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ABSTRACT 

 

 

A research review of 46 peer-reviewed articles with bisexuals as a target group was conducted with 

the objective to investigate methods of finding bisexual participants in empirical Social Sciences 

studies.  The aim was to examine occurring definitions of “bisexual”, sample types, and sources of 

data. Results indicated that a self-identification definition was most frequently used, that sample type 

was seldom reported with an even distribution between probability and non-probability sample types 

when occurring, and that sources of data varied with media as most frequent. Some of the conclusions 

drawn were that bisexuals often occur in the same studies as lesbians and gay men, and that bisexual 

women have a poor representation in studies.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Den 1 juni 2007 publicerade Dagens Nyheter en debattartikel undertecknad av bland andra tidigare 

statsministern Thorbjörn Fälldin, tidigare talmannen Ingegerd Troedsson och tidigare partiledaren Alf 

Svensson (Andersson et al., 2007). Debattartikeln hade titeln ”Ett biologiskt faktum att 

homoäktenskap är fel” och skribenterna argumenterade för att det inte är någon bra idé att införa en 

könsneutral äktenskapslagstiftning i Sverige. 

Hur försvann de bisexuella? Ett samkönat äktenskap behöver ju på inget vis ingås av två 

homosexuella. Frågan om bisexuellas osynlighet begränsar sig inte bara till 

”homoäktenskapsdebatten” – den märks inte minst i vardagen. Om en man i förbifarten berättar att han 

har ett förhållande med en kvinna är det troligen få som skulle tänka något annat än att mannen – 

liksom kvinnan – är heterosexuell. Om däremot mannen skulle nämna att han har ett förhållande med 

en man skulle troligen de flesta tänka att båda männen är homosexuella. Bisexualitet glöms bort, 

försvinner som möjlighet.  

När väl bisexualitet kommer på tal är det istället ofta i samband med att homosexualitet diskuteras. 

Till exempel handlar en del C-uppsatser skrivna av socionomstudenter om homo- och bisexuella på 

olika sätt, det är uppenbart vid en sökning i databaser. Den som läser dessa uppsatser kommer att 

upptäcka att de två grupperna sällan särskiljs. Detta är dock inte unikt för C-uppsatserna, det tycks 

vara mer regel än undantag i de flesta texter som behandlar ämnet. Bisexualitet hamnar i skymundan. 

Antingen helt och hållet, som i debattartikeln i Dagens Nyheter, eller delvis – det vill säga att 

fenomenet al.ltid diskuteras i samband med homosexualitet.  

Bisexualitetens osynlighet, i den meningen som presenterats, fungerade som avstamp för ämnesval 

i denna C-uppsats. Enligt Backman (2008) börjar alla forskningsprocesser med att en fråga ställs, den 

frågan måste sedan oftast modifieras för att kunna beforskas och ges ett empiriskt svar, eftersom den 

från början är för grumlig och oprecis. Detta uppsatsarbetes ursprungliga fråga var: 

Varför är bisexuella så osynliga?  

För att omvandla denna fråga till ett empiriskt prövbart problem, vändes den ut och in och 

avgränsades. Problemet kunde formuleras som: 

Hur söks bisexuella i samhällsvetenskaplig forskning?   

Den grumliga och oprecisa frågan hade nu omformats till ett problem som var forskningsbart. 

Nästa fråga som inställde sig var om detta problem kunde höra hemma inom ramarna för en C-uppsats 

på en institution för socialt arbete, det vill säga: har problemet relevans för socialt arbete? I följande 

avsnitt argumenteras för att så är fallet. 
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1.2 Relevans för socialt arbete 

Nyberg (2006) menar att socialt arbete kan förstås på tre sätt: som praktik, utbildning eller forskning. 

Socialt arbete som praktik är när socialt arbete utförs ute i samhället av människor, till exempel på 

socialkontor. Socialt arbete som utbildning motsvarar dagens socionomutbildningar vid olika 

universitet och högskolor. Socialt arbete som forskning bedrivs också vid högskolor men av 

forskarutbildade socionomer. På vilket sätt är denna uppsats problemområde relevant för socialt arbete 

i de tre meningar som Nyberg anger? 

I det sociala arbetets praktik har frågor om sexuell läggning uppmärksammats på senare tid. 

Socialstyrelsen (2004) har i ett betänkande beskrivit att bristande kunskap om den sexuella 

läggningens betydelse för människor ibland leder till att homo- och bisexuella bemöts på ett dåligt sätt 

i socialtjänsten. Många som arbetar i socialtjänsten utgår enkelt uttryckt från att alla klienter är 

heterosexuella, vilket brukar kallas för ett heteronormativt förhållningssätt (se exempelvis Rosenberg, 

2002). Detta heteronormativa förhållningssätt gör att många bi- och homosexuella klienter upplever att 

de bör dölja viktiga delar av sin vardag för sin handläggare, till exempel att de är sambo med någon av 

samma kön, menar Socialstyrelsen (2004). Denna uppsats vill lyfta fram bisexuella som en grupp för 

sig själv. Det förhållningssättet tror uppsatsens författare är viktigt rent generellt i socialt arbete som 

praktik. Annars kommer kanske framtidens socialsekreterare, trots att de är utbildade i frågor om 

heteronormativitet, utgå från att alla antingen är hetero- eller homosexuella – och så kommer 

bisexuella bli den grupp vars sexuella läggning fortsätter bli osynliggjord.  

I socialt arbete som utbildning är frågor om sexuell läggning förvånansvärt frånvarande utifrån 

uppsatsens författares erfarenhet som socionomstuderande. Det förekommer dock att studenter väljer 

att skriva sin C-uppsats om homo- och bisexuella på ett eller annat sätt. Att skriva C-uppsats är en del 

av socionomutbildningen och ger viktiga kunskaper och färdigheter inför arbetet på det praktiska 

fältet. Denna uppsats kan förhoppningsvis fungera som inspiration för framtida studenter att välja 

ämnen för sina uppsatser som rör bisexualitet och därmed öka kunskapsnivån på detta område. 

I socialt arbete som forskning är sexualitet inget okänt ämne. Forskningsprogrammet ”Kön, 

sexualitet och socialt arbete”, baserat vid Malmö högskola, grundades 1993 och leds av Sven-Axel 

Månsson som är professor i socialt arbete. En del av denna forskning kan knytas till frågor som berör 

sexuell läggning, till exempel forskning om homosexualitet och hiv-prevention bland män som har sex 

med män. Bisexualitetsforskning eller biteori, bedrivs dock på andra håll i Sverige. Malena 

Gustavsson och Hanna Bertilsdotter Rosqvist vilka är de enda två som, vad denna uppsats författare 

känner till, har disputerat inom detta forskningsområde verkar på institutioner för genusvetenskap. 

Inget säger förstås att inte forskare inom ämnet socialt arbete skulle kunna syssla med 

bisexualitetsforskning. Många av de grupper av människor som traditionellt är föremål för forskning 

inom socialt arbete är, precis som bisexuella, svårnådda på grund av stigmatiseringsmekanismer 

(Stepherson i Matthews & Cramer, 2008). Därför är forskning om hur man når bisexuella ett område 
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som skulle kunna utveckla annan forskning inom socialt arbete – och samtidigt även utvecklas som 

eget område med hjälp av den ackumulerade kunskap om hur man når svårnådda grupper som finns 

inom socialt arbete som forskning betraktat. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man i samhällsvetenskaplig empirisk forskning gått 

tillväga för att hitta bisexuella studiedeltagare. 

 

Uppsatsen har följande frågeställningar: 

1. Hur definieras bisexuella i primärstudierna? 

2. Vilka typer av urval används i primärstudierna?  

3. Vilka typer av datakällor används i primärstudierna? 

 

1.4 Avgränsningar och preciseringar av syfte och frågeställningar 

En avgränsning av samhällsvetenskaplig empirisk forskning görs till att gälla engelskspråkiga intervju- 

och enkätstudier publicerade som forskargranskade (peer-reviewed) artiklar åren 2000–2007 i 

vetenskapliga tidsskrifter. 

 

Med primärstudierna avses de 46 studier som studeras i denna uppsats. Termen är hämtad från 

Backman (2008). 

 

Med Hur definieras bisexuella i primärstudierna avses hur det teoretiska begreppet ”bisexual” har 

operationaliserats i primärstudierna. Att operationalisera ett begrepp innebär att man gör det empiriskt 

testbart (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002). 

 

Med urvalstyper avses typer av processer för att välja enheter från en population. Termen ska ses som 

en översättning av engelskans Sample Types i en studie av Sullivan och Losberg (2003). 

 

Med typer av datakällor avses de typer av arenor varifrån data insamlats i primärstudierna. Termen 

ska ses som en översättning av engelskans Sources of Data i en studie av Sullivan och Losberg (2003). 
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1.5 Uppsatsens disposition och stilistik 

Första kapitlet heter ”Inledning” och inleds med att beskriva hur en inledande fråga omformulerades 

till ett problem möjligt att undersöka med vetenskapliga metoder. Kapitlet fortsätter med att förklara 

på vilket sätt uppsatsen kan anses vara relevant för socialt arbete. Därefter redovisas uppsatsens syfte 

och frågeställningar, samt en avgränsning och precisering av dessa. Slutligen presenteras en 

disposition av uppsatsen samt några stilistiska anmärkningar. 

Andra kapitlet heter ”Bakgrund” och inleds med att förklara kopplingen mellan kapitlets innehåll 

och uppsatsens syfte. Vidare beskrivs tidigare forskning. Det är brukligt att lägga en bakgrund före 

syftet (se Backman, 2008), men denna alternativa disposition valdes då det bedömdes vara viktigt för 

läsaren att tidigt i texten få klart för sig vilket syfte och vilka frågeställningar som uppsatsen har. 

Tredje kapitlet heter ”Teoretiska utgångspunkter” och inleds med en kapiteldisposition. Vidare 

presenteras en teoretisering av sexuell orientering samt urvalsteoretiska utgångspunkter. 

Fjärde kapitlet heter ”Metod” och inleds med en kapiteldisposition. I kapitlet beskrivs hur arbetet 

genomförts och slutligen förs en diskussion om uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Femte kapitlet heter ”Resultat” och börjar med en inledande text. Detta kapitel redovisar 

uppsatsens resultat på ett kortfattat och avskalat sätt. 

Sjätte kapitlet heter ”Analys” och inleds med en avgränsning av vad kapitlet kommer att behandla. 

Vidare analyseras vissa resultat utifrån de teoretiska perspektiv som använts. 

Sjunde och sista kapitlet heter ”Diskussion” och inleds med att kapitlets syfte presenteras. Vidare 

förs en allmän diskussion om uppsatsens resultat. Därefter presenteras vissa slutsatser. Slutligen 

skisseras möjliga ämnen för framtida studier. 

 

Uppsatsens referenser är uppställda i alfabetisk ordning. De artiklar som är primärstudier är markerade 

med en asterisk omedelbart före försteförfattarens efternamn (enligt rekommendation av Backman,  

2008, s.88). Den läsare som vill ha en samlad översikt över primärstudierna hänvisas till Bilaga 1 – 

Primärstudierna. Den läsare som vill ta del av de protokoll som använts under arbetets gång kan på 

förfrågan erhålla dessa från denna uppsats författare. 

