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Abstract 
First of all human – an intersectional analysis about coming out as a lesbian with Muslim 

background. By: Johanna Andersson 

The aim of the study is to analyse the stories of four homosexual women with Muslim 

backgrounds about coming out as homosexuals, from an intersectional perspective.  

The experience of coming out as lesbian and the intersectionality are related to different social 

contexts. The homosexuality becomes a problem in connection to family and countrymen 

while the Muslim background becomes more of a problem in relationships. Heteronormativity 

and gender system appear to be cooperating systems of oppression. 

These women don’t describe themselves as oppressed, but potential oppression is still 

something that influences their lives. They strive for freedom to be themselves in all everyday 

situations. The quest for freedom to be able to express their sexuality risks relationships with 

families and girlfriends. But freedom and symbiosis don’t have to be in opposition. These 

women have found contexts, for example among friends, where none of the social categories 

are problematic and where they can experience symbiosis. They can choose certain contexts 

where they are allowed to express their sexuality. The experiences of coming out is analysed 

as linked to development in late modernity. 

 

Centrala begrepp/Keywords 
Genussystem, heteronormativitet, invandrare med muslimsk bakgrund, maktordning, 

homosexualitet, komma ut, förtryck, frihet, symbios, senmodernt samhälle. 

Gender system, heteronormativity, immigrant with Muslim background, power structure, 

homosexuality, coming out, oppression, freedom, symbiosis, late modernity. 
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 1. Inledning 
Efter en timmes intervju med Fatima frågar jag hur hon upplever det att vara homosexuell, 

kvinna och invandrare med muslimsk bakgrund. Känner hon sig förtryckt? 

”Fatima: Nej. faktiskt inte. Absolut inte. / Men det kan verka så. Men jag känner inte att det är så. 

Johanna: På vilket sätt kan det verka så då? 

Fatima: Eftersom jag är muslim, lesbisk och från ett arabland. Det räcker med de här tre / 

stämplarna liksom. 

Johanna: Men det är inte så du upplever det? 

Fatima: Nej. Det räcker att man har dessa tre stämplar/ sen behöver ingen bry sig om vad jag har 

att säga om det. Förstår du? / Så att, men jag känner mig inte det.” 

Homosexuella kvinnor med muslimsk bakgrund tillhör tre grupper som varit marginaliserade 

i det svenska samhället. Deras ställning har blivit bättre men lämnar fortfarande i mina ögon 

mycket att önska: De är kvinnor, de är homosexuella, de är invandrare med muslimsk 

bakgrund. Deras position skulle kunna betraktas som förtryckt på tre fronter.  

Citatet från intervjun med Fatima liknar svaren de andra kvinnorna jag intervjuat gav på min 

fråga. Det visar att det inte är så enkelt att en person som befinner sig i mötet mellan tre 

traditionellt marginaliserade sociala positioner automatiskt upplever ett trippelt förtryck. Men 

hur beskriver Fatima och de andra kvinnorna sina liv? 

Att erkänna sin homosexualitet för sig själv och sin omgivning kallas att komma ut och är en 

central del i den homosexuella erfarenheten. I komma ut-processen ställs frågor om relationen 

till omgivningen och om hur man vill leva sitt liv (se ex Lundahl 1998). Jag tänker mig att 

homosexuella kvinnors berättelser om att komma ut säger mycket om hur det är att vara dessa 

kvinnor. För att begränsa ämnet för uppsatsen har jag därför intervjuat kvinnorna om hur de 

upplevt det att komma ut som homosexuella. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv analysera fyra 

berättelser av homosexuella kvinnor med muslimsk bakgrund om att komma ut som 

homosexuella. 

Frågeställningar är: 

• Hur beskriver kvinnorna att de insett sin sexualitet? 

• Hur har de upplevt att komma ut i relation till sin omgivning? 

• Hur kan kvinnornas sociala position såsom lesbiska med muslimsk bakgrund förstås?  

Syftets begrepp är nära kopplade till mitt urval och definieras därför i metodkapitlet. 

 

3. Upplägg 
Då syftet utgår från mitt val av teori handlar nästa kapitel om uppsatsens teori. Detta leder 

vidare in i tidigare forskning. Sedan följder metod- och empirikapitel, varefter uppsatsen 

avslutas med tolkning och analys samt avslutande diskussion. 



 7 

4. Teori 
Kapitlet inleds med en presentation av vad intersektionalitet är, fortsätter med en diskussion 

av de tre sociala positioner som är utgångspunkt för min analys och avslutas med ett 

resonemang om hur jag använder teorin. 

 

4.1. Intersektionalitet 

Syftet med uppsatsen är att analysera de fyra kvinnornas berättelser med hjälp av begreppet 

intersektionalitet. Intersektionalitet handlar om förhållandet mellan olika sociala positioner, i 

det här fallet homosexuell, kvinna och invandrare med muslimsk bakgrund. Utifrån detta tar 

min studie avstamp i teori om sexualitet, genusteori, samt postkolonial teori. 

Under 1980-talet uppmärksammade bland annat postkoloniala tänkare att den feministiska 

teoribildningen utgick från vita medelklasskvinnor. Feminismens företrädare hade kritiserat 

manliga vetenskapsmän för att förklara stora skeenden utifrån en begränsad grupp människors 

perspektiv. Nu hade feministerna själva gjort samma misstag. Bland annat färgade, fattiga och 

äldre kvinnor inkluderades inte i deras kvinnoperspektiv. Kritikerna poängterade att det inte 

går att kategorisera kvinnor på en generell nivå, det är bara möjligt utifrån lokalt avgränsade 

positioner (Ljung 2003:251ff). 

Diskussionen ledde till begreppet intersektionalitet som används för att analysera samverkan 

mellan olika samhälleliga maktasymmetrier såsom genus, klass, etnicitet och religion. Jag 

uppfattar intersektionalitetsbegreppets styrka som att det öppnar för en vidare förståelse av en 

social position – en människa är inte reducerad till ”homosexuell”, ”kvinna” eller ”muslim”. 

Genusvetaren Nina Lykke skriver att en analys med hjälp av intersektionalitet rymmer en 

förståelse för att ”maktasymmetriernas olika dimensioner (och deras effekter) är oupplösligt 

förbundna med varandra genom en dynamisk interaktion” (Lykke 2003:48). 2005 ersatte 

Lykke interaktion med ”intra-aktion” eftersom interaktion ”pågår mellan avgränsade enheter 

som krockar med varandra, men utan att några ömsesidiga transformationer sätts igång” 

(Lykke 2005:8). Intra-aktion däremot är ”växelverkan mellan icke avgränsade fenomen som 

genomtränger varandra och som transformerar varandra under samspelet” (Lykke 2005:8). 

Tanken är inte att kraften av de olika sociala positionerna adderas på varandra, utan att något 

nytt skapas i mötet mellan dem (Lykke 2003:48, 50, 52, 2005:8). Detta ligger till grund för 

min nyfikenhet på om det i kvinnornas berättelser finns vittnesmål om trippelt förtryck eller 
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om deras position skapat andra möjligheter. Jag använder begreppen interaktion och 

intersektionalitet, men bär med mig Lykkes poänger. 

Min analys tar sin utgångspunkt i tanken att kvinnorna befinner sig i mötespunkten mellan tre 

sociala positioner som alla kan betraktas som förtryckta. De är homosexuella, de är kvinnor, 

de är invandrare med muslimsk bakgrund. Socialpsykologen Lisa Bowleg (2008:318) skriver 

att intersektionell analys kräver kunskap om större skeenden i samhället och om den 

sociohistoriska verkligheten för historiskt förtrycka grupper. Sådan kunskap skapar möjlighet 

att bygga en brygga mellan individens redogörelse och sociala kontexter, och på så sätt nå 

förståelse på ett större plan. I analysen kopplar jag kvinnornas upplevelser till det senmoderna 

samhället men jag ska redan nu föra en kort diskussion om de tre sociala positioner kvinnorna 

tillhör. 

 

4.2. Att vara homosexuell 

1944 avkriminaliserades homosexuella handlingar i Sverige för att fram till 1979 ses som en 

sjukdom1. I 80 länder är homosexualitet fortfarande olagligt. I fem av dem – Iran, 

Mauretanien, Saudiarabien, Sudan och Yemen – samt i delar av Nigeria och Somalia är 

homosexuella handlingar belagda med dödsstraff2. Alla dessa är mer eller mindre muslimska 

länder, men samtidigt fattiga och med styrelseskick präglade av konservatism och 

traditionalism. 

Queerteoretiker såsom Judith Butler (2007) har problematiserat heterosexualiteten som norm i 

vårt samhälle. Begreppet heteronormativitet används för att förklara att människor förutsätts 

vara heterosexuella och att heterosexualitet antas vara det naturliga sättet att leva, medan de 

som har en annan sexuell identitet betraktas som avvikande. Homosexuella måste ständigt 

förhålla sig till heteronormen och kan därigenom ses som förtryckta. 

 

                                                
1 RFSL:S hemsida:  http://www.rfsl.se/?p=2840, kontrollerad 2010-04-22, 19.31 

2 ILGA:s hemsida: http://ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2009.pdf, s 5. 

Kontrollerad 2010-04-19, kl 16.57 
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4.2.1. Komma ut 

När en individ erkänner för sig själv och för andra att hon är homosexuell kommer hon ut. Det 

är inte enkelt, särskilt om man uppfostrats till att alla är heterosexuella, vilket är vanligt för 

invandrarkvinnor enligt sociologen Dina Avrahami (2003:121, 123, 127). Att komma ut är en 

livslång process då individen ständigt möter nya människor att komma ut för. Processen 

upplevs olika beroende på personliga och lokala omständigheter. 

Jag tänker mig att det faktum att homosexuella måste komma ut med sin sexualitet är ett 

exempel på hur heteronormativiteten verkar. En heterosexuell person behöver aldrig komma 

ut. 

Enligt etnologen Pia Lundahl har komma ut huvudsakligen två betydelser, en med koppling 

till essentialism och en med koppling till social konstruktionism. Utifrån det första 

perspektivet är att komma ut att upptäcka, förstå och sätta ord på sin sexualitet. Att komma ut 

kan därmed beskrivas som en utvecklingshistoria med en början och ett slut. ”Den andra 

betydelsen av komma ut handlar om att berätta eller om att vara öppen med sin 

homosexualitet” (Lundahl 1998:21). Processen handlar då om att presentera och benämna sin 

sexualitet i förhållande till omgivningen. 

Jag förstår det som att kvinnorna jag intervjuat uppfattar sina komma ut-processer som att de 

blivit klara över och gett uttryck för vilka de egentligen är. Det jag strävar efter är att 

analysera kvinnornas berättelser om att komma ut, bland annat hur de presenterat och 

bennämnt sin sexualitet i relation till omgivningen. Jag anser dock inte att det finns någon 

motsättning mellan kvinnornas perspektiv och mitt syfte då jag inte försöker avgöra huruvida 

homosexualiteten är en essentiell del av individen eller en konstruktion. 

 

4.3. Att vara kvinna 

Sedan 1980-talet har kön och genus varit en viktig begreppsuppdelning inom feministisk 

forskning. Kön betecknar det biologiska och genus det sociala och historiskt skapade 

(Gemzöe 2004:80; Ljung 2003:243ff ). Historikern Yvonne Hirdman introducerade i slutet av 

1980-talet begreppet genussystem i Sverige. Tanken var att kvinnor generellt, geografiskt och 

historiskt har ett lägre socialt värde än män. Genusordningen har två grundläggande principer 

– dikotomi: manligt och kvinnligt är motsatser som inte bör blandas, samt hierarki: mannen är 

norm. 
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Hirdman beskriver två sorters längtan som bor inom människan – längtan efter frihet och 

längtan efter symbios. Hon kopplar begreppen till genussystemet och skriver att frihetens 

längtan har traditionellt strukturerats för mannen, symbiosens längtan för kvinnan. ”Den 

manliga friheten har ständigt uppmuntrats och expanderat, medan den kvinnliga symbiosen 

bundits av barnafödande och kontroll, lagstiftning och sociala ”seder”. Men frihetens längtan 

har funnits hos kvinnor och längtan efter symbiosen hos män.” (Hirdman 1988:219). 

 

4.4. Att vara invandrare med muslimsk bakgrund 

Postkolonial teori tar sin utgångspunkt i den globala orättvisa som följt i kolonialismens spår. 

Litteraturhistorikern Edward Said (1978/1997) beskriver hur västerlandet/occidenten målat 

upp österlandet/orienten som sin komplementära motsats och på så sätt skapat bilden av sig 

självt som överlägset. Said beskriver hur kunskapen om Orienten eftersom den produceras 

från en styrkeposition blir omöjlig för människor med koppling till Orienten att bortse ifrån. 

Jag tänker mig att de senaste decenniernas migration till västvärlden gör att den ojämlikhet 

som tidigare fanns mellan österlandet och västerlandet idag lever såsom ojämlikhet mellan 

människor med rötter i Sverige och människor med rötter i österlandet. Globaliseringen har 

bundit samman världens människor genom ökade transport- och informationsmöjligheter. De 

ojämlikheter och kulturella olikheter som tidigare applicerades på människor långt bortom 

den egna domänen finns idag i många människors direkta vardag. Ekonomhistorikern Paulina 

de Los Reyes och sociologen Diana Mulinari skriver att:  

”När postkoloniala intellektuella påpekar att det postkoloniala äger rum nu, i samtiden, och 

relaterar detta till den historiska och rumsliga konstruktionen av en underordnad och rasifierad 

andra (åter)skapas en teoretisk länk mellan den koloniala plundringen av länder i periferin och den 

rasistiska ordningen idag: Mellan uppdelningen i världen i olika regioner och uppfattningen om 

människors väsensskilda olikheter, vare sig det handlar om kulturella eller biologiska sådana” (de 

los Reyes och Mulinari 2005:18).  

De los Reyes och kulturgeografen Irene Molina skriver att forskningsresultat från flera 

discipliner visar att det i Sverige ”finns en etniskt hierarkisk skala som positionerar icke-

européer, företrädelsevis från muslimska länder, längst ner i den sociala rangordningen under 

det att nordeuropéer placeras högst upp” (Molina och de los Reyes 2003:295). 
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Postkoloniala teoretiker har alltså visat på en maktordning med västerlänningar/infödda 

svenskar högst upp och invandrare från muslimska länder längst ner. 

 

4.5. Alternativa intersektioner 

De kategorier jag valt för min analys – homosexuell, kvinna och invandrare med muslimsk 

bakgrund – går att kombinera till olika intersektioner. Jag ska diskutera några med relevans 

för min studie som jämförelsepunkter. Observera att diskussionen är en skiss av en struktur 

snarare än en idé om hur det är för alla som befinner sig på de olika positionerna. 

En heterosexuell kvinna med muslimsk bakgrund befinner sig långt ner i samhällets hierarki, 

hon är underordnad såsom kvinna och invandrare med muslimsk bakgrund (de los Reyes 

2003:40). Bland landsmän är hon underordnad såsom kvinna (Minganti 2007:22ff). Samtidigt 

tillhör hon den normativa heterosexualiteten och är på så sätt den ”normala” 

invandrarkvinnan. 

En homosexuell kvinna med ”svensk” bakgrund är i samhället underordnad såsom kvinna och 

homosexuell. I gaysammanhang är hon underordnad såsom kvinna (Avrahami 2007:17; 

Lundahl 2001:174). Samtidigt tillhör hon den normativa svenskheten. Jag skriver svensk 

inom citattecken eftersom jag ser det som problematiskt att påstå att vissa medborgare är mer 

svenska än andra. 

En homosexuell man med muslimsk bakgrund är i samhället underordnad såsom homosexuell 

och invandrare med muslimsk bakgrund. Bland landsmän är han underordnad såsom 

homosexuell (se kapitlet om tidigare forskning). Han är dock man vilket ger honom en 

styrkeposition i samhället, bland landsmän och homosexuella. 

En homosexuell kvinna med muslimsk bakgrund tillhör alla de tre marginaliserade grupperna 

och kan på så sätt ses som längst ner i den hierarki jag skisserat. Hon är underordnad såsom 

homosexuell, kvinna och invandrare med muslimsk bakgrund i samhället. Bland landsmän är 

hon underordnad såsom kvinna och homosexuell. Bland homosexuella är hon underordnad 

såsom kvinna och invandrare med muslimsk bakgrund. 

Kvinnorna kan alltså ses om förtryckta inom ramen för tre olika sociala och historiska 

maktordningar. Begreppet intersektionalitet öppnar dock blicken för att det inte behöver vara 
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så enkelt att de är trippelt förtryckta – en individ är inte summan av hennes sociala positioner. 

Något nytt sker i mötet mellan positionerna. Det är detta jag vill undersöka. 

 

4.6. Hur jag använder teorin 

Det intersektionella perspektivet fäster fokus på förtryck. Min tanke är att perspektivet även 

kan användas för att förstå möjligheter till frihet. Kvinnornas komma ut-processer kan ses 

som ett skeende mellan polerna förtryck och frihet när det gäller sociala normer och 

konventioner. Förtryck handlar om sociala begränsningar som innebär att kvinnorna inte får 

utrymme att vara dem de upplever sig att vara. Utifrån det ser jag frihet som utrymme att vara 

dem de upplever sig vara, oberoende av normativa ordningar. Jag använder begreppet för att 

beskriva kvinnornas strävan efter att lösgöra sig från och slippa förhålla sig till de tre 

maktordningarna – heteronormativiteten, genussystemet samt dikotomin svensk-invandrare 

med muslimsk bakgrund. 

Min tanke är inte att det finns sammanhang där kvinnorna är totalt förtryckta eller totalt fria, 

utan att begreppen är idealtyper, två poler på en skala mellan vilka verkligheten löper. Frågan 

om huruvida absolut frihet existerar eller om frihet bara är en illusion är inget jag strävar efter 

att ta ställning till. 

I analysen använder jag begreppet symbios för att förklara längtan efter djupare gemenskap 

och tillhörighet. Hirdman (1988) kopplar frihet och symbios till manlighet och kvinnlighet. 

Jag tänker mig att det är två för människan grundläggande typer av längtan. I dagens samhälle 

där relationerna mellan människor förändrats och den heterosexuella relationen fått mindre 

betydelse (Giddens 1992) kommer denna längtan till uttryck i andra typer av relationer, det 

kan vara till vänner eller familjemedlemmar, tänker jag mig. Min tanke är inte att det handlar 

om längtan efter total symbios, att gå upp i någon helt. Liksom frihet och förtryck ser jag 

symbios som en idealtyp, en riktning på längtan. 

Frihet kan alltså ses som en kontrast till både förtryck och symbios. Detta är något jag 

kommer att bena ut i analysen. 

I slutet av analysen kopplar jag kvinnornas berättelser till det senmoderna samhälle i vilket de 

kommit ut. Jag använder Anthony Giddens teorier som presenteras i närmare i analysen. 
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5. Tidigare forskning 

Jag har inte hittat ett enda forskningsprojekt med huvudfokus på kvinnor, islam och 

homosexualitet. Sociologen Andrew K.T. Yips forskning om brittiska ickeheterosexuella 

muslimer har resulterat i tre artiklar varav en (Yip 2008) handlar om kvinnor. Den andra (Yip 

2004a) tar upp hur män och kvinnor hanterar sin sexualitet och islam på ett personligt plan 

medan den tredