svallfors studie. Kanske är fallet att kvinnan tillhör det allra högsta 
samhällsskiktet, det vill säga ägare av storföretag, vilket inte representerades i Svallfors 
studie. Eller så är fallet att det övre samhällsskiktet vill framstå som positiva till 
homosexualitet trots att de egentligen har negativa åsikter. Åsikterna till homosexualitet 
kanske även varierar inom det övre samhällsskiktet vilket medför att ett entydigt resultat 
inte kan erhållas.  
 
Åsikter om Svenska kyrkans bemötande av homo- och bisexualitet förekommer även i 
resultatet. Lindström (2005) hävdar att diskussioner om homosexuellas ställning i 
kyrkan har pågått sedan i mitten av 1970-talet men den ökande öppenheten och nya 
lagar för homosexuellas rättigheter har på senaste tid ställt nya och andra krav på 
kyrkans förhållningssätt. Lindström hävdar vidare att grundsynen i Svenska kyrkan är 
att homosexualitet är avvikande från det ursprungliga och skapelsegivna. Andra åsikter 
är att homo- och heterosexuella har lika värde men att partnerskap inte kan likställas 
med äktenskap, vilket skall betraktas som en unik företeelse, endast mellan man och 
kvinna. I detta menar Lindström att homosexuella accepteras av många verksamma 
inom Svenska kyrkan, dock endast som avvikande.  
 
I slutet av oktober 2005 sade dock en klar majoritet på kyrkomötet, kyrkans högsta 
beslutande organ, ja till att samkönade par skall kunna få välsignelse av sitt partnerskap 
genom en särskild ceremoni (RFSL, 2006). Både protestlistor och listor för 
välsignelseakten har förekommit vilket tyder på klara motsättningar inom kyrkan till 
homosexualitet. Välsignelseakten kan dock ses som första steget mot en vigselakt inom 
kyrkan för samkönade par. RFSL (2005) menar vidare att äktenskapet innebär att 
samhället godkänner gemenskapen mellan man och kvinna. Genom att inte tillåta 
äktenskap för homosexuella eller skilja på olika typer av äktenskap visar samhället att 
vissa förhållanden är mer värda än andra. På socialdemokraternas partikongress i 
oktober 2005 ställde sig samtliga partier, förutom kristdemokraterna och moderaterna, 
bakom förslaget om att införa en könsneutral äktenskapslagstiftning (RFSL, 2006). 
Frågan om att förändra äktenskapsbalken är just nu under en utredning som skall 
presentera sitt förslag och arbete våren 2007. 
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Deltagarna menar vidare att det förekommer en god acceptans av homo- och 
bisexualitet, trots allt. Vad som dock är anmärkningsvärt är att deltagarna endast talar 
om acceptans. Olsson och Schild-Tillberg (1996) beskriver en upplösning av 
heteronormativitet i samhället i fyra trappsteg; tolerans, acceptans, respekt och 
ömsesidighet, i stigande skala. I resultatet talas det varken om respekt eller ömsesidighet 
och jag undrar således om deltagarna lägger mindre vikt vid dessa bemötanden även om 
det tidigare framkommit att respekt erhållits från vissa föräldrar, vänner och syskon (se 
ovan). Kanske lägger man större vikt vid att erhålla respekt från de närmsta jämfört med 
från det omgivande samhället och kanske har samhället endast nått till det andra 
trappsteget, vilket innebär en lång väg kvar att gå.  
 
Då deltagarna menar att det finns okunskap och en mindre acceptans av homo- och 
bisexualitet på mindre orter, vilket leder till att många bi- och homosexuella flyttar kan 
detta kopplas till Nordström och Norrhems studie (2000). Knappt hälften av de svarande 
uppgav att de inte kunde bo var som helst i landet och angav bland annat intolerans, 
okunnighet, våld och sträng religiositet som några orsaker till flytt. Respondenterna 
menade att det i den gamla kommunen fanns färre öppna bi- och homosexuella, mindre 
kunskap om homo- och bisexualitet och att de kände sig otrygga. I den nya kommunen 
fanns däremot kunskap, öppna individer och de flesta som flyttat hit kände sig trygga. 
Det var till städer med mer än 200 000 invånare som de allra flesta flyttade, 84 %, och 
flytten gick främst från orter med mindre än 50 000 invånare. Detta verkar tyda på, likt 
deltagarna i föreliggande menar, att många homo- och bisexuella upplever större 
acceptans och bättre kunskap om homosexualitet i större städer, vilket medför att de 
flyttar dit.  
 
Homofobi 
 
Deltagarna nämner ett flertal faktorer som kan ligga till grund för homofobi. En faktor 
som nämns är rädsla, som i sin tur grundar sig i okunskap om homosexualitet. 
Deltagarna menar att många människor ser homosexualitet som något främmande och 
för att i stället skaffa sig kunskap om homosexualitet intar de hellre en fientlig 
inställning. Homofobi kan även bero på en föreställning om att homosexuella hotar 
människoartens fortlevnad då dessa inte kan skaffa barn lika spontant som 
heterosexuella. Andra föreställningar är att homosexualitet skulle vara ärftligt. 
Deltagarna tror att många människor har denna uppfattning vilket ytterligare förstärker 
rädslan för homosexualitet.  
 
Den äldre generationen tros generellt ha en homofobisk inställning eftersom den vuxit 
upp i en heterosexuell norm vilken varit ännu mer påtaglig än idag. Homofobi kan även 
vara grundat i religion då många religioner betraktar homosexualitet som synd. 
Grupptryck anses vidare vara en avgörande faktor. Om en individ får höra av andra att 
homosexualitet är fel blir troligtvis han eller hon påverkad. Homofobi kan även 
förekomma hos individer som fått inviter av homosexuella. Deltagarna menar att 
individen kan ha känt sig kränkt vilket medfört en homofobisk inställning. En rädsla kan 
även finnas för att själv ses som homosexuell om man sympatiserar med homosexuella. 
Således kan det vara säkrare för individen att inta en negativ inställning till 
homosexualitet. Andra människor kan vidare ha ett behov av att ”racka ner” på andra 
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för att göra sig själv starkare. Troligtvis riktar dessa individer in sig på de svagare i 
samhället; däribland homosexuella.  
 
Ett flertal tillvägagångssätt nämns för att motverka homofobi. Exempelvis vore det 
positivt om det i större utsträckning samtalades om homosexualitet i skolor. Lärare och 
föräldrar borde även förklara homosexualitet för barn i en så låg ålder som möjligt så att 
dessa inte skall bli homofobiska som vuxna. Deltagarna menar vidare att skolor skulle 
kunna ha temadagar om homosexualitet och låta RFSL:s skolinformatörer besöka 
skolorna och ge väsentlig information om homosexualitet. Det anses även av vikt att ge 
information till vuxna genom exempelvis kurser om homosexualitet på arbetsplatser. En 
annan uppfattning är dock att det kan vara svårt att förändra vuxnas syn på 
homosexualitet om den är negativ. Hellre bör vuxna försöka att uppfostra barn till att bli 
öppensinnade. En kvinna menar även att det skulle vara positivt om bokförlag tryckte 
om alla skolböcker och bytte ut ord som ”pojkvän” eller ”flickvän” mot ordet ”partner”. 
Hon uttrycker vidare:  
 

”Det är ju visserligen en kostnadsfråga men det är å andra sidan… Man vinner 
liv på det. Folk skulle kanske i större utsträckning tänka att det finns folk som är 
homosexuella och själva bli mindre homofobiska. Och det skulle inte behöva 
finnas att folk blir nerslagna på grund av sin sexualitet. Att folk förstår att man 
kan välja olika vägar i livet”.  

 
Dessutom bör allmänheten enligt deltagarna tala om homosexuella som vilka som helst 
och inte benämna dessa som avvikande i samhället. Vidare menar deltagarna att media 
har en stor roll vad gäller att motverka homofobi. Fler spelfilmer med ett homosexuellt 
innehåll och mer reklam som visar homosexuella skulle ha en positiv effekt. Det skulle 
även vara en fördel om man visade upp homosexualitet i naturprogram då 
homosexualitet är vanligt förekommande bland djur.  
 
Vissa av deltagarna anser att de själva har ett ansvar för att minska homofobin och att de 
kan göra detta genom att ha en avslappnad inställning då de kommer ut för människor. 
Att man således försöker ”stå för sin sexualitet på ett lagom sätt” som en kvinna 
uttrycker och sedan prata med människor om sitt leverne och sina känslor utan att vara 
för ”aggressiv” i sin ton. Deltagarna menar vidare att de kan minska homofobin genom 
att visa sin kärlek öppet på stan och hellre ta diskussioner eller konflikter om dessa 
skulle uppstå än att vägra göra det. Individer anses även kunna minska sin egen 
homofobi genom att själva fundera över sin sexuella läggning. Genom att reflektera 
över vad de själva anser vara attraktivt hos människor kanske de kan inse att det finns 
andra sätt än det heterosexuella att leva och således bli mindre homofobiska.  
 
Är individer villiga att lära känna homosexuella borde även homofobin minska. En 
annan uppfattning är att enskilda individer inte kan påverka homofobin då detta endast 
kan ske genom att hela samhället ändrar attityd. Således måste homo- bi- och 
heterosexuella tillsammans ta ansvar för att minska homofobin då det krävs många 
människor för detta. Andra deltagare anser dock att många heterosexuella tar sitt ansvar 
för att minska homofobin. Detta exemplifieras genom att regering och riksdag inrättat 
lagar för homosexuellas rättigheter. Så länge dessa lagar existerar menar deltagarna att 
acceptansen för homosexuella ökar, samtidigt som homofobin minskar.  
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Diskussion: Deltagarna menar inledningsvis att homofobi grundar sig i rädsla, som i sin 
tur grundar sig i okunskap om homosexualitet. Okunskap/kunskap om homosexualitet 
undersöktes i Östermans studie (2002) genom att mäta erfarenheter av att arbeta med 
homosexuella, samt erfarenheter av att umgås med dessa. Både de utan erfarenhet av att 
arbeta med homosexuella och de utan privat umgänge hade starka negativa attityder till 
homosexualitet. Således borde okunskap vara en orsak till en homofobisk inställning. 
Rädsla för det okända kanske även är något rationellt, även om den kan leda fel. Det kan 
kanske även vara enklare att inta en fientlig inställning istället för att skaffa sig kunskap 
eftersom man slipper utmana rädslan.  
 
Enligt Innala (1995) har Darwins teori om det naturliga urvalet använts för att 
rättfärdiga homofobi. Enligt denna teori var det genom arternas och individernas 
inbördes kamp för tillvaron, i vilken de mest livsdugliga i sin miljö segrade då dessa 
fortplantade sig och överförde sina anlag till en ny generation. På detta sätt har 
anhängare av denna teori hävdat att homosexuella inte skulle kunna vara de mest 
livsdugliga överlevarna eftersom de inte kan skaffa barn på ”naturlig väg”. 
Resonemanget att homosexuella på detta sätt skulle hota människans fortlevnad håller 
inte riktigt eftersom homosexuella kan skaffa barn på andra sätt än via sexuellt 
umgänge, exempelvis via insemination eller adoption. Uppfattningen att homosexualitet 
skulle vara ärftligt tycks vara vanligt förekommande (Innala, 1995). Forskning har dock 
misslyckats bevisa att lesbiska mödrar skulle få homosexuella barn i större utsträckning 
än vad heterosexuella mödrar får (Green, 1978).  
 
Att äldre generationer har negativa attityder till homosexualitet visades även i 
Östermans studie (2002). Fler personer födda på 1920-talet hade negativa attityder till 
homosexualitet jämfört med personer födda mellan 1974 och 1984. På 1920-talet var 
homosexualitet straffbart (RFSL, 2004a) och således mindre synligt vilket kan förklara 
att man erhöll negativa attityder. På detta sätt verkar det vara rimligt att äldre 
generationer är mer homofobiska än yngre generationer. Att homosexualitet är en synd 
är även en vanlig uppfattning i vissa religioner (Innala, 1995). Att denna uppfattning 
erhålls beror av läsning och tolkning av religiösa skrifter i vilka homosexualitet ofta 
fördöms. Studier har vidare visat att en konservativ religiös tro är en väsentlig faktor 
som ligger till grund för homofobi (Britton, 1990; Marsiglio, 1993).  
 
Då deltagarna nämner grupptryck som en avgörande faktor till homofobi kan detta 
sammankopplas med Bandura och Walters (1963) resonemang om social inlärning. 
Bandura och Walters menar att en homofobisk inställning till stor del skapas genom att 
individen observerar andras fördomar mot homosexuella, vilket kan skapa ett negativt 
schema som i sin tur kommer att förknippas med homosexuella. Ju mer negativt detta 
schema är desto mer homofobisk kommer individen att vara. Deltagarna menar även att 
många intar en negativ hållning till homosexualitet för att inte själva ses som 
homosexuella. Herek (1984) menar att många homofobiska individer själva är osäkra på 
sin egen sexualitet och känner sig hotade av homosexualitet. Istället för att försöka 
vända den negativa energin i positiv riktning riktas denna istället mot utomstående 
homosexuella. Detta kanske även blir påtagligt om individen observerar andras 
fördomar mot homosexuella.   
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Oönskade homosexuella inviter tros även medföra en homofobisk inställning. Tiby 
(2001) menar att hatbrott ofta grundar sig i en respons på homosexuella inviter. Således 
kanske man kan anta att dessa medför en provokation och homofobi vilket i sin tur 
orsakar brott mot homosexuella. Visserligen kan homofobin redan ha funnits där och 
istället förstärkts genom inviten. Slutligen menar deltagarna att individer kan ha ett 
behov av att racka ner på homosexuella genom att göra sig själva starkare. I Östermans 
studie (2002) framkom att de med de starkaste negativa attityderna till homosexualitet 
även var de som upplevde mindre möjligheter att påverka sina liv. Enligt Österman 
medför känslan av att ha små eller inga möjligheter att påverka sitt liv frustration och 
kanske en övertygelse att någon måste vara skuld till detta. Negativa attityder och 
därigenom en homofobisk inställning kan kanske således få individen att känna sig 
starkare likt deltagarna menar.  
 
Deltagarna nämner vidare vissa åtgärder för att motverka homofobi. Inledningsvis 
menar deltagarna att det borde finnas en diskurs om homosexualitet i skolor. Innala och 
Ernulfs studie (1993) visade att barn i skolor i Sverige erhållit otillräcklig information 
om homosexualitet. Innala (1995) menar, likt deltagarnas åsikter, att undervisning om 
homosexualitet i skolor minskar homofobiska inställningar hos barn och att det således 
är av vikt att information om homosexualitet representeras i läroplaner och tas upp i 
undervisningen. Därför blir det även nödvändigt att lärare besitter god kunskap om 
homosexualitet. I Innala och Ernulfs studie (1993) framkom att många lärare upplever 
att de saknar kunskap om homosexualitet men att intresset finns att lära sig om detta. 
Att lärare saknar kunskap om homosexualitet finner jag sorgligt men heller inget 
förvånansvärt då jag själv genomgått en gymnasielärarutbildning utan hbt-kunskap 
integrerad i undervisningen. Att låta RFSL:s skolinformatörer besöka skolor nämns 
vidare som en åtgärd. RFSL Stockholm bedriver regelbundet skolinformation och har 
utbildningar för redan yrkesverksamma (RFSL Stockholm, 2006). Det skall dock 
påpekas att alla RFSL-avdelningar runt om i landet inte bedriver skolinformation eller 
vuxenutbildningar likt RFSL Stockholm. Detta kanske på grund av bristande resurser. 
RFSL Stockholm verkar dock bedriva en omfattande verksamhet angående 
skolinformation och vuxenutbildning.  
 
Österman (2002) menar likt deltagarna att media spelar en stor roll för att förhindra 
homofobi. Mycket talar för att debattklimatet i massmedierna är viktigt i bildandet av 
attityder och föreställningar. Genom att se homosexualitet i media har heterosexuella 
således kunnat erhålla identifikationsobjekt och inte behövt se homosexualitet som 
något främmande.  
 
Att deltagarna själva anser att de har ett ansvar för att minska homofobin verkar tyda på 
engagemang till att få människor att ändra attityder. Vissa av deltagarna menar att 
enskilda individer inte kan påverka homofobin då detta endast kan ske genom att hela 
samhället förändrar attityden. Dahl (2005) menar att hela samhället behöver kunskap för 
att minska homofobin men paradoxalt nog läggs ansvaret på enskilda homosexuella att 
komma ut och på intresseföreningar för homosexuella att försöka bidra med relevant 
kunskap. Samtidigt finns det i Sverige en tradition av optimism kring möjligheter att 
förändra befolkningens inställning genom upplysning. Dahl menar vidare att homofobi 
är ett kollektivt uttryck, ett socialt fenomen rotat i kulturella ideologier och relationer 
mellan grupper, snarare än ett individuellt problem. Således kanske hela samhället 
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borde eftersträva den behövda kunskapen vilken är av vikt för att minska homofobin likt 
vissa av deltagarna menar. Andra av deltagarna menar dock att samhället tar sitt ansvar 
för att motverka homofobi genom att inrätta lagar för homosexuellas rättigheter. Enligt 
Monteith (1993) leder exempelvis förbud mot diskriminering till mer positiva attityder 
mot homosexuella. Då det blir ett lagbrott att diskriminera homosexuella bör positiva 
attityder bli mer framträdande, vilket i sin tur kan leda till fler kontakter mellan homo- 
och heterosexuella, vilket i sin tur kanske främjar ömsesidig förståelse.  
 
Reflektioner kring bi- och homosexuellas mentala hälsa idag 
 
Många av deltagarna tror generellt att bi- och homosexuella mår mycket bra men att det 
finns en grupp bland dessa som mår sämre. Måendet tycks bero på ett flertal faktorer; 
geografiskt uppehälle, den egna komma ut-processen, bemötanden från samhället, samt 
var man befinner sig i sin egen livsprocess. Vad gäller geografiskt uppehälle hävdar 
samtliga att man troligtvis mår sämre om man bor på landsbygden jämfört med i 
storstäder. Detta med anledning av flertalet likasinnade i storstäder, vilket medför 
identifikation och frånvaron av upplevd ensamhet. Bi- och homosexuella som kommit 
ut tros även må bättre jämfört med icke-utkomna eftersom de sistnämnda måste dölja 
sin sexuella läggning vilket antas försämra den mentala hälsan. Vidare anses negativa 
bemötanden från omgivningen grund av den sexuella läggningen med största 
sannolikhet vara stigmatiserande och därigenom leda till en sänkt mental hälsa. Vad 
gäller individens egen livsprocess hävdar deltagarna att det troligtvis är mer förvirrande 
om man vid en högre ålder inser att man är icke-heterosexuell jämfört med vid en lägre 
ålder. Detta eftersom man vid en högre ålder kan ha skaffat sig en familj och en 
livssituation som är stabil, vilket innebär svårigheter att bryta upp ifrån den. Således blir 
det svårare att acceptera sin icke-heterosexualitet för en person som är äldre. Deltagarna 
är på detta sätt glada över att de kommit ut i relativt unga år. Vidare menar deltagarna 
att man som bi- och homosexuell måste lära sig att ”hantera” att samhället inte alltid 
accepterar homo- eller bisexualitet. Lyckas man göra detta menar deltagarna att man 
troligtvis har en stark personlighet, samt att man i sin sexualitet mår mycket bra. 
Emellertid har inte alla bi- och homosexuella lyckats göra detta vilket kan innebära ett 
sämre mående.  
 
Diskussion: Hypotesen att bi- och homosexuella mår mycket bra men att det finns en 
grupp bland dessa som mår sämre påvisades i NOVA-rapporten (Hegna et al., 1999) (se 
inledning). Att den mentala hälsan skulle bero på geografiskt uppehälle kan 
sammankopplas till Nordströms och Norrhems studie (2000) tidigare nämnd där många 
av deltagarna flyttade från en mindre ort till en större stad och vidare angav otrygghet 
och intolerans som orsaker till flytt. Detta torde betyda att måendet vid ett leverne i den 
mindre orten var sämre eftersom man efter flytten upplevde trygghet och acceptans i 
större utsträckning. Vidare har tidigare nämnts att RFSL (2005) menar att ett 
homosamhälle förstärker den homosexuelles självkänsla och identitet och leder till att 
homo- och bisexuella får en större roll i samhället. Som deltagarna även nämnt finns ett 
homosamhälle främst i de större städerna vilket borde betyda att måendet för bi- och 
homosexuella här är bättre. Att homo- och bisexuella som kommit ut mår bättre än de 
som inte gjort det menar även Hegna et al. (se ovan). Som tidigare framkommit menar 
även Ulstein Moseng (2005) att negativa bemötanden såsom våld, hot, kränkningar och 
trakasserier är riskfaktorer för en mental ohälsa hos bi- och homosexuella individer.    
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En sista faktor som nämns är individens egen livsprocess då det anses vara mer 
förvirrande om han eller hon vid en högre ålder inser icke-heterosexualitet jämfört med 
vid en lägre ålder. Giertsen (ref i Hegna et al., 1999) menar att det finns skillnader i hur 
komma ut-processen förlöper beroende på individens ålder. Enligt Giertsen tar komma 
ut processen längre tid ju äldre individen är. De kvinnor som är yngre tenderar att 
snabbare skaffa sig en samkönad relation, att berätta om sin sexuella läggning och även 
att ta steget ut i den homosexuella kulturen, jämfört med äldre kvinnor. Vad detta beror 
på framkommer inte, dock kanske det är mer förvirrande och svårare att komma ut för 
äldre individer beroende på flertalet heterosexuella erfarenheter och således ett längre 
heterosexuellt leverne.  
 
Då deltagarna menar att man måste lära sig ”hantera” att samhället inte alltid accepterar 
homosexualitet för att må bra, tolkar jag detta som att man inte bör låta sig påverkas av 
negativa attityder i samhället. Enligt Wahlin (2000) är en väsentlig del för att må bra att 
kvinnan känner sig till freds med sina homosexuella känslor och att hon är till freds i en 
relation med en annan kvinna samt med andra homosexuella. För att detta skall kunna 
ske behövs att kvinnan minskar eller i bästa fall tar bort internaliserad homofobi om den 
förekommer. Att inte påverkas och införliva negativa attityder kanske dock är svårt, 
speciellt om positiva attityder är helt frånvarande. Det torde dock vara ytterst väsentligt 
att införlivad homofobi inte utvecklas eftersom detta enligt Rivers och D´Augelli (2001) 
kan få negativa konsekvenser (se inledning).  
 
Reflektioner kring bi- och homosexuellas livssituation och mentala hälsa i framtiden 
 
I framtiden tror deltagarna att bi- och homosexuella kommer att ses som alla andra och 
inte som en avvikande grupp vilket de till viss del gör i dagens samhälle. Således menar 
deltagarna att minoritetskänslan kommer att suddas ut men att detta till viss del hänger 
på homo- och bisexuella själva då dessa måste arbeta för att bli en mindre sluten grupp. 
Detta kan göras genom att homo- och bisexuella väljer att ”infiltrera sig” i 
heterovärlden genom att också vistas på heteroställen istället för att endast befinna sig i 
gayvärlden. Man anser att samhället är på väg att bli mindre heteronormativt och att bi- 
och homosexuella kommer att komma ut vid en lägre ålder. Deltagarna tror även att 
homo- och bisexuella inte heller behöver komma ut eftersom samhället inte kommer att 
lägga någon vikt vid vilket kön individer väljer att leva med. Således menar de att 
begreppen homo-, hetero- och bisexuell kommer att suddas ut och att människor 
kommer att besöka krogmiljöer beroende på andra faktorer än sexuell läggning, såsom 
exempelvis musiksmak. Man tror även att homofobin kommer att minska och att nästa 
generation kommer att ha en högre acceptans av homo- och bisexualitet än tidigare och 
nutida generationer.  
 
Vidare tror man att vårdpersonal kommer att få en ökad hbt-kunskap vilket medför att 
homo- och bisexuella kommer att känna sig tryggare i att berätta om sin sexualitet i 
vårdsituationer då denna inte kommer att ifrågasättas eller osynliggöras. Deltagarna tror 
även att den mentala hälsan hos bi- och homosexuella kommer att förbättras då 
livssituationen förbättras. Deltagarna poängterar vidare vikten av forskning angående 
homo- bisexuellas och transpersoners hälsa för att utröna vilka faktorer som ligger 
bakom ett eventuellt sämre mående. Man tror dock inte att ett sämre mående orsakas av 
missnöje med den egna sexualiteten utan snarare av samhällets heteronormativitet och 
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homofobi. Genom hälsoforskning kan man dock komma till roten med detta eventuella 
problem och således göra något åt det. Sammantaget menar man att livssituationen och 
hälsan håller på att bli bättre för bi- och homosexuella men att det fortfarande finns ett 
omfattande arbete kvar. Viktigt är enligt deltagarna att homo- och bisexuella ändå inte 
nöjer sig med de livsvillkor de har utan fortsätter att synliggöra sig och kräva sina 
rättheter i samhället.  
 
Diskussion: I detta avslutande avsnitt märks positiva reflektioner kring homo- och 
bisexuellas livssituation och mentala hälsa i framtiden. Men menar att både homo- och 
bisexuella själva och det omgivande samhället har ett ansvar för att en positiv 
utveckling skall ske. Det kan kanske tyckas vara svårt att homo- och bisexuella själva 
skall arbeta för att bli en mindre sluten grupp då det tidigare framkommit att gayvärlden 
är viktig eftersom de upplever ett heteronormativt samhälle. Blir samhället dock mindre 
heteronormativt kanske det dock blir lättare att ”infiltrera sig” i heterovärlden. Eftersom 
komma ut-processen är en spegelbild av heteronormativiteten (Westerståhl, 1998) kan 
det antas att en minskad heteronormativitet medför att homo- eller bisexuella, likt 
deltagarna menar, inte behöver komma ut. För att homofobin och heteronormativiteten 
skall minska föreslår Statens folkhälsoinstitut (2005) ett antal åtgärder; förslag riktade 
till regering, myndigheter och organisationer samt till kommuner landsting och regioner. 
Exempelvis föreslås att regeringen bildar en expertgrupp bestående av forskare från 
olika discipliner inom hbt-området och andra sakkunniga vilka kan genomföra 
systematiska kunskapssammanställningar i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. 
Denna expertgrupp bör även vara en resurs för myndigheter och organisationer i deras 
arbete med att utveckla hbt-området och integrera det i sina verksamheter. Då 
heteronormativitet och homofobi påverkar hbt-personers hälsa bör dessa faktorer 
belysas, vidare menar Statens folkhälsoinstitut att det ännu inte är klarlagt om det finns 
fler faktorer. Således behöver detta område analyseras närmre.  
 
Idag finns i Stockholms läns landsting tre mottagningar som besitter hbt-kunskap; 
Mama Mia mödravård, Regnbågsprojektet på Danderyd förlossning, samt 
gynmottagningen för lesbiska och bisexuella kvinnor på SÖS. Mottagningarna har mötts 
av stor uppskattning av homo- och bisexuella kvinnor men bara uppskattning räcker inte 
som motivation för varför hbt-kunskap inom vården behövs (personlig kommunikation, 
Anna Mohr, verksam på RFSL. 11/4-2005). Då Statens folkhälsoinstitut (2005) 
uppmärksammar behovet av ett icke-heteronormativt bemötande av vårdpersonalen, 
vilket kan leda till ett bättre omhändertagande, är det således av vikt att denna kunskap 
erhålls. Om så skedde hos fler mottagningar borde både den mentala och fysiska hälsan 
förbättras bland homo- och bisexuella kvinnor.  
 
Sammanfattning av resultat och diskussion  
 
Inledningsvis framkommer att de homosexuella kvinnorna upplever sin sexuella 
läggning som ett naturligt inslag i livet men att de vill bli bemötta som alla andra, vilket 
de inte upplever att de blir. Nackdelarna med att vara homosexuell kvinna är exempelvis 
att man riskerar att utsättas för negativa bemötanden och att inte tas på allvar av 
omgivningen. Fördelarna utgörs av att man upplever sig vara avslappnad i förhållande 
till män och att man är fri då man i mindre utsträckning skaffar familj.  
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De bisexuellas upplevelser av sin sexuella läggning är mer varierande; vissa menar, likt 
de homosexuella, att deras sexuella läggning är ett naturligt inslag i livet, andra kan 
ibland känna sig splittrade. Fler nackdelar med att vara bisexuell kvinna är en ovisshet 
inför framtiden eftersom man inte vet om man kommer att leva med en man eller kvinna 
samt en förekommande osäkerhet om man skall berätta för en partner att man attraheras 
av båda könen. Fördelarna som nämns är exempelvis upplevelsen av att hela världen är 
öppen då man har ett större utbud av eventuella partners. Dessutom anser deltagarna att 
det är roligt att vara annorlunda samtidigt som de genom sin bisexualitet erhållit en 
bättre relation till andra kvinnor. De bisexuella tycks nämna fler negativa aspekter kring 
den egna sexualiteten medan de homosexuella främst anger nackdelar relaterade till 
bemötanden från omgivningen. Således tycks problematiken skilja sig åt vad gäller att 
vara homo- respektive bisexuell kvinna.  
 
Alla deltagare har kommit ut enligt egen definition. Med detta menas att de 
inledningsvis kommit ut för sig själva, för sin familj, för sina vänner, samt kommit ut i 
gayvärlden. Vissa av deltagarna har även kommit ut för sin släkt, om än inte alla. Vissa 
av deltagarna hävdar att de kommit ut även om de inte är öppna i alla situationer, andra 
uppfattningar är att man dagligen kommer ut eftersom man ständigt måste berätta om 
sin sexualitet. Alla deltagare är dock glada för att de berättat om sin sexuella läggning 
för omgivningen. Detta eftersom de nu kan bejaka sina känslor och undvika att stänga 
dem inne. Då Colemans (1982) beskrivning av komma ut-processen tillämpas på 
deltagarna kan dock utrönas att denna process kanske inte är helt avslutad för vissa av 
dem. Kanske är fallet att den heller aldrig avslutas helt likt vissa av deltagarna menar 
eftersom omgivningen förväntar heterosexualitet.   
 
Vad gäller situationer då deltagarna inte är öppna med sin sexuella läggning finns ett 
antal; exempelvis då de inte vet hur andra människor ställer sig till homosexualitet samt 
i vistelsen i krogmiljöer för heterosexuella. Vissa är heller inte öppna på arbetsplatsen, 
på stan, i umgänge med föräldrars vänner samt vid utlandsvistelser. Andra menar att de 
generellt är öppna med sin sexuella läggning. De skulle aldrig förneka sin sexuella 
läggning trots att de kanske inte skulle berätta om den för alla människor. Till skillnad 
från ovan beskrivna deltagare är dessa öppna på stan, på arbetsplatsen, i skolan och även 
i media.  
 
Deltagarna får vidare olika reaktioner då de är öppna med sin sexuella läggning; 
exempelvis upplever de att människor blir nyfikna eller förvånade. På stan har man 
upplevt att människor viskat bakom ryggen, man har mött genererade blickar men även 
positiva sådana vilket varit uppskattat. Vidare har man stött på människor som redan 
känner andra homosexuella och som således inte alls visat någon reaktion. Många av 
deltagarna har bemötts med acceptans och respekt från sina föräldrar, om än inte alla. 
Samtliga har dock erhållit dessa bemötanden från heterosexuella vänner och syskon. 
Enligt NOVA-rapporten (Hegna et al., 1999) är det en större andel av heterosexuella 
vänner som reagerar positivt jämfört med föräldrar; 90 % jämfört med 49 %. Kanske 
tillhör syskon och heterosexuella vänner en annan generation som är mer accepterande 
av homosexualitet än äldre generationer.  
 
Ingen av deltagarna har blivit utsatt för våld på grund av sin sexuella läggning. Däremot 
har man bevittnat hur andra har utsatts för våld, vidare har man upplevt sig vara hotad 
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och har även personligen utsatts för hot på grund av den sexuella läggningen. Andra 
upplevda negativa bemötanden från omgivningen är trakasserier och diskriminering. 
Folkhälsoinstitutets studie (2005) visade att det var mycket vanligare bland homo- 
och/eller bisexuella att utsättas för hot än övriga befolkningen, dessutom visade NOVA-
rapporten (Hegna et al., 1999) att trakasserier mot homo- och bisexuella är vanligt 
förekommande på offentliga platser. Således verkar negativa bemötanden inte vara en 
ovanlighet. Ovanstående negativa bemötanden är dock inte dagligen förekommande 
utan händelser som inträffat ibland. Således menar deltagarna att de inte alltid är utsatta 
på grund av sin sexuella läggning även om det anses vara stigmatiserande om det sker. 
 
Vad gäller upplevelsen av att befinna sig i en samkönad relation framkommer både för- 
och nackdelar. Exempel på nackdelar är att man är lite för lik sin partner, att man ofta 
lever i symbios, att man blir isolerad från heterosexuella vänner samt att den sexuella 
spänningen ibland försvinner i relationen. De positiva aspekter som nämns är 
förståelsen och jämställdheten i en samkönad relation. Vad gäller vikten av att ha en 
partner framkommer skilda uppfattningar. Samtliga har dock vänskapsrelationer som de 
anser vara tillfredsställande. Vänskapskretsen är blandad med homo- bi- och 
heterosexuella personer och det anses vara viktigare att ha några få och nära vänner än 
flertalet ytliga.  
 
Deltagarna ger en egen definition av begreppet mental hälsa. Utifrån denna har 
deltagarna en god mental hälsa men upplever oro. Det förekommer även en osäkerhet 
hos vissa deltagare som handlar om att inte vara omtyckt, att det inte skall gå bra i livet 
samt att man skall misslyckas med att ta de chanser man eventuellt kommer att få i 
framtiden. De flesta av deltagarna menar vidare att deras mentala hälsa inte är sänkt på 
grund av att de är homo- eller bisexuella. En bisexuell kvinna menar dock att hennes 
sexualitet påverkar den mentala hälsan då familjens förväntningar på att hon skall skaffa 
pojkvän tar stor plats i hennes tankeverksamhet. Införlivad homofobi verkar dock inte 
vara förekommande eftersom ingen av deltagarna upplever ett ogillande eller förnekar 
sin sexualitet på grund av yttre förtryckarstrukturer.  
 
Deltagarna nämner många resurser för att hjälpa homo- och bisexuella om de mår dåligt 
på grund av sin sexuella läggning. De flesta resurser som nämns finns dock inom RFSL 
vilket innebär att den homo- eller bisexuella individen måste vända sig dit vilket kanske 
inte alltid är möjligt om personen ännu inte kommit ut eller om internaliserad homofobi 
finns hos individen. Deltagarna verkar även ha många egna strategier om de mår dåligt. 
En av deltagarna menar vidare att hennes psykolog saknat hbt-kunskap. Statens 
folkhälsoinstitut (2005) anser att det är angeläget att landsting/regioner och kommuner 
uppmärksammar behovet av att personal inom hälso- och sjukvården utbildas i ett icke 
heteronormativt bemötande för att motverka ett sämre omhändertagande. Detta skulle 
troligtvis medföra att bi- och homosexuella får ett ökat förtroende för personalen och 
således känner sig trygga i att söka sig till andra instanser än RFSL om de mår dåligt på 
grund av sin sexualitet eller av andra orsaker.  
 
Det framkommer skilda uppfattningar om den egna alkoholkonsumtionen; vissa 
deltagare anser att denna är hög, andra att den är måttlig och även låg. De främsta 
anledningarna till varför man konsumerar alkohol är för att man anser att det är gott och 
socialt. Man menar även att alkoholkonsumtion spelar en stor roll i gayvärlden eftersom 
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man kan träffa sina vänner och få vara sig själv i krogmiljöer för bi- och homosexuella. 
Vidare dricker man ibland alkohol då man mår sämre, även om man aldrig skulle låta 
sig bli berusad vid dessa tillfällen. De flesta av deltagarna har inte använt narkotika och 
är inte något de avser göra. Detta förutom två kvinnor som anser att de hållit sin 
narkotikakonsumtion på en ”bra” nivå utan att uppleva sig vara beroende.  
Upplevelser av gayvärlden framkommer vidare i intervjuerna. Samtliga menar att de i 
större eller mindre utsträckning lever här och både för- och nackdelar kan utrönas. En 
nackdel är att homosexuella män förtrycker homosexuella kvinnor. En annan nackdel är 
att antalet människor i gayvärlden är litet vilket medför komplikationer, vidare 
framkommer att gayvärlden har svårt att acceptera bisexualitet. En positiv aspekt är 
dock exempelvis att det finns en mycket positiv gemenskap här och gayvärlden verkar 
trots det negativa vara av stor vikt för deltagarna. Vidare framkommer att antalet 
gayställen inte är speciellt stort i Stockholm och att det borde finnas fler. Vistelser på 
heteroställen är sällan förekommande med anledning av att man känner sig obekväm då 
man upplever sig vara uttittad. Vissa av de bisexuella vistas dock ibland på heteroställen 
men menar att de då bör klä och sminka sig på ett mer feminint sätt för att uppleva att 
de passar in. Önskningar av mixade krogmiljöer verkar vidare vara ett uttryck för att 
deltagarna allra helst vill vara integrerade med heterosexuella.  
 
Att deltagarna tillhör en minoritet i samhället upplevs med blandade känslor. Vissa 
anser sig vara ”längst ner på skalan”; först i underläget gentemot män, sedan även i 
minoritet som homosexuella. I de fall som man tänker på att man tillhör en minoritet är 
då man får höra talas om något negativt som drabbat andra bi- och homosexuella samt 
om man umgås med människor som inte tillhör den egna minoriteten. Det framkommer 
även att deltagarna upplever en brist på förebilder för bi- och homosexuella, vilket är ett 
tydligt tecken på att man tillhör en minoritet. En kvinna hävdar dock att hon genom sin 
bisexualitet tillhör en annan minoritet mot vilken det finns en lägre acceptans. Andra 
tänker dock inte på att de tillhör en minoritet.  
 
Deltagarna menar att samhället i stort är heteronormativt och att det finns fördomar mot 
homosexuella. De anser dock att det inte borde spela någon roll vilket kön de vill leva 
med och ifrågasätter förekommande identitetskategorier som homo-, bi- och 
heterosexualitet. Vidare beskrivs överklassens negativa syn på homosexualitet, samt 
kyrkans bemötande av homo- och bisexuella. Vissa deltagare menar att det troligtvis 
kommer att ta lång tid innan kyrkan till fullo accepterar homosexualitet, andra är mer 
positiva. Trots ovanstående negativa beskrivning menar man att det förekommer en 
relativt god acceptans av homo- och bisexualitet i samhället. Detta eftersom 
homosexuella nu har fått vissa rättigheter såsom att insemineras, adoptera barn och ingå 
partnerskap.  En uppfattning är dock att det finns en lägre acceptans på mindre orter än i 
större städer. 
 
En faktor som antas ligga till grund för homofobi är rädsla, som i sin tur grundar sig i 
okunskap om homosexualitet. Andra faktorer som nämns är grupptryck och ett behov 
hos individer att ”racka ner” på andra för att göra sig själva starkare. Ett flertal 
tillvägagångssätt nämns för att motverka homofobi, exempelvis skolinformation och att 
media börjar synliggöra homosexualitet. Vissa av deltagarna menar att de själva har ett 
ansvar för att minska homofobin, en annan uppfattning är att enskilda individer inte kan 
påverka homofobin då detta endast kan ske genom att hela samhället ändrar attityd.  
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Många av deltagarna tror generellt att bi- och homosexuella mår mycket bra men att det 
finns en grupp bland dessa som mår sämre. Måendet tycks bero på ett flertal faktorer 
såsom geografiskt uppehälle, den egna komma ut-processen, bemötanden från samhället 
samt var man befinner sig i sin egen livsprocess. I framtiden tror dock deltagarna att bi- 
och homosexuella kommer att ses som alla andra och inte som en avvikande grupp 
vilket de till viss del gör i dagens samhälle. Vidare tror man att samhället kommer att bli 
mindre heteronormativt och homofobiskt samtidigt som vårdpersonal kommer att få en 
ökad hbt-kunskap. Sammantaget menar man att livssituationen och hälsan håller på att 
bli bättre för bi- och homosexuella men att det fortfarande finns ett omfattande arbete 
kvar. Viktigt är enligt deltagarna att homo- och bisexuella inte nöjer sig med de 
livsvillkor de har utan fortsätter att synliggöra sig och kräva sina rättigheter i samhället.  
 
Metoddiskussion 
 
Eftersom en kvalitativ studie alltid grundar sig i en mer eller mindre subjektiv tolkning 
av datamaterialet finns alltid en risk för att personliga värderingar påverkat resultatet. 
Om analys hade gjorts av fler personer än jag skulle detta ha minskat risken för 
subjektivitet. En längre systematisk analysprocess, öppen kodning och omkodningar har 
dock troligtvis minskat denna risk och förhoppningsvis medfört en relativt god empirisk 
förankring. Det skall dock påpekas att jag är en 25-årig kvinna som identifierar mig som 
homosexuell. Således fanns likheter mellan mig och deltagarna, vilket med största 
sannolikhet påverkade svaren som gavs i intervjuerna. Å ena sidan kanske jag inte 
erhöll så uttömmande svar, då deltagarna eventuellt uppfattade en viss förförståelse från 
min sida trots att jag inte avslöjade min sexualitet. Å andra sidan torde de ha känt sig 
trygga i att berätta om sitt leverne med tanke på likheterna oss emellan. Jag tror på det 
stora hela att mitt personliga intresse och engagemang medförde att deltagarna kände att 
de kunde öppna sig och berätta om sitt leverne. 
 
Risken finns dock att deltagarna har givit svar de uppfattat att jag ville ha eller svar som 
fått dem att framstå i god dager vilket inte spelar deras ”riktiga” livssituation. Då 
intervjuerna spelades in på band kan även detta ha medfört att viss information inte 
delgavs. Om alla relevanta aspekter angående deltagarnas livssituation har tagits upp är 
svårt att avgöra då intervjuerna bringade omfattande information. Då intervjuguiden 
utgjordes av 36 grundfrågor samt spontana följdfrågor bidrog detta till många kategorier 
och svårigheten att välja ut vilka som skulle ingå i uppsatsen blev påtaglig. Jag tror mig 
dock ha valt ut relevanta teman vilka beskriver deltagarnas livssituation. Då dessa är 
beskrivna utifrån ett personligt till ett samhälleligt perspektiv anser jag vidare att de är 
logiskt sammanhängande och att en god övergripande bild av livssituationen erhålls då 
man tar del av dem. Således borde detta tyda på att koherens har uppnåtts.  
 
Vad gäller den inre generaliserbarheten till populationen unga homo- och bisexuella 
kvinnor anser jag att jag erhållit en ganska stor variation av deltagare; kvinnor med 
olika sysselsättning, civilstånd, sexuell läggning och bakgrund. Det är dock troligt att 
delar av resultatet blivit annorlunda om någon av deltagarna inte ännu kommit ut eller 
om någon haft barn. Eftersom urvalet bestod av kvinnor vilka alla var utkomna 
storstadsbor och befann sig mer eller mindre i gayvärlden kan resultatet inte tillämpas 
på homo- och bisexuella kvinnor som inte befinner sig här. Man kan dock ställa 
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hypoteser att livssituationen ser ut enligt resultatet i denna studie för unga homo- och 
bisexuella kvinnor i Stockholms gayvärld.  
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka bi- och homosexuella kvinnors 
livssituation. Detta anser jag vara uppfyllt vilket borde innebära att förståelsen är god. 
Resultatet visar även på samstämmighet med andra studier, undantag finns dock 
exempelvis vad gäller frånvaron av utsatthet för våld och frånvaron av internaliserad 
homofobi (se Resultat och diskussion). Om fler kvinnor hade ingått i studien kanske 
samstämmighet i dessa avseenden även varit förekommande. Livssituationen för bi- och 
homosexuella kvinnor verkar dock i vissa fall vara problematisk, vilket även annan 
forskning också visar. På det stora hela anser jag därför att samstämmigheten är god.  
 
Studien genomfördes med anledning av att synliggöra homo- och bisexuella kvinnor 
och motverka fördomar, felaktiga begreppsbildningar samt förtryckande strukturer. Jag 
hoppas således att denna uppsats kan bringa en del av den kunskap som behövs i 
samhället. Som tidigare nämnts finns endast fåtalet studier om hälsofrågor för 
homosexuella kvinnor. Forskning om bisexualitet och bifobi förekommer även 
sparsamt. Mer kunskap om homo- och bisexuella kvinnors livssituation borde leda till 
minskad heteronormativitet och homofobi, vilket i sin tur borde medföra en bättre hälsa 
för dessa. En studie med fler kvinnor med olika livssituation och åldrar vore önskvärt 
för att ge en mer heltäckande bild och fler aspekter angående livssituationen torde även 
ge en mer komplett bild av hur man som homo- eller bisexuell kvinna upplever sitt liv i 
det svenska samhället. Det skulle även vara intressant att undersöka homosexuella 
invandrares situation i Sverige då jag endast stött på en studie vilken behandlar detta 
ämne (Haansbaek, 2004). Att begränsa denna eventuella studie till att enbart undersöka 
kvinnor skulle enligt min åsikt vara intressant då livssituationen för individerna skulle 
kunna speglas utifrån tre perspektiv; sexualitet, etnicitet samt genus. Således finns 
mycket att undersöka, kanske kan denna studie utgöra en början.  
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A p p e n d i x  
 
Teman och frågor inför intervjuer: 
 
Intro 
  
Berätta om din nuvarande livssituation. 
 
*sexuell läggning? 
*ålder? 
* boende? 
* sysselsättning? 
* intressen? 
*partner? 
 
Upplevelse av att vara bisexuell/homosexuell 
 
1. Hur upplever du att vara bisexuell/homosexuell? 
 
2. Hur upplever du att tillhöra en minoritet? 
 
3. Vilka för- och nackdelar finns med att vara bisexuell/homosexuell kvinna? 
 
4. Hur upplevs/upplevdes komma ut processen? 
 
5. Upplever du att det finns förebilder för bi- och homosexuella? Vilka är de i sådana 
fall och vad betyder de för dig? 
 
6. Befinner du dig i en miljö som omfattas av umgänge med andra bi- och 
homosexuella? Om ja, hur upplever du denna miljö? 
 
7. Om du fick välja sexualitet, vilken skulle du välja? Motivera.  
 
Öppenhet 
 
8. Upplever du att du är öppen med din sexuella läggning? Om ja, på vilket sätt? 
 
9. Finns det situationer då du inte kan vara öppen med din läggning? Om ja, i vilka 
situationer? Hur upplever du detta? 
 
10. Vilka reaktioner från omgivningen möter du då du är öppen med din sexuella 
läggning? Hur upplever du dessa? Påverkas du av dessa reaktioner, i sådana fall hur? 
 
11. Är det av vikt för ditt eget välbefinnande att omgivningen accepterar din sexuella 
läggning? Motivera. Om ja, av vem är det viktigast att bli accepterad som bi-
/homosexuell? Motivera. 
 
 



 

Upplevelse av att vara tillsammans med en person av samma kön 
 
12. Om du har en partner, hur ser relationen med din partner ut? Hur upplever du den?  
 
13. Hur upplever du att vara kär i en person av samma kön? 
 
14. Vilka för- och nackdelar finns med att vara i en relation med en person av samma 
kön? 
 
15. Hur upplever du att ha sex med en person av samma kön? 
 
16. Är det viktigt för dig att ha en partner? Motivera.  
 
Övriga relationer 
 
17. Hur ser din relation med din familj ut? Hur upplever du den? 
 
18. Hur ser dina vänskapsrelationer ut? Hur upplever du dessa? 
 
Eget mående 
 
19. Hur skulle du definiera mental hälsa? 
 
20. Hur skulle du utifrån denna definition bedöma din mentala hälsa? 
 
21. Påverkar din sexuella läggning hur du mår? Om ja, på vilket sätt?           
 
22. Upplever du att det finns problem med att vara bisexuell/homosexuell? Om ja, vilka 
är dessa? Påverkas du av dessa, i sådana fall hur? 
 
23. Upplever du att det finns stöd att få om man mår dåligt pga sin sexualitet? Var och 
hur i sådana fall? 
 
Användning av berusningsmedel 
 
24. Dricker du alkohol? Om ja, hur upplever du din alkoholkonsumtion? 
 
25. Använder du droger? Om ja hur upplever du denna konsumtion? 
 
Upplevda negativa bemötanden 
 
26. Blir du utsatt för hot/våld på grund av din sexuella läggning? Om ja, på vilket sätt 
sker detta? Hur upplever du detta? 
 
27. Blir du blir trakasserad eller kränkt på grund av din sexuella läggning? Om ja, på 
vilket sätt sker detta? Hur upplever du detta? 
 



 

28. Blir du diskriminerad på grund av din sexuella läggning? Om ja, på vilket sätt sker 
detta? Hur upplever du detta? 
Samhällets bemötande av homo- och bisexualitet 
 
29. Hur upplever du att samhället generellt ser på/bemöter homo- och bisexualitet?  
 
30. Hur upplever du att samhället bemöter homo- och bisexuella vilka skaffar barn? 
 
31. Finns det några skillnader mellan att vara bisexuell/homosexuell och heterosexuell i 
samhället förutom sexuell läggning? Vilka är dessa i sådana fall? Hur upplever du dem? 
 
32. Hur och varför tror du att homofobi uppkommer? 
 
33. Hur tror du att homofobi kan förhindras? 
 
34. Hur ser du på framtiden angående bi- och homosexuellas situation och mentala hälsa 
i samhället? 
 
Övrigt 
 
35. Hur ser din framtid ut? 
 
36. Har du några övriga funderingar kring din mentala hälsa och situation i samhället? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