 

I denna uppsats har siffermarkeringar använts i rubrikerna. Backman (a. a.) menar att 

siffermarkeringar i rubriker inte har någon informativ funktion, men uppsatsens författare har ansett att 

de har en ordnande funktion – läsaren får genom siffermarkeringarna en påminnelse om vilket kapitel 

hon eller han befinner sig i och hur en viss underrubrik hör ihop med ett övergripande avsnitt. 
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2 Bakgrund 

2.1 Den redovisade forskningens anknytning till uppsatsen 

Detta kapitel redovisar tidigare forskning, fördelat på tre underrubriker. Den forskning som redovisas 

har anknytning till uppsatsens problemområde på olika sätt. 

 Under ”Forskning om bisexualitet” görs nedslag i hur samhällsvetenskaplig forskning definierat 

bisexualitet.  Uppsatsen gör inte anspråk på att beskriva hela vetenskapshistorien, utan har gjort ett 

selektivt urval av vissa betydelsefulla bidrag med syfte att spegla några olika sätt att definiera 

bisexualitet som har förekommit. Syftet med detta avsnitt är att visa hur definitionen av bisexualitet 

inte är given utan har växlat genom tiderna.  

Under ”Bisexuella som svårnådd eller gömd population” beskrivs hur homo- och bisexuella som 

förekommer i forskning betraktas som ”hard-to-reach populations” eller ”hidden populations”. Syftet 

med detta avsnitt är visa en viktig aspekt av uppsatsens problem, nämligen att bisexuella inte är så 

lätta att söka.  

Under ”Forskning om hur homo- och bisexuella nås” beskrivs sådan forskning som till sin metod 

och sitt syfte har vissa likheter med denna uppsats. Eftersom inga forskningsöversikter har undersökt 

urvalsmetoder för enbart bisexuella, redovisas forskning som rör homo- och bisexuella i detta avsnitt. 

Syftet med avsnittet är att också lyfta in metodologiska spörsmål från tidigare forskning, eftersom 

denna uppsats ställer frågor om metod. 

 

2.2 Forskning om bisexualitet 

Forskning om bisexualitet är nytt som eget forskningsområde och kan delas in i bisexualitetsforskning 

och i biteori, menar Andersson (2005). Hon skiljer på bisexualitetsforskning som sysslar med personer 

som identifierar sig som bisexuella eller med bisexualiteten i sig, till exempel ur ett historiskt eller 

medicinskt perspektiv och biteori som strävar efter att på ett teoretiskt plan använda sig av ett 

bisexualitetsbegrepp. Andersson framhåller att alla forskare inte är överrens om hur relevant eller 

viktigt det är att göra en distinktion mellan bisexualitetsforskning och biteori.  

När Anderssons artikel publicerades fanns ingen disputerad forskare inom forskningsområdet i 

Sverige. Först några år senare lade Hanna Bertilsdotter Rosqvist fram en doktorsavhandling rörande 

föreställningar om manlig bisexualitet, öppenhet och lagomhet (Bertilsdotter Rosqvist, 2006). Samma 

år disputerade Malena Gustavsson med sin avhandling Blandade känslor. Bisexuella kvinnors praktik 

& politik (Gustavsson, 2006). 

Gustavsson (2006) skriver att bisexualitetsforskning och biteori har utvecklats framförallt från 

1990-talet och framåt, samt att forskningsområdet utvecklades i Storbritannien och USA. Hon menar 
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att forskning om bisexualitet har stort släktskap med, och har sitt ursprung i, feministisk och queer 

forskning. 

 

Även om forskning om bisexualitet inte har funnits som eget forskningsområde längre än ett par 

decennier, har bisexualitet existerat som vetenskapligt begrepp och förekommit inom andra 

forskningsområden, i över hundra år. I det följande görs nedslag i denna historia. 

 

På 1800-talet betydde bisexuell oftast tvåkönad i meningen biologiskt hermafroditisk. Sigmund Freud, 

psykoanalysens grundare, presenterade idén ”att människan inte är antingen en man eller en kvinna, 

utan en komposition av båda delar” (Gustavsson, 2006, s.81). Eftersom vi har en bisexuell 

könskomposition menade Freud att alla människor har potential att känna sexuellt begär för vem som 

helst, oberoende av kön. Själva ordet bisexuell syftar hos Freud dock inte på denna potential utan på 

den dubbla könskompositionen. 

Mot slutet av 1920-talet hade det blivit populärt att med bisexualitet mena en sexuell attraktion 

riktad mot båda könen, detta var en syn som sexologen Havelock Ellis förfäktade även om han 

menade att det också kunde syfta på den sorts dubbelkönighet som Freud skrev om (Gustavsson, 

2006). 

Några årtionden senare var det dags för en ny betydelseförskjutning. Den amerikanske 

sexualforskaren Alfred Kinsey et al. skrev två vetenskapliga monografier som bygger på empiriska 

studier med fokus på människans sexuella beteende (Kinsey et al. 1948; 1953). Kinseys 

sexualitetsmodell var endimensionell och människors sexualitet mättes med en skala från 0-6 där 0 

representerade uteslutande heterosexuell och 6 representerade uteslutande homosexuell. I Kinseys 

material var det en minoritet som hade uteslutande hetero- eller homosexuella erfarenheter – de flesta 

var bisexuella, även om Kinsey inte ville använda begreppet som ett substantiv utan som ett verb 

(1948, s.657), eftersom han utgick från sexuellt beteende.  Hos Kinsey definierades bisexualitet 

framför allt som en sexuell praktik. 

Ett trettiotal år senare utvecklade Klein, Sepekoff och Wolf (1985) Kinseys mätmetoder och 

lanserade en sexualitetsmodell med fler dimensioner, Klein Sexual Orientation Grid, KSOG. Klein 

och hans grupp hade inte fokus endast på beteende, som Kinsey hade haft, utan tog också med sexuell 

attraktion, känslomässig attraktion, fantasier, självidentifikation och livsstil  i sin modell. Modellen var 

precis som Kinseys applicerbar på alla människor, inte en viss fördefinierad grupp. 

Samma år lade Gary Zinik (1985) i en artikel fram tanken att bisexualitet skulle kunna beskrivas 

som antingen simultan, parallell eller seriell. Skillnaden mellan simultan och parallell bisexualitet 

består i att den förra syftar på när en person har sex med personer av båda könen vid ett och samma 

tillfälle, medan det senare syftar på när en person har sex med personer av båda kön under samma 

tidsperiod – men inte vid ett och samma tillfälle. Seriell bisexualitet innebär att en person under vissa 
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tidsperioder har kvinnor som sexuella partner och under andra tidsperioder män. Hos Zinik tas alltså 

en tidsdimension med i beräkningen. 

År 1990 lanserade Berkey ytterligare en sexualitetsmodell, Multidimensional Scale of Sexuality, 

MSS, där bisexualitet kan delas upp i sex olika kategorier. Enligt Berkey själv var modellen ett försök 

till förbättring av Kinseys mätinstrument. Modellen tar med både beteendemässiga, attraktionsmässiga 

och identitetsaspekter. 

Under 1990-talet började också, som tidigare nämnts, biteori att ta plats på den akademiska 

scenen. En flitigt refererad biteoretiker, Clare Hemmings (2002), har bland annat lanserat begreppet 

”bisexual middleground” som står för att bisexualitet oftast inte betraktas som något eget, speciellt, 

utan något som i olika meningar finns mellan hetero- och homosexualiteten. En diskussion om 

bisexualitetens betydelse och bisexuellas plats har förvisso alltid förts inom den homosexuella 

subkulturen (Rosenberg, 2003). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att bisexualitet aldrig haft någon vedertagen definition som teoretiskt 

begrepp i vetenskapen, men att dimensionerna identitet, sexuell attraktion och sexuell praktik 

återkommit i operationaliseringen av begreppet. 

 

2.3 Bisexuella som svårnådd eller gömd population 

Homo- och bisexuella anses allmänt vara svårnådda eller gömda populationer (se exempelvis Sullivan 

och Losberg, 2003).  Vad betyder det? 

I samhällsvetenskaplig forskning består populationen ibland av människor som av olika skäl är 

svåra att finna. I engelskspråkig vetenskaplig litteratur används i dessa sammanhang termerna hard-to-

reach och hidden populations (se Atkinson & Flint, 2001; Benoit & Jansson & Millar, 2005; 

Brackertz, 2007; Faugier & Sargeant, 1997; Matthews & Cramer, 2008). En översättning av dessa 

engelska begrepp skulle kunna lyda ”svårnådda populationer” och ”gömda populationer”. 

 Tyvärr används dessa termer på olika sätt i den vetenskapliga litteraturen, vissa författare gör en 

distinktion mellan dem medan andra behandlar dem som utbytbara. Denna uppsats författares 

förståelse av det gemensamma hos begreppen, såsom de framträder i litteraturen, är att de syftar på 

grupper av människor som är svåra att nå för forskningsändamål eller för andra interventioner. 

En population blir svårnådd eller gömd för forskaren när det finns lite kunskap om populationens 

storlek och hur den ser ut demografiskt (Matthews & Cramer, 2008). Det handlar ofta om att dessa 

människor inte vill visa upp, eller inte vill identifiera sig med, den grupptillhörighet som forskarna 

anser att de har, på grund av rädsla för stigmatisering (Stepherson i Matthews & Cramer, 2008). 

Bisexuella har tillsammans med homosexuella betraktas som en av dessa svårnådda och gömda 

populationer, tillsammans med en brokig samling andra, såsom: intravenösa användare av narkotika 
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(Bacak, 2006), sexsäljare (Benoit et al., 2006) eller unga nikotinanvändare (Thompson & Collins, 

2002), för att bara ta några exempel. 

Det bör nämnas att det har framhållits att själva begreppen ”svårnådda” och ”gömda” kan 

uppfattas som nedsättande och därför vara stigmatiserande för de grupper som får den etiketten – på så 

vis skulle kategoriseringen kunna vara delvis självupprätthållande (Freimuth & Mettger, 1990; Jones 

& Newburn, 2001). 

Speciella strategier för att nå homo- och bisexuella, i egenskap av svårnådda och gömda 

populationer, har beskrivits i vetenskapssamhället.  Eftersom dessa frågor är metodologiska 

presenteras de under nästa rubrik. 

 

2.4 Forskning om hur homo- och bisexuella nås 

Rothblum (2007) har beskrivit den historiska utvecklingen i homo- och bisexuell empirisk forskning 

vad gäller urvalsmetoder. Fram till och med 1970-talet användes kliniska urval i stor utsträckning, på 

1980-talet olika typer av bekvämlighetsurval, 1990-talets forskning har i större utsträckning utgått från 

befolkningsbaserade urval, menar Rothblum.  

Ett sätt att nå populationen som har diskuterats är via olika typer av telefonmetoder (Blair, 1999; 

Harry, 1986; Meyer & Colten, 1999). 

Internet har på senare tid framhållits som ett viktigt sätt att nå homo- och bisexuella för 

forskningsändamål (Mathy et al., 2002; Rothblum, 2007).  

Chung och Katayama (1996) fann, i en översikt över olika metoder för att mäta sexuell orientering 

i homo- och bisexuell forskning, att kvinnor och bisexuella är underrepresenterade i forskningen, 

medan Elze (2003) registrerat att även ungdomar är underrepresenterade. 

I två böcker diskuteras urvalsmetoder för homo- och bisexuell forskning på ett bredare sätt. 

Binson et al. (2007) redogör för olika urvalsstrategier och Croom (2002) behandlar svårigheterna med 

att inkludera homo- och bisexuella och transpersoner som inte är vita i forskningen. 

Sullivan och Losberg (2003) har i en forskningsöversikt undersökt metoder som används i homo-, 

bi- och transforskning. Sullivan och Losberg undersöker urvalskaraktäristika, urvalsstorlek, 

svarsfrekvens och hur man erhåller urval i studier publicerade mellan 1997 och 2000 i tidsskriften 

Journal of Gay & Lesbian Social Services. Sullivan och Losberg föreslår också metodmässiga och 

redovisningsmässiga förbättringar inför framtida studier på området. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Teoretiska begrepp 

Med teori kan avses ”en utsaga om vissa definierade fenomens orsaksrelationer till varandra” (Bjereld, 

Demker och Hinnfors, 2002, s.73). Teoribegreppet är dock omstritt och det finns ingen vedertagen 

definition inom samhällsvetenskaperna (a. a.). I denna uppsats ska två teoretiska utgångspunkter anges 

för att möjliggöra en analys av vissa av uppsatsens resultat. Resultaten ska speglas mot de teoretiska 

utgångspunkterna. 

Under ”Teoretisering av sexuell orientering” ges förklaringar till hur begreppen sexuell orientering 

och sexuell preferens förhåller sig till varandra, samt vad begreppet sexuell läggning innebär. Vidare 

preciseras hur dessa begrepp ska förstås i denna uppsats. 

Under ”Urvalsteoretiska utgångspunkter” beskrivs grundläggande teoretiska begrepp som hör ihop 

med urvalsprocessen i vetenskapliga undersökningar. Vidare presenteras en klassificering av olika 

typer av urval. 

 

3.2 Teoretisering av sexuell orientering 

I ett sexologiskt perspektiv är den övergripande termen för homo-, bi- och heterosexualitet, sexuell 

orientering (Nilsson Schönnesson och Brattberg, 2002). När en persons sexuella orientering ringas in 

är fyra dimensioner relevanta: biologiskt kön, grundläggande könsidentitet, könsrollsidentitet och 

sexuell preferens. När det gäller begreppet sexuell preferens så har inte det vetenskapliga samhället 

kunnat enas om en allmänt accepterad definition, ”Det syftar dock ofta på en kombination av fyra 

beteendekomponenter: erotiska fantasier, sexuella aktiviteter med andra personer, emotionell 

attraktion och inre upplevelse av identitet som homo-, hetero- eller bisexuell. De olika komponenterna 

kan inom individen vara mer eller mindre i överensstämmelse med varandra” (a. a., s.183).  

I ett juridiskt perspektiv är den övergripande termen för homo-, bi- och heterosexualitet, sexuell 

läggning.  I syfte att skydda människor mot diskriminering har Sveriges riksdag stiftat lagar på detta 

område. Skyddet mot diskriminering finns på olika ställen i lagstiftningen: i Regeringsformen, i 

Europakonventionen, i brottsbalken, samt i en del andra lagar, till exempel i diskrimineringslagen.  

Den 1 januari 2009 träder en ny diskrimineringslag i kraft. I den, liksom i den föregående 

diskrimineringslagen, ”avses med… sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell 

läggning” (SFS 2008:567, § 5). Språkligt sätt används begreppet så att en person kan anses ha en 

sexuell läggning – med betoning på en, eftersom läggningarna anses utesluta varandra. Begreppet 

sexuell läggning är i juridiska sammanhang att betrakta som en lagteknisk term och som sådan fylls 

den inte med något innehåll på samma sätt som sexuell preferens gör i sexologin. 
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I denna uppsats ska begreppen sexuell läggning och sexuell preferens användas på ett sätt som till 

stora delar, men inte helt, bygger på ovanstående beskrivningar, nämligen så här: 

Med sexuell läggning menas i denna uppsats tillhörighet i någon av kategorierna bisexuella, 

homosexuella eller heterosexuella. Utgångspunkten är att dessa kategorier utesluter varandra. 

Definitionerna av dessa tre sexuella läggningar kan formuleras som negationer: 

 

Bisexuella är de som varken är heterosexuella eller homosexuella. 

Homosexuella är de som varken är bisexuella eller heterosexuella. 

Heterosexuella är de som varken är homosexuella eller bisexuella. 

 

Användningen av begreppet sexuell läggning fokuserar alltså på distinktionen mellan olika läggningar 

och inte på innehållet i dem. I den meningen överstämmer användningen av begreppet med hur den 

lagtekniska termen sexuell läggning används i juridiska sammanhang. 

Med sexuell preferens menas i denna uppsats en kombination av tre olika beteendekomponenter: 

sexuella aktiviteter med andra personer, sexuell attraktion och inre upplevelse av identitet som homo-, 

hetero- eller bisexuell. Dessa tre beteendekomponenter kommer att benämnas definitionsdimensioner 

eftersom de kan sägas utgöra dimensioner i de definitioner av bisexuella – samt definitioner av 

homosexuella och heterosexuella i förekommande fall – som görs i primärstudierna. 

Definitionsdimensionerna ges följande benämningar: 

Identitet – vilket motsvarar Nilsson Schönnesson och Brattbergs ”inre upplevelse av identitet som 

homo-, hetero- eller bisexuell” (s. 183). 

Sexuell praktik – vilket motsvarar Nilsson Schönnesson och Brattbergs ”sexuella aktiviteter med 

andra personer” (s. 183). 

Sexuell attraktion – vilket ligger nära Nilsson Schönnesson och Brattbergs ”emotionell attraktion” 

(s. 183), men sexuell attraktion begränsar sig till sexuella känslor medan förälskelse och andra känslor 

lämnas utanför. Sexuell attraktion är därför ett snävare begrepp än emotionell attraktion.  

Anledningen till att komponenten ”erotiska fantasier” (s. 183) som Nilsson Schönnesson och 

Brattberg anger lämnas utanför uppsatsens definitionsdimensioner är att erotiska fantasier inte 

förekom som operationell indikator på bisexuell – eller på homosexuell eller på heterosexuell i 

förekommande fall – i primärstudierna.  

Nilsson Schönnesson och Brattberg (2002) räknar upp biologiskt kön, grundläggande könsidentitet 

och könsrollsidentitet som de dimensioner som tillsammans med sexuell preferens utgör sexuell 

orientering.  Biologiskt kön, grundläggande könsidentitet och könsrollsidentitet kan betraktas som 

olika aspekter av den överordnade kategorin ”kön”. Begreppet problematiseras dock inte i denna 

uppsats, trots att den teoretiska diskussion som förts om kön och genus (och sexualitet) inom 

feministisk, genusvetenskaplig och queer forskning de senaste årtiondena visat att begreppet är allt 
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annat än oproblematisk och att konsensus inte råder om vad kön är (se exempelvis Butler, 1999; 

Connell, 2002).   

 

3.3 Urvalsteoretiska utgångspunkter 

Urval är något som förekommer i empirisk vetenskap. Begreppet har nära samband med begreppen 

”population” och ”generalisering”.  

Elofsson (2005) beskriver hur begreppet ”population” kan åsyfta något olika saker. Elofsson 

menar att målpopulationen är den grupp av objekt som man i en empirisk undersökning skulle vilja 

studera utan alla reservationer för vad som är praktiskt möjligt, medan rampopulationen är den grupp 

av objekt som blir kvar när man har tagit hänsyn till vad som är praktiskt möjligt.  

Att målpopulationen och rampopulationen överensstämmer helt, är alltså samma sak som att säga 

att samtliga objekt som man vill studera också är praktiskt möjliga att studera. Om hela populationen 

blir föremål för undersökningen har ett totalurval genomförts (Esaiasson et al., 2004). När hela 

populationen av olika skäl inte kan studeras måste ett delurval genomföras (a. a.). Dessa delurval kan 

göras på olika sätt som bygger på olika principer. Två huvudgrupper av delurval kan urskiljas: 

sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval (Esaiasson et al., 2004; Trochim, 2003). I 

sannolikhetsurval används slump – och i icke sannolikhetsurval används inte slump. Anledningen till 

att förledet sannolikhet- används i dessa termer är att sannolikhetsurval bygger på sannolikhetsteori 

(Trochim, 2003) som behandlar olika metoder för att beskriva och kvantifiera osäkerhet. 

Generalisering innebär att dra slutsatser för hela populationen utifrån vad som har observerats i 

urvalet (Backman, 2008). En forskare kan i högre utsträckning generalisera från delurvalet till hela 

populationen när urvalet varit representativt (Esaiasson et al., 2004). När sannolikhetsurval används 

hjälper slumpen till att göra urvalet representativt. När icke sannolikhetsurval används kan urvalet 

ändå vara representativt, men det är svårare att bevisa att så är fallet eftersom det inte kan hänvisas till 

sannolikhetsteori (Trochim, 2003).  

Sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval kan i sin tur delas in i olika undergrupper. Det 

förefaller råda någorlunda konsensus kring hur en indelning kan göras, även om författare ibland 

använder något olika termer. Det framgår av figur 3.1 hur Trochim (2003) har delat in olika typer av 

urval.  
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Figur 3.1 Typer av urval, baserat på Trochim (2003). 

 

Eftersom Trochim skriver på engelska har en översättning till svenska gjorts i denna uppsats 

(sifferangivelserna uppställningen nedan motsvarar sifferangivelserna i figur 3.1) enligt följande: 

 

1. Sannolikhetsurval 

1.1 Enkelt slumpmässigt urval 

1.2 Stratifierat slumpmässigt urval 

1.3 Systematiskt slumpmässigt urval 

1.4 Klusterurval 

1.5 Flerstegsurval 

 

 

2. Icke sannolikhetsurval 

2.1 Bekvämlighetsurval 

2.2 Ändamålsurval 

2.2.1 Typurval 

2.2.2 Experturval 

2.2.3 Kvoturval 

2.2.4 Heterogenitetsurval 

2.2.5 Snöbollsurval 

 

Då fem av dessa typer av urval förekommer bland de primärstudier som denna uppsats studerar 

kommer dessa typer nu att beskrivas, för de resterande typerna hänvisas läsaren till Trochim eller 

valfri annan metodlitteratur. Sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval lämnas dock därhän, då de 

är övergripande urvalstyper som redan har beskrivits. 

Flerstegsurval är ett sätt att kombinera flera typer av sannolikhetsurval i flera steg, enligt Trochim. 

Han skriver: ”By combining different sampling methods, you can achieve a rich variety of 

probabilistic sampling methods to fit a wide range of social research contexts” (Trochim, 2003, s. 40). 

Ändamålsurval är ett sätt att genomföra ett urval för ett visst ändamål. Trochim ger som exempel 

när ett företags representanter stoppar förbipasserande med vissa egenskaper för att svara på en kort 

enkät i ett köpcentrum. Kanske stoppas bara personer av det ena könet, kanske bara en viss 

åldersgrupp, och så vidare. Anledningen till detta är förmodligen att enkätundersökningen syftar till att 
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undersöka en specifik grupp, därför väljs representanter ur denna grupp ut på detta sätt. 

Ändamålsurval kan ha olika former . 

Snöbollsurval är en form av ändamålsurval som innebär att urvalet från en population görs genom 

att individer i populationen ombeds tillfråga personer i sitt nätverk om de också vill ingå i studien i 

fråga. Även här bygger principen på att personerna i nätverket uppfyller samma kriterier som den 

ursprungliga individen. Snöbollsurval används ofta vid studier av svårnådda eller gömda populationer 

(Trochim, 2003). 

 

4 Metod 

4.1 Metodkapitlets disposition 

Detta kapitel börjar med att beskriva metodval, det vill säga vilken metod som valdes för att uppfylla 

uppsatsens syfte.  

Därefter förs ett resonemang kring hur uppsatsen förhåller sig till begreppsparet 

kvalitativ/kvantitativ som så ofta förekommer i böcker som behandlar samhällsvetenskapliga metoder. 

Efter det redogörs för vilka konsultationer som gjorts i början av litteratursökningsprocessen.  

Kapitlet fortsätter med att beskriva hur artikelsökningen gått till, vilka sökstrategier och söktermer 

som använts och tillvägagångssätt för att sortera bort irrelevanta artiklar. 

Därefter följer en beskrivning av hur urvalet av de funna artiklarna har gått till och också på vilket 

sätt man kan kategorisera detta sätt att genomföra ett urval på.  

Efter det redogörs för hur datainsamlingen från primärstudierna gått till, vilka operationella 

definitioner som använts och vilka variabler som valts. Rubriken ”Datainsamling” har fyra 

underrubriker. Under ”Bakgrundskaraktäristika” beskrivs datainsamlingen utifrån de variabler som 

inte direkt korresponderar med uppsatsens frågeställningar. Under resterande underrubriker: 

”Definitioner av bisexuella”, ”Urvalstyper” och ”Datakällor” beskrivs datainsamlingen utifrån de 

variabler som på ett mer direkt sätt korresponderar med uppsatsens frågeställningar. 

Sedan beskrivs hur analysen gått till av de resultat som uppsatsen kommit fram till. Dessutom 

förklaras varför vissa resultat inte har analyserats. 

Kapitlet avslutas med en metoddiskussion, utifrån underrubrikerna ”Validitet”, ”Reliabilitet” och 

”Representativitet”. 

 

4.2 Metodval 

Syftet med denna uppsats är som bekant att undersöka hur viss tidigare forskning gått till. Tidigare 

forskning är dock ett abstrakt begrepp som behöver operationaliseras. Att operationalisera ett begrepp 
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innebär att man gör det empiriskt testbart (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002). Den här studien har 

operationaliserat tidigare forskning till ”engelskspråkiga intervju- och enkätstudier publicerade som 

forskargranskade (peer-reviewed) artiklar åren 2000–2007 i vetenskapliga tidsskrifter”. En metod för 

att kunna undersöka denna empiriska massa är att genomföra en översikt av något slag. Enligt 

Bergmark (2003) bygger alla översikter på systematiska sökningar i internationella databaser, men i 

litteraturen figurerar flera typer av översikter med olika namn och innebörder. Dessutom finns det inte 

alla gånger vedertagna översättningar från engelska till svenska. I det följande beskrivs tre typer av 

översikter: metaanalyser, kunskapsöversikter och forskningsöversikter. 

Metaanalys är en term som förekommer både hos Backman (2008), Bergmark (2005) och 

Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) och förefaller betyda samma sak hos dessa författare. De 

sistnämnda refererar till en definition från IMS, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete vid 

Socialstyrelsen, vilken lyder: 

 

”Metaanalys är en statistisk metod som använder resultaten från ett antal sinsemellan oberoende studier 

för att belysa till exempel effekten av en viss insats. Genom att kombinera resultaten från många studier 

reducerar man slumpens inflytande på resultaten. Därmed minskar man också risken för felaktiga 

slutsatser om insatsens effekter.”  (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Metaanalysen kan alltså beskrivas som en i grunden statistisk metod, vilket också Backman (2008) 

skriver. 

Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) menar att kunskapsöversikter ”brukar syfta till att ge en 

överblick över den kunskap som producerats inom ett visst område. Det som står i fokus i en kunskaps 

översikt är de slutsatser som tidigare studier kommit fram till vid studiet av en viss företeelse.” (s.9). 

Bildtgård och Tielman-Lindberg gör sedan en distinktion mellan kunskapsöversikter och 

forskningsöversikter: ”Om kunskapsöversikten hade resultaten av tidigare studier som sitt främsta 

fokus har forskningsöversikten istället själva ’processen’ i fokus, det vill säga den fokuserar på hur 

tidigare forskning genomförts.” (s.12).  

Denna uppsats fokuserar just på hur tidigare forskning genomförts – inte dess resultat. Därför 

förefaller det rimligt att kalla den övergripande metoden i denna uppsats för forskningsöversikt med 

hänvisning till Bildtgård och Tillman-Lindbergs distinktion.  

 

4.3 Kvalitativ eller kvantitativ metod? 

I metodböcker inom samhällsvetenskap finns ingen samstämmig definition av begreppen kvalitativa 

metoder respektive kvantitativa metoder, tvärtom finns det en uppsjö av beskrivningar (se exempelvis 

Backman 2008; Alvesson & Sköldberg, 1994; Denzin & Lincoln, 2000; Hartman, 1998; Holme & 

Solvang, 1991; Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005; Patel & Davidsson; Patton, 1990; Starrin, 1994). 
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Ansatsen i denna uppsats är i viss mening inspirerad av Rodney Åsberg (2001) som i en artikel 

argumenterar för att det inte finns något sådant som kvalitativa eller kvantitativa metoder. Åsbergs 

resonemang bygger på att det endast är de fenomen som forskaren undersöker som har kvalitativa och 

kvantitativa egenskaper. Åsberg gör en till synes okomplicerad distinktion mellan dessa två typer av 

egenskaper och gör gällande att kvantitativa egenskaper uttrycks med siffror medan kvalitativa 

egenskaper uttrycks med ord. För att förstå ett fenomen behöver dock alltid i någon mån såväl 

kvalitativa som kvantitativa egenskaper registreras, Åsberg refererar i detta sammanhang till Mills och 

Huberman med citatet: "numbers and words are both needed if we are to understand the world" (s.40, 

1994).  

Åsberg poäng är att ett fenomen med kvalitativa och kvantitativa egenskaper genom forskarens 

undersökning genererar kvalitativa och kvantitativa data – men det är inte själva metoden som är 

kvalitativ eller kvantitativ (eftersom ”kvalitativ” och ”kvantitativ” är egenskaper hos fenomenet). 

Som tidigare anfördes så ansluter sig denna uppsats till Åsbergs ansats.  Det betyder att uppsatsen 

kan sägas generera både kvalitativa och kvantitativa data och medan kvalitativa data används för att 

beskriva hur primärstudiernas definitioner, urvalsmetoder och datakällor är beskaffade, så används 

kvantitativa data för att redovisa antal och förekomst av dessa definitioner, urvalsmetoder och 

datakällor. 

Utifrån att inga statistiska analyser görs i uppsatsen kan man argumentera för att tonvikten ligger 

på att analysera kvalitativa data. 

 

4.4 Konsultationer 

Enligt Backman (2008) är ett lämpligt sätt att inleda en litteratursökning att konsultera experter eller 

forskare för att ”hitta en ingång till en samlad kunskapsmassa” (a. a., s.162).  I uppsatsens 

inledningsskede konsulterades därför Hanna Bertilsdotter Rosqvist via e-post, eftersom hon disputerat 

med en avhandling om manlig bisexualitet utifrån biteori. Bertilsdotter Rosqvist var mycket hjälpsam 

och tillhandhöll såväl en bibliografi samt förslag på ytterligare källor som kunde vara relevanta för 

denna uppsats. Vissa litteraturförslag kom till nytta i introduktionsavsnittet i denna uppsats. 

Även bibliotekarien på Stockholms universitet, filialen för institutionen för socialt arbete 

konsulterades. Syftet med denna konsultation var att få förslag på metodlitteratur för 

forskningsöversikter. Ingen av de förslag på titlar som erhölls användes dock, eftersom de vid närmare 

läsning visade sig handla om andra typer av översikter än vad denna uppsats kan karaktäriseras som.  
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4.5 Artikelsökning 

I november 2008 hade denna uppsats författare genom sitt studentkonto hos Stockholms universitet 

(www.sub.su.se) tillgång till 81 samhällsvetenskapliga referensdatabaser via Internet. I förteckningen 

över referensdatabaserna beskrivs innehållet i var och en av dem med en kort text. Dessa 

beskrivningar lästes igenom och 10 av referensdatabaserna bedömdes kunna lista artiklar relevanta för 

denna uppsats. Dessa databaser var: ASSIA – Applied Social Sciences Index and Abstracts, 

Communications Abstracts, ERIC, PsycARTICLES, PsycINFO, Social Services Abstracts, 

Sociological Abstracts, Academic Search Premier, Communication & Mass Media Complete samt EJS 

E-journals. 

Till att börja med gjordes sökningar i syfte att hitta alla empiriska studier där bisexuella ingick i 

populationen. Den sökstrategin visade sig vara problematisk eftersom det var svårt att hitta lämpliga 

söktermer för att få träffar på så många empiriska studier som möjligt och samtidigt slippa träffar på 

andra typer av studier – sökningens reliabilitet blev alltså låg.  

Sökstrategin ändrades därför till att söka endast intervju- och enkätstudier istället för alla 

empiriska studier. På det sättet förbigicks visserligen andra typer av empiriska studier, men 

sökningens reliabilitet blev istället högre.  

En annan övervägning som gjordes var ifall endast studier med uteslutande bisexuell population 

skulle sökas, eller om sökningen skulle inkludera studier där bisexuella men också personer med 

annan sexuell läggning eftersökts. Eftersom träffarna vid en preliminär sökning blev väldigt få när 

studier med endast bisexuella söktes, valdes den senare sökstrategin. 

Till sist avgränsades sökningen till engelskspråkiga forskargranskade (peer-reviewed) artiklar 

publicerade åren 2000–2007. 

Istället för en artikelsökning i var och en av de tio databaserna namngivna ovan användes 

multidatabaserna CSA Multiple och EBSCO, vilka gör det möjligt att söka i flera olika databaser 

samtidigt. Söktermerna som användes var: “bisexual*” AND (“interview*” OR “questionnar*”) och 

sökningen gjordes i alla fält. 

Detta betyder att sökmotorn letade efter artiklar som innehöll texten bisexual* i något sökfält, 

vilket som helst. Dessutom måste databasposten innehålla orden interview* och/eller questionnar* i 

något sökfält. En asterisk (*) är en form av trunkering som möjliggör att böjningar av de eftersökta 

orden inkluderas i sökningen.  

Försiktighet är tillrådigt vid sökning i multi-databaser av den typ som CSA Multiple och EBESCO 

tillhör. De enskilda databaserna använder nämligen inte samma system för att kategorisera och 

namnge sina sökfält. Men då sökningen gjordes i samtliga sökfält, var det dock något som inte 

behövdes ta hänsyn till. 

Vid ovanstående beskrivna sökning erhölls 1043 träffar i databaserna. Dessa träffar importerades 

som poster till det Internetbaserade databasprogrammet RefWorks.  
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RefWorks har två funktioner för att hitta dubbletter, dels en funktion för exakt matchning och dels 

en funktion för ungefärlig matchning. Dessa användes och efter exkluderande av dubbletter återstod 

553 artiklar. 

Dessa 553 artiklars abstract lästes därefter igenom av denna uppsats författare. Syftet var att 

sortera bort de artiklar som var irrelevanta för uppsatsens syfte. Som stöd upprättades ett protokoll 

med hjälp av vilket varje irrelevant artikel kunde hänvisas till någon av följande exklusionskategorier:  

 

1) Ej sökt bi. 

2) Ej intervju- eller enkätstudie. 

3) Ej bi alls. 

4) Dubblett. 

 

Kategorin ”Ej sökt bi” syftar på de studier där det framgick vid genomläsningen av studiens abstract 

att avsikten inte varit att söka bisexuella. Det kan till exempel förhålla sig så att hiv-positiva har sökts 

och därefter har studiedeltagarna tillfrågats om vilken sexuell preferens de har – bisexualiteten är ett 

ett slags bakgrundsvariabelvärde. Det fanns 106 artiklar i denna kategori. Kategorin ”Ej intervju- eller 

enkätstudie” syftar på de studier som var teoretiska till sin natur, eller bokrecensioner och liknande. 

Det fanns 109 artiklar i denna kategori. Kategorin ”Ej bi alls” syftar på de studier som utifrån studiens 

abstract inte handlade om bisexuella på något vis alls. Det är inte känt hur dessa artiklar kunde ge 

träffar vid den sökstrategi som användes, men det rör sig om relativt få. Det fanns 23 artiklar i denna 

kategori. Kategorin ”Dubblett” upprättades en bit in i genomläsningen, då det visade sig att RefWorks 

två funktioner för att hitta dubbletter inte lyckats identifiera samtliga sådana. Det fanns 15 artiklar i 

denna kategori. Sammanlagt sorterades alltså 252 artiklar bort, återstående 301 artiklar bedömdes som 

relevanta för uppsatsens syfte. 

 

4.6 Urval 

Först några definitioner av centrala begrepp. 

 Stig Elofsson (2005) menar att målpopulationen är den grupp av objekt som man skulle vilja 

studera utan alla reservationer för vad som är praktiskt möjligt, medan rampopulationen är den grupp 

av objekt som blir kvar när man har tagit hänsyn till vad som är praktiskt möjligt. Om man inte gör en 

totalundersökning av rampopulationen görs ett urval ur denna, ”för att uppnå ’representativitet’ görs 

detta urval slumpmässigt (via en slumptalstabell eller slumptalsgenerator på datorn)” (a. a., s.64). 

För denna uppsats gäller följande. Målpopulationen är samhällsvetenskapliga intervju- och 

enkätstudier där bisexuella personer, helt eller delvis, är populationen. Rampopulationen är de 301 

studier som bedömdes relevanta efter sökningsprocessen (se föregående avsnitt). Ett slumpmässigt 

urval från rampopulationen gjordes med hjälp av en slumptalsgenerator, för att uppnå representativitet. 
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Urvalsprocessen gick i ett första steg till så att de 301 studierna i rampopulationen gavs ett unikt 

referensnummer. Sedan användes en slumptalsgenerator som gav studierna en slumpmässig 

löpordning. Teknologin bygger på att algoritmer baserade på atmosfäriska störningar utnyttjas, vilket 

genererar äkta slump. Slumptalsgeneratorn drivs av School of Computer Science and Statistics vid 

Trinity College, i Dublin. Mer information om slumptalsgeneratorn finns på www.random.org. 

I nästa steg av urvalsprocessen bestämdes att de hundra första studierna i löpordningen skulle 

väljas ut. Av dessa visade sig 59 stycken vara tillgängliga elektroniskt via Stockholms universitets 

studentkonto. De som inte var tillgängliga sorterades bort. Detta gör att den representativitet som 

talades om tidigare i viss mån gick förlorad. 

Slutligen skrevs dessa 59 artiklar ut i sin helhet och gicks igenom för slutgiltig bedömning om de 

var användbara för denna uppsats syfte. Ännu en gång utgicks från de exklusionskategorier som 

beskrivs i föregående avsnitt. Efter denna genomgång återstod 46 studier.  Det bestämdes att det var 

dessa studier som skulle undersökas och det är dessa som i denna uppsats benämns som primärstudier. 

Här måste en anmärkning göras. Den främsta orsaken till att så många som 13 av 59 artiklar 

valdes bort var att artiklar där endast män som har sex med män (MSM) sökts i detta skede rensades 

bort, vilket inte gjordes i första sorteringen. MSM-artiklarna bedömdes nu falla in under kategorin ”Ej 

sökt bi”. Detta kan uttryckas som en korrigering för att stärka uppsatsens validitet.  

 

4.7 Datainsamling 

Datainsamlingen var en tidskrävande process som innebar manuell läsning av primärstudierna och 

systematisk extrahering av vissa data, valda utifrån vissa uppställda variabler (se tabell 4.1). 

Protokoll användes vid datainsamlingen. Med protokoll menas tabeller där det markerades i olika 

kolumner om ett visst sakförhållande förelåg i en viss primärstudie eller inte. I denna uppsats görs 

ingen principiell skillnad mellan enklare protokoll och sådana som enligt Backmans terminologi kan 

kallas för kodningsscheman (Backman, 2008). Med kodningsscheman menas större tabeller där siffror 

– inte ord, eller förkortningar – rubricerar kolumnerna. För att ett kodningsschema ska kunna användas 

behövs en kodningsnyckel så att kolumnrubrikerna kan utläsas som text. I princip är det ingen större 

skillnad på protokoll och kodningsscheman, det som skiljer är kodningsnyckeln och det ses av denna 

uppsats författare som inget annat än en rent praktisk detalj. Därför alla slags protokoll, inklusive 

kodningsscheman, fortsättningsvis kallas för just protokoll. 

De variabler som sattes upp för protokollen kan delas in i två grupper. Fem variabler (de fem 

första i tabell 4.1) avsåg att få fram grundläggande uppgifter om primärstudierna, dessa data 

presenteras i uppsatsens resultatkapitel som Primärstudiernas bakgrundskaraktäristika. Fem variabler 

(de fem sista i tabell 4.1) avsåg att korrespondera med de överordnade frågeställningar som anges i 

avsnittet Syfte och frågeställningar i uppsatsens introduktionskapitel. Dessa fem variabler kan alltså 
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betraktas som operationaliserade indikatorer på de överordnade frågeställningar som anges i avsnittet 

Syfte och frågeställningar i uppsatsens introduktionskapitel. 

4.7.1 Bakgrundskaraktäristika 

Kategorierna i vilka primärstudiernas bakgrundskaraktäristika ordnas är valda utifrån studien av 

Sullivan och Losberg (2003). Insamlingen av data om produktionsland, åldersgrupper, deltagarantal 

och etniciteter, genomfördes med enkla protokoll och processen var oproblematisk, möjligen för att de 

variabler som var uppsatta var relativt enkla (se tabell 4.1). 

Något måste sägas om tillvägagångssättet när det gäller variabeln huvudämnesområde. Detta är 

inte en variabel i den studie som Sullivan och Losberg genomförde, men denna uppsats avser att ge 

läsarna en bild av inom vilka ämnesområden som primärstudierna hör hemma. För att bestämma vilket 

huvudämnesområde en primärstudie skulle anses tillhöra utgicks från introduktionsdelen i artikeln i 

fråga. Det var helt och hållet introduktionen som fick avgöra, oavsett titeln eller texten i 

primärstudiens abstract. 

 

 

Tabell 4.1 Variabler i protokoll och tillhörande variabelvärden 

 

Variabler  

  

Variabelvärden   

Produktionsland USA, Kanada, Storbritannien, Nya Zeeland 

Huvudämnesområde 6 variabelvärden, t ex ”anatomi och fysiologi” 

Åldersgrupper <18 år, >18 år, blandade åldrar, inga åldrar angivna 

Deltagarantal 0-50, 50-100, 100-1000, >1000 

Etniciteter 1) etnicitet centralt, 2) etnicitet sekundärt 3) ej ang. 

Kön kvinnor, män, kvinnor och män 

Sexuella läggningar bi, bi/homo, bi/homo/hetero 

Definitionsdimensioner identitet, praktik, attraktion, ej ang. 

Urvalstyper 16 variabelvärden, t ex ”snöbollsurval” 

Datakällor 22 variabelvärden, t ex ”kaféer” 

 

4.7.2 Definitioner av bisexuella 

Vilka data behövs för att kunna besvara den första överordnade frågeställningen, den som handlar om 

hur bisexuella definieras i primärstudierna?  
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Esaiasson et al. (2004, s.20) beskriver att man i empiriska undersökningar måste ange 

operationella indikatorer på de teoretiska begreppen. I primärstudierna förekommer sådana 

operationella termer på begreppet bisexuella.  

För att konkretisera vad detta betyder illustreras nu hur en dylik operationalisering kan gå till, 

genom att citera ur en primärstudie. Feldman och Meyer (2007) vill undersöka övergrepp i barndomen 

och ätstörningar hos homo- och bisexuella män. I metoddelen står: ”Respondents were eligible if 

they… self-identified as… bisexual” (a. a, s.419). 

I exemplet från Feldman och Meyer (2007) är den operationella indikatorn på bisexuell att 

personen själv identifierar sig som bisexuell. Identitet är förstås inte den enda möjliga grunden för en 

operationell indikator på bisexualitet. I de 46 primärstudierna visade det sig förekomma operationella 

indikatorer av tre slag: de som fokuserade på identitet, de som fokuserade på sexuell praktik och de 

som fokuserade på attraktion. 

Dessa tre typer av operationella indikatorer motsvarar de ”definitionsdimensioner” som redan 

beskrivits i denna uppsats teoriavsnitt, men här ges ändå en beskrivning igen: 

När definitionsdimensionen identitet är aktuell i en primärstudie betyder det att definitionen 

bygger på självidentifikation: de som anser sig vara bisexuella definieras då som bisexuella. När 

dimensionen sexuell praktik är aktuell betyder det att definitionen bygger på erfarenheten att ha haft 

sex med personer av båda könen: de som anger att de har haft sex med såväl kvinnor som män 

definieras då som bisexuella. När dimensionen sexuell attraktion är aktuell betyder det att definitionen 

bygger på att sexuell attraktion kan riktas mot båda könen: de som anger att de attraheras av såväl 

kvinnor som män definieras då som bisexuella. I 11 av 46 primärstudier definierades inte bisexuella 

alls. I tabell 5.6 visas frekvensen av de olika definitionsdimensionerna – fler än en kan förekomma i en 

specifik primärstudie. 

Även kön och sexuella läggningar var variabler som undersöktes i primärstudierna.  

Sexuell läggning är ett begrepp som i denna uppsats används i en strikt betydelse som beskrivs 

teoriavsnittet, men en kort beskrivning ges ändå här: utgångspunkten är att människor kan tillhöra en 

av tre sexuella läggningar som utesluter varandra: bisexualitet, homosexualitet och heterosexualitet. 

Definitionerna av dessa sexuella läggningar kan formuleras som negationer: 

 

Bisexuell är den som varken är heterosexuell eller homosexuell. 

Homosexuell är den som varken är bisexuell eller heterosexuell. 

Heterosexuell är den som varken är homosexuell eller bisexuell. 

 

Primärstudiernas studiedeltagare förutsetts alltså vara antingen bi-, eller homo-, eller heterosexuella. 

Användningen av begreppet sexuell läggning fokuserar alltså på distinktionen mellan olika sexuella 

läggningar och inte på innehållet i dem. För att fokusera på det senare, det vill säga innehållet i de 
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sexuella läggningarna, använder denna uppsats det analytiska verktyget ”definitionsdimensioner” som 

också beskrivs i uppsatsens teoridel. 

Tanken med att ta reda på vilka sexuella läggningar som förekommer är att ge läsaren insikt i vilka 

konstellationer av olika sexuella läggningar som förekommer i de 46 primärstudiernas populationer. 

Av samma anledning undersöktes hur könssammansättningen såg ut.  

4.7.3 Urvalstyper 

När variabelvärdena för variabeln ”Urvalstyper” fastställdes, så utgicks från den klassificering som 

William Trochim (2005) gjort. När Trochim behandlar urvalsteori gör han en grundläggande 

distinktion mellan sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval.  

Trochim listar en rad olika undertyper av urval (se figur 3.1) som använts som variabelvärden för 

variabeln ”Urvalstyper” i denna uppsats (se tabell 4.1).   

De primärstudier som anger att de använt sig av Random-digit-dialing (RDD), som är en metod 

för att slumpmässigt ringa upp människor per telefon, har definierats som studier som använt sig av 

sannolikhetsurval utifrån litteraturen (Leon, Brown & Ruch 2005). 

4.7.4 Datakällor 

I en studie av Sullivan och Losberg (2003) används rubriken ”Sources of Data”. Datakällor, som en 

svensk översättning rimligen lyder, är den term som används i denna uppsats. 

Datakällor ska förstås som de arenor, platser i fysisk och virtuell mening, som data insamlats ifrån 

– i primärstudierna. Om data vore fisk, skulle datakällorna vara de vatten där forskaren la ut sin håv. 

Mer komplicerat än så ska datakällor som begrepp inte uppfattas i denna uppsats.  

Ingen referenslitteratur eller teori användes när datakällorna skulle sorteras, utan en ad hoc-

indelning gjordes utifrån de datakällor som identifierades i primärstudierna.  

 

4.8 Metoddiskussion 

4.8.1 Validitet 

Validitet kan beskrivas som i vilken utsträckning en studie undersöker vad den avser att undersöka, 

eller mera precist ”graden av överensstämmelse mellan den teoretiska och den operationella 

definitionen” (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002). I det följande görs en värdering av validiteten i 

denna uppsats utifrån uppsatsens frågeställningar. 

Undersöker uppsatsen hur bisexuella definieras i primärstudierna? Validiteten på denna punkt bör 

anses vara hög. Operationaliseringen – vilken representeras av analysverktyget 

”definitionsdimensioner” – täcker in många betydelser av det teoretiska begreppet bisexuell. Genom 

att göra detta kan validiteten anses vara hög. 
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Undersöker uppsatsen vilka typ av urval som förekommer i primärstudierna? Validiteten på denna 

punkt bör anses vara lägre än för föregående punkt. Visserligen använder uppsatsen sig av 

operationella indikatorer, vilka motsvaras av den uppställning av urvalstyper som lånats från Trochim 

(2003). Det kan dock inte uteslutas att andra uppställningar eller modeller hade varit en bättre 

måttstock för vilka typer av urval som användes i primärstudierna. I en stor andel av primärstudierna 

rapporterades ingen urvalstyp – utifrån de operationella indikatorer som denna uppsats ställt upp. 

Självklart gjordes ändå någon form av urval i dessa primärstudier. Det är ett validitetsproblem för 

denna uppsats att så stor andel inte angav urvalstyp. 

Undersöker uppsatsen vilka datakällor som används i primärstudierna? Validiteten på denna punkt 

måste anses vara låg. Ingen egentlig operationell indikator på datakälla användes, istället identifierades 

datakällorna efterhand som de dök upp i materialet. 

I denna uppsats har inte statistiska analyser använts. Byström (2003) skriver att statistiska metoder 

inte är ett självändamål utan bara ett verktyg för att kunna svara på de frågeställningar man ställt upp. 

Statistiska verktyg hade dock varit användbara och uppsatsen skulle ha fått en högre kvalitet om 

statistiska analyser genomförts. Exempelvis hade det varit bra att mäta hur stort delurval som behövs 

för att få ett representativt urval. Att inte statistiska metoder används drar ner uppsatsens validitet. 

4.8.2 Reliabilitet   

Reliabilitet handlar om en undersöknings noggrannhet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002). Denna 

uppsats har en del svagheter när det gäller reliabilitet. 

Ett problem gäller genomgången av de abstracts som erhölls genom databasökningen, samt 

genomgången av de artiklar som blev primärstudier. Idealiskt sett borde genomgångarna genomförts 

vid flera tillfällen och/eller av flera personer. Om så hade skett hade den så kallade kodarreliabiliteten 

ökat (Esaiasson et al., s.231). Eftersom protokoll användes är det dock möjligt att åtminstone delvis 

granska förfaringssättet i efterhand, för den som så önskar. Protokollet med exklusionskriterier är dock 

så omfattande (10 A4-sidor) att det endast lämnas ut på förfrågan. 

4.8.3 Generaliserbarhet 

Generalisering innebär att dra slutsatser för hela populationen utifrån vad som har observerats i urvalet 

(Backman, 2008). Ju mer en studie kan generalisera, desto högre generaliserbarhet anses den ha. När 

sannolikhetsurval används hjälper slumpen till att göra urvalet representativt.  Ett sannolikhetsurval 

gjordes ur denna uppsats rampopulation med hjälp av en äkta slumpvalsgenerator. Ändå kan 

representativiteten inte sägas vara särskilt hög. Det beror på att en mängd relevanta artiklar varit 

otillgängliga i en praktisk mening, då alla artiklar inte gick att nå elektroniskt via Stockholms 

universitets studentkonto. Journal of Bisexuality – en tidsskrift som enbart publicerar 

bisexualitetsforskning – är det kanske främsta exemplet på en artikelkälla som var högintressant men 
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tyvärr otillgänglig. Uppsatsen kan därför inte göra anspråk på hög generaliserbarhet, men den stärktes 

i och med att slumpmässigt urval användes. 

 

 

5 Resultat 

5.1 Presentation av resultaten 

I detta kapitel redovisas uppsatsens resultat på ett kortfattat sätt och med hjälp av tabeller. I nästa 

kapitel analyseras resultaten utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

 

5.2 Primärstudiernas bakgrundskaraktäristika 

5.2.1 Ursprungsland  

Primärstudierna är producerade vid vetenskapliga institutioner i fyra länder. Den överväldigande delen 

av primärstudierna är producerade i USA, vilket framgår av tabell 5.1. Alla studier är helt, eller i 

huvudsak, genomförda i det land som artikelförfattarna arbetade i vid studiens genomförande. 

 

Tabell 5.1 Primärstudiernas ursprungsland 

 

      

Ursprungsland Antal Procent 

USA 31 67 % 

Kanada 8 17 % 

Storbritannien 6 13 % 

Nya Zeeland 1 2 % 

 

5.2.2 Ämnesområden 

Primärstudierna kan delas in i grupper utifrån vilket huvudsakligt ämnesområde de rör sig inom (se 

tabell 5.2). Den största gruppen tillhör forskning inom ämnet hiv/aids, eller andra sexuellt överförbara 

infektioner (STI). Den näst största gruppen samlar forskning inom området mental och fysisk ohälsa 

samt missbruk. Frågor om identitet och relationsskapande är rubriken för den tredje största gruppen. 

De minsta grupperna samlar forskning som rör sexuella övergrepp och våld, respektive forskning 

relaterad till anatomi och fysiologi.  
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Tabell 5.2 Primärstudiernas huvudsakliga ämnesområden 

 

      

Ämnesområde Antal Procent 

Hiv/STI 17 37 % 

Mental och fysisk ohälsa/missbruk 14 30 % 

Identitets- och relationsfrågor 5 10 % 

Sexuella övergrepp/våld 3 6 % 

Anatomi och fysiologi 2 4 % 

Övrigt a 5 10 % 

a Professionellas attityder gentemot homo- och bisexuella, hemlöshet,  

kommersiell sex samt strategier mot heterosexism. 

 

5.2.3 Studiedeltagarnas antal och ålder 

Bland primärstudierna förekommer en stor spridning när det gäller antalet studiedeltagare, vilket 

framgår av tabell 5.3.  

 

Tabell 5.3 Fördelning av primärstudierna utifrån antal studiedeltagare 

 

      

Studiedeltagarantal Antal Procent 

Upp till 100 17 37 % 

Mellan 101 och 1000 17 37 % 

Fler än 1000 12 26 % 

 

 

Inte i någon primärstudie är samtliga studiedeltagare yngre än 18 år, i de flesta är samtliga 

studiedeltagare istället över 18 år. I några primärstudier förekommer en blandning av ungdomar och 

vuxna, men då handlar det oftast om unga vuxna, upp till 25 år gamla deltagare. I 4 primärstudier 

rapporteras inte studiedeltagarnas ålder. (Se tabell 5.4). 
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Tabell 5.4 Fördelning av primärstudierna utifrån åldersgrupper 

 

      

Åldersgrupper Antal Procent 

Endast äldre än 18 år 33 72 % 

Både yngre och äldre än 18 år 9 20 % 

Ej rapporterad 4 9 % 

 

5.2.4 Etnicitet 

I 4 primärstudier är en eller flera etniska grupper målpopulationen, i dessa primärstudier är etnicitet 

al.ltså en central fråga. De flesta övriga primärstudierna rapporterar studiedeltagarnas etnicitet som en 

bakgrundsvariabel. I 8 primärstudier rapporteras inte deltagarnas etnicitet. (Se tabell 5.5). 

 

Tabell 5.5 Fördelning av primärstudierna utifrån rapportering av deltagarnas etnicitet 

 

      

Rapportering Antal Procent 

Etnicitet är en central fråga 4 9 % 

Etnicitet är bakgrundsvariabel 34 74 % 

Etnicitet är ej rapporterad 8 17 % 

 

5.3 Definitioner av bisexuella 

5.3.1 Dimensioner av definitioner av bisexuella 

I primärstudierna operationaliseras begreppen ”bisexuella”, ”homosexuella” och ”heterosexuella”. 

Dessa operationella definitioner kan sägas inbegripa en eller flera av dessa tre dimensioner: identitet, 

sexuell praktik och sexuell attraktion.  

När dimensionen identitet är aktuell betyder det att definitionen bygger på självidentifikation: de 

som anser sig vara bisexuella definieras då som bisexuella.  

När dimensionen sexuell praktik är aktuell betyder det att definitionen bygger på erfarenheten att 

ha haft sex med personer av båda könen: de som anger att de har haft sex med såväl kvinnor som män 

definieras då som bisexuella.  

När dimensionen sexuell attraktion är aktuell betyder det att definitionen bygger på att sexuell 

attraktion kan riktas mot båda könen: de som anger att de attraheras av såväl kvinnor som män 

definieras då som bisexuella.  
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I 10 primärstudier (22 %) presenteras ingen definition alls. I tabell 5.6 visas frekvensen av de olika 

definitionsdimensionerna – fler än en kan förekomma i en specifik primärstudie. 

 

Tabell 5.6 Förekomst av olika definitionsdimensioner i primärstudierna 

 

      

Definitionsdimensioner Antal Procent 

Identitet 30 65 % 

Sexuell praktik 12 26 % 

Sexuell attraktion 3 7 % 

Ej angiven 9 22 % 

 

 

5.3.2 Sexuella läggningar och kön 

Primärstudierna har en skiftande populationssammansättning med avseende på sexuell läggning såväl 

som på kön (se tabell 5.7). 

 

Tabell 5.7 Fördelning av förekomst av kön och sexuella läggningar i primärstudierna 

 

          

Kön Sexuell läggning   Antal Procent 

Endast Bi 1 2 % 

kvinnor Bi & homo 1 2 % 

  Bi,  homo & hetero 3 7 % 

Endast Bi   1 2 % 

män Bi & homo 24 52 % 

  Bi,  homo & hetero 2 4 % 

Båda Bi   0 0 % 

könen Bi & homo 11 24 % 

  Bi,  homo & hetero 2 4 % 

  Bi & hetero   1 2 % 

 

I en del av primärstudierna består populationen av antingen kvinnor eller män, i andra består den 

av kvinnor och män. Vidare har vissa har primärstudierna olika kombinationer av sexuell läggning 

representerade i sina respektive populationer.  

I en enda primärstudie består populationen av bisexuella och heterosexuella (Cunningham et al., 

2006). Den studien handlar om i vilken utsträckning som bisexuella män sprider syfilissmitta från 

gruppen män som har sex med män, till gruppen kvinnor som har sex med män. 
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5.4 Typer av urval 

I 17 av primärstudierna (37 %) anges det vilken typ av urval som använts. I 29 stycken av 

primärstudierna (63 %) anges inte urvalet. I tabell 5.8 framgår hur primärstudierna fördelar sig efter 

utifrån huvudklasserna sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. 

 

Tabell 5.8 Typer av urval i primärstudierna 

 

      

Typ av urval Antal Procent 

Sannolikhetsurval 9 20 % 

Icke sannolikhetsurval 8 17 % 

Ej angivet 29 63 % 

 

 

I två primärstudier (4 %) anges att ett flerstegsurval har använts (Cochran et al., 2007; Cochran & 

Mays, 2000). 

 Av de primärstudier som anges bygga på icke sannolikhetsurval har två stycken (4 %) inte någon 

närmare angivelse än så. I en primärstudie (2 %) anges att ändamålsurval använts utan att närmare 

precisera vilken typ av ändamålsurval som åsyftas. Snöbollsurval, som är en sorts ändamålsurval, 

anges ha använts i sex primärstudier (13 %). 

5.5 Typer av datakällor 

I tabell 5.9 framgår hur ofta de olika typerna av datakällor förekommer i primärstudierna. En 

enskild primärstudie kan ha använts sig av olika datakällor.  

”Nätverk” inbegriper såväl professionella som privata nätverk och ska kopplas ihop med de 

primärstudier där snöbollsurval användes. ”Sexuella mötesplatser” inbegriper saunor, det som i 

Sverige brukar kallas ”bastuklubbar”, samt utomhusområden där sexuell kontakt ofta förekommer. I 

den enda primärstudien (Namaste, Vukov & Saghie, 2007) som endast fokuserar på bisexuella kvinnor 

är swingersklubbar en datakälla. En swingersklubb organiserar tillfälliga partnerbyten. ”Telefonlistor” 

inbegriper alla typer av telefonkataloger och ska kopplas ihop med de primärstudier där Random Digit 

Dialing-metoden användes. ”Parker/utomhusområden” inbegriper inte sådana områden där sexuell 

kontakt ofta förekommer, utan ska förstås som en icke-sexuell utomhusmiljö. ”Härbärgen/gatumiljöer” 

ska förstås som miljöer där hemlösa finns. I tre primärstudier (Clarke, 2006; Mohr, 2006; Prendergast, 

2001) angavs inga datakällor. 
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Tabell 5.9 Typer av datakällor i primärstudierna 

 

      

Datakällor Antal Procent 

Media (Internet, radio, tv, press) 21 46 % 

Tidigare gjord studie 10 22 % 

Event/festivaler 7 15 % 

HBT-barer/klubbar 6 13 % 

Organisationer 6 13 % 

Nätverk (snöbollsurval) 6 13 % 

Patientgrupper/sjukhusområden 6 13 % 

Kaféer 4 9 % 

Sexuella mötesplatser 4 9 % 

Telefonlistor (RDD) 4 9 % 

Studentmiljöer 3 7 % 

Parker/utomhusområden 2 4 % 

Härbärgen/gatumiljöer 2 4 % 

Övrigt
a 

3 7 % 

a 
gym, bibliotek, bokaffärer, universitetsområden 

 

 

6 Analys  

6.1 Avgränsning av analysen 

I detta kapitel analyseras de resultat som korresponderar med uppsatsens övergripande frågeställningar 

om definitioner av bisexuella och om typer av urval. Även om återstående resultat inte kommer att 

analyseras – eftersom de inte har någon stark koppling till uppsatsens teoretiska utgångspunkter – 

kommer de att diskuteras i kapitlet ”Diskussion”. 

 

6.2 Definitioner av bisexuella  

I ett juridiskt perspektiv är den övergripande termen för homo-, bi- och heterosexualitet, sexuell 

läggning.  Termen sexuell läggning används i denna uppsats för att fokusera på distinktionen mellan 

olika läggningar snarare än innehållet i dem. I de flesta av primärstudierna förekommer 

studiedeltagare med homo- och bisexuell läggning (78 %) Näst vanligast är att studiedeltagare med 

homo-, bi- och heterosexuell läggning söks (15 %). I två primärstudier söks endast studiedeltagare 
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med bisexuell läggning (4 %). I en primärstudie (2 %) söks studiedeltagare med bisexuell och 

heterosexuell läggning.  

Nilsson Schönnesson och Brattberg (2002) räknar upp biologiskt kön, grundläggande könsidentitet 

och könsrollsidentitet som de dimensioner som tillsammans med sexuell preferens utgör sexuell 

orientering. I en mening är ”kön” förenklat i denna uppsats på så sätt att biologiskt kön, grundläggande 

könsidentitet och könsrollsidentitet tillsammans har en och samma operationella indikator: att en 

primärstudie presenterar en studiedeltagare som antingen man eller kvinna. Med detta sagt kan 

konstateras att i de flesta av primärstudierna (59 %) söks endast män. Näst vanligast är att både män 

och kvinnor söks (30 %). Minst vanligast är att endast kvinnor söks (11 %). Om man kombinerar 

variabeln sexuell läggning med variabeln kön förekommer nio olika kombinationer i primärstudierna 

(se tabell 4.7). I den överlägset största av dessa nio grupper primärstudier undersöks homo- och 

bisexuella män (52 %). I den näst största gruppen undersöks homo- och bisexuella kvinnor samt 

homo- och bisexuella män (24 %).  

Med sexuell preferens menas i denna uppsats en kombination av tre olika beteendekomponenter: 

sexuella aktiviteter med andra personer, sexuell attraktion och inre upplevelse av identitet som homo-, 

hetero- eller bisexuell. Dessa tre beteendekomponenter benämns definitionsdimensioner eftersom de 

kan sägas utgöra dimensioner i de definitioner av bisexuella – samt definitioner av homosexuella och 

heterosexuella i förekommande fall – som görs i primärstudierna. Identitet förekommer som 

definitionsdimension i de flesta av primärstudierna (65 %). Näst vanligast är att sexuell praktik 

förekommer (26 %). Minst vanligt är att sexuell attraktion förekommer (7 %). I nio primärstudier (22 

%) förekommer inga definitionsdimensioner alls. 

 

6.3 Typer av urval 

I de flesta av primärstudierna anges inte någon urvalstyp (63 %), medan en minoritet av 

primärstudierna fördelar sig jämt på sannolikhetsurval (20 %) och icke sannolikhetsurval (17 %).  

Av de primärstudier som anges bygga på sannolikhetsurval har sju stycken (15 %) inte någon 

närmare angivelse än så. De studier som använder sig av sannolikhetsurval har från ett urvalsteoretiskt 

perspektiv stor möjlighet att hävda representativitet (Trochim, 2003).  

I två primärstudier (4 %), båda skrivna av samma huvudförfattare, anges att ett flerstegsurval har 

använts (Cochran et al., 2007; Cochran & Mays, 2000). Dessa primärstudier bygger på tidigare 

studier, vilket (22 %) av denna uppsats primärstudier gör sammanlagt. Utifrån vad Trochim (2003)  

skriver om flerstegsurval: ”By combining different sampling methods, you can achieve a rich variety 

of probabilistic sampling methods to fit a wide range of social research contexts” (a. a., s. 40), är det 

något förvånande att inte fler primärstudier anger flerstegsurval som urvalstyp. Det är dock möjligt att 

det i praktiken döljer sig primärstudier som använt sig av flerstegsurval bland de som endast anger 

sannolikhetsurval, eller till och med bland den grupp där ingen typ av urval anges.  
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 Av de primärstudier som anges bygga på icke sannolikhetsurval har två stycken (2 %) inte någon 

närmare angivelse än så. När sannolikhetsurval används hjälper slumpen till att göra urvalet 

representativt. När icke sannolikhetsurval används kan urvalet ändå vara representativt, men det är 

svårare att bevisa att så är fallet eftersom inte sannolikhetsteori är tillämpbar (Trochim, 2003).  

I en primärstudie (Haubrich et al., 2004) anges att ändamålsurval används utan att närmare 

precisera vilken typ av ändamålsurval som åsyftas. Snöbollsurval, som är en sorts ändamålurval, anges 

ha använts i sex primärstudier (Clarke & Turner, 2006; Feldman & Meyer, 2007; McKirnan et al., 

2001; Parsons et al., 2001; Riordan, 2004; Warner et al., 2004) Därmed är snöbollsurval den 

överlägset mest förekommande urvalstypen bland de primärstudier som använder sig av icke 

sannolikhetsurval. Snöbollsurval används ofta vid studier av svårnådda eller gömda populationer 

(Trochim, 2003). Därför är det inte förvånande att snöbollsurval har så hög representation bland de 

primärstudier som anger urvalstyp. 

 

 

7 Diskussion 

7.1 Diskussionsdelens syfte 

I detta kapitel diskuteras uppsatsens samtliga resultat. Till skillnad från analyskapitlet där – vissa av – 

resultaten speglas mot uppsatsens teoretiska utgångspunkter, korresponderar resultaten här i hög grad 

med den litteratur som presenteras i uppsatsens bakgrundsdel. Kapitlet fortsätter med uppsatsens 

slutsatser samt ett avsnitt där möjliga framtida studier beskrivs. Kapitlet, och uppsatsen, avslutas med 

en avslutande diskussion. 

 

7.2 Om primärstudiernas bakgrundsvariabler 

7.2.1 Ursprungsland 

Av de 46 primärstudierna har 67 % USA som ursprungsland och endast 3 andra länder är 

representerade: Kanada, Storbritannien och Nya Zeeland. En viktig förklaring till att alla primärstudier 

är producerade i engelskspråkiga länder kan vara att forskning från andra länder ibland är rapporterad 

på det nationella språket – och i denna uppsats har endast artiklar skrivna på engelska studerats. Att så 

många av primärstudierna är producerade i just USA kan bero på att såväl bisexualitetsforskning som 

homosexualitetsforskning i stor utsträckning har bedrivits där (Ambjörnsson, 2006; Gustavsson, 2006; 

Nilsson Schönnesson & Brattberg, 2002). Även i den studie som Sullivan och Losberg (2003) 

genomfört är USA det land där de flesta studerade artiklar (80 %) är producerade. Sullivan och 

Losberg gör dock sitt urval från en enda – amerikansk – tidskrift. 



35 

7.2.2 Ämnesområden 

Neville och Henrickson (2006) skriver att mycket av den forskning som gjorts om homo- och 

bisexuella har fokuserat på missbruk, mental och fysisk ohälsa och andra problem. Detta påstående 

förefaller vara giltigt även för materialet i denna uppsats, eftersom 74 procent av primärstudierna rör 

sig inom dessa ämnesområden. Om en stor del av forskningen om bisexuella sysslar med ämnen som 

kan knytas till de slags problem som Neville och Henrickson refererar till, då väcks misstanken att den 

kunskapsmassa som genereras kanske snarare handlar om ”missbrukande, sjuka och andra bisexuella 

med problem” än om bisexuella i allmänhet. För att kunna dra slutsatser om bisexuella rent allmänt, 

behöver urvalet vara slumpmässigt och representativt för hela populationen.  

7.2.3 Studiedeltagarantal 

I samtliga primärstudier rapporteras hur många studiedeltagare som förekommit. En primärstudie som 

fokuserar på insamling av kvalitativa data har naturligtvis inte samma behov av många deltagare som 

en studie som samlar in och analyserar kvantitativa data, det är därför inte förvånande att vidden på 

antalet studiedeltagare är stor. En noggrannare mätning och ett analysverktyg hade gjort det möjligt att 

vidga diskussionen om denna bakgrundsvariabel. 

7.3.4 Ålder 

Inga primärstudier har egenskapen att samtliga studiedeltagare är under 18 år, men ingen analys har 

gjorts som kan styrka att denna åldersgrupp är underrepresenterad i primärstudierna. Tidigare 

forskning (Elze, 2003) har dock visat att personer under 18 år är underrepresenterade i forskning om 

homo- och bisexuella. Elze menar att underrepresentationen har flera orsaker. Dels är populationen 

svårnådd på grund av låg grad av öppenhet kring frågan om sexuell läggning, dels är den i låg 

utsträckning organiserad i föreningar för homo- och bisexuella, slutligen kan vetenskapliga 

etiknämnder försvåra för forskning av detta slag då de kräver ungdomarnas föräldrars godkännande för 

att en studie ska få genomföras. 

7.3.5 Etnicitet 

Enligt A Dictionary of Public Health (2007) refererar etnicitet till en gruppidentitet baserad på kultur, 

religion, traditioner och vanor. Inom anglosaxisk forskning kan det tänkas vara vanligare än inom 

exempelvis svensk, att studiedeltagares etnicitet anges. Primärstudierna kunde delas in i tre grupper, 

där den största gruppen begagnade sig av etnicitet som en bakgrundsvariabel. I tre primärstudier var 

”Latinos” den primära målgruppen (Cochran et al., 2007; Diaz et al., 2001; Sandfort 2007). Här 

belyses en intressant, men kanske naturlig, mekanism i forskningen. Det finns nämligen en stor 

amerikansk befolkningsbaserad studie, National Latino and Asian American Survey (Alegria et al., 

2004) som undersökt den latinska och asiatisk-amerikanska befolkningen. När en sådan lättillgänglig 

källa finns tillgänglig kan det bli naturligt att flera forskargrupper intresserar sig för den. 
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7.4 Om studiens centrala resultat 

7.4.1 Bisexuella 

Clutterbuck et al. (2001) är ett exempel på en primärstudie som är oklar när det gäller frågan om vilka 

man räknat som homo- respektive bisexuella, vilka man egentligen sökt och vilka slutsatser man dragit 

utifrån detta. Så här står det i primärstudiens abstract: ”homosexual and bisexual men were recruited 

from gay bars” (a. a., s.527.). Senare, i metoddelen, skriver Clutterbuck et al. att: ”The aim was to 

interview a representative sample of gay identified ’bar-going’ men” (a. a., s.528), dock står inte ett 

ord skrivet om bisexuella i denna del. Till sist dras i diskussionsdelen slutsatser om såväl bi-  som 

homosexuella män. En möjlig tolkning av detta märkliga förhållningssätt är att primärstudiens 

författare ser bisexuella män som en form av homosexuella (”gay identified”) män. Om det är så, blir 

det mindre konstigt att godtyckligt utelämna termen ”bisexual” i vissa delar av en studie, men inte i 

andra, såsom Clutterbuck et al. faktiskt gör. 

Om bisexuella är en form av homosexuella hos Clutterbuck et al., ses de från en annan synvinkel i 

primärstudien av Cunningham et al. (2006). Detta är den enda primärstudie i denna uppsats där 

populationen består av bisexuella och heterosexuella, närmare bestämt bisexuella män – 

definitionsdimension: sexuell praktik – som sprider syfilissmitta från gruppen män som har sex med 

män, till gruppen kvinnor som har sex med män. I denna primärstudie kan man tolka det som att den 

bisexuelle mannen betraktas som både-och, eller kanske fram-och-tillbaka – en figur som är som en 

homosexuell som ibland är heterosexuell, eller tvärtom. Studien som Cunningham et al. har genomfört 

heter Evidence of Heterosexual Bridging among Syphilis Positive Men who have sex with Men – en 

talande titel. I primärstudiens abstract förekommer dock termen ”bisexual” (annars hade den förstås 

inte varit en primärstudie i denna uppsats). Att bisexualitet inte betraktas som något eget, utan som 

något emellan, har Clare Hemmings (2002), beskrivit som ”bisexual middleground”. 

Det kan noteras att bisexuella inte var särskilt framträdande i den forskning som primärstudierna 

representerade. De stod i skuggan av framför allt gaymännen. 

Till sist ska konstateras att fem primärstudier har endast kvinnliga studiedeltagare, av dessa är det 

endast en som undersöker uteslutande bisexuella kvinnor (Cunningham et al., 2006). Redan 1996 fann 

Chung och Katayama i en översikt över olika metoder för att mäta sexuell orientering i homo- och 

bisexuell forskning att kvinnor och bisexuella var underrepresenterade i forskningen. Representationen 

av kvinnor och bisexuella är uppenbart låg även i denna uppsats resultat.  

7.4.2 Urvalstyper  

I denna uppsats förekommer bara två primärstudier som helt har fokuserat på bisexuella och inte 

blandat ihop homo- och bisexuella. Detta kan vara problematiskt eftersom homo- och bisexuella 

kanske inte kan hittas på samma ställen och med samma metoder (Boulton, 1999) – eller uttryckt med 
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denna uppsats terminologi: det kan behövas olika typer av datakällor och olika typer av urval för att 

hitta de två respektive grupperna.  

I de 37 artiklar som Sullivan och Losberg (2003) undersökte var det bara två (5 %) som använde 

sig av sannolikhetsurval. I denna uppsats var andelen 20 %. Det är inte tydligt hur Sullivan och 

Losberg gick till väga när de avgjorde vilken typ av urval som primärstudierna i deras material skulle 

anses tillhöra. I denna uppsats användes en klassificering som William Trochim (2005). Dessutom 

räknades Random Digital Dialing, ett sätt att slumpmässigt göra ett urval via telefon, som ett 

sannolikhetsurval (Leon et al. 2005). Sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval, oftast av 

undertypen snöbollsurval, var, med något enstaka undantag, de grovhuggna grupper som 

primärstudierna till slut delades in i.  

7.4.3 Datakällor 

De datakällor som användes i primärstudierna var mångskiftande och olikartade. Den datakälla som 

uppsatsens författare personligen fann mest intressant och oväntad var swingersklubbar, vilken 

användes av Namaste, Vulkov och Saghie (2007). En swingersklubb är ett ställe dit par går för att ha 

sex med partnerbyte – därav namnet ”swinger”. Uppsatsens författares förförståelse av 

swingersklubbar var att de utgör en utpräglat heterosexuell miljö. Dock söktes alltså bisexuella 

kvinnor via denna datakälla och detta med framgång enligt författarna. 

Den vanligast förekommande typen av datakälla bland primärstudierna var mediala. Internet har 

inneburit en ny möjlighet att nå svårnådda, gömda, populationer. Matthews och Cramer (2008) har 

presenterat en innovativ metod för att göra studier med delurval av begränsad storlek, nämligen 

Internetkamerabaserade intervjuer, de har utvecklat denna metodik i forskning om homo- bisexuella. 

En annan vanligt förekommande typ av datakälla bland primärstudierna var tidigare gjorda studier. 

Det är möjligt att stora befolkningsbaserade undersökningar lätt kan attrahera forskare eftersom det är 

ett lätt och billigt sätt att erhålla en rampopulation och dessutom få ett sannolikhetsurval som är 

slumpmässigt. Som tidigare nämnts användes National Latino and Asian American Survey (Alegria et 

al., 2004) som datakälla av tre primärstudier. 

Bland de typer av datakällor som förekom var en del sådana som på ett eller annat sätt hade en 

subkulturell (homo-, bi- och transkulturell) prägel. Frågan är om det är en bra strategi för att hitta just 

bisexuella? Det har redan nämnts att det har framförts att homo- och bisexuella kanske inte bäst hittas 

på samma ställen och med samma metoder (Boulton, 1999).  

 

7.5 Slutsatser 

Följande slutsatser dras av uppsatsens författare: 

- Bisexuella söks sällan som egen grupp, utan oftast på samma gång som homosexuella. 
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- Det är i hög utsträckning personer som själva identifierar sig som bisexuella som söks.  

- Vilka typer av urval som används i studier där bisexuella söks presenteras sällan. 

- De datakällor som bisexuella söks från är till stor del mediala arenor, som till exempel Internet, men 

också i tidigare gjorda vetenskapliga studier och en mängd andra typer av källor. 

- Bisexuella kvinnor har låg representation. 

 

7.6 Framtida studier 

Det är denna uppsats författares förhoppning att uppsatsen ska väcka intresse för frågor som rör 

bisexualitet i synnerhet, men också sexualitet i allmänhet. Världshälsoorganisationen menar att 

”Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet. Det gäller såväl kvinna och man som 

barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan särskiljas från andra 

livsaspekter.” (Langfeldt & Porter, 1996, s.5, min översättning). Sexualitet är ett ämne som i högsta 

grad angår socionomer. 

Om en forskningsöversikt om hur bisexuella söks i forskningen görs i framtiden, skulle det kunna 

vara en god idé att göra en djupare analys av de kvantitativa data som en sådan undersökning skulle 

generera. Korrelationer mellan olika variabler kan studeras och analyseras. 

En möjlighet för framtiden är att göra en forskningsöversikt som inriktar sig på studier som har 

uteslutande bisexuell population. En sådan forskningsöversikt skulle svara på frågan ”Hur söks 

bisexuella i forskningen i de fall när endast bisexuella söks”. Det skulle vara intressant att jämföra en 

sådan studies resultat med denna uppsats. 

 

7.7 Slutord 

Sullivan och Losberg (2003) har framfört att ”It is typical of social sciences research to use a range of 

incomparable methods to identify and select subjects, not to use  probability sampling, or to sample 

from settings representative of dramatically different populations” (s.158). Sullivan och Losberg 

avslutar sitt resonemang med att det nog inte är värre ställt med homo- och bisexualitetsforskning än 

med annan samhällsvetenskaplig forskning, i ovannämnda hänseenden. Om det är bra eller dåligt är 

något att fundera över. 

En tanke med denna uppsats var att lyfta fram bisexuella i sin egen rätt. Vad hände med det? Till 

viss del gick det i stöpet, beroende på att primärstudierna buntade ihop bisexuella med homosexuella i 

så stor utsträckning. Samtidigt har uppsatsens frågeställningar besvarats och möjligen kastat något litet 

ljus över en grupp som ofta glöms bort. 
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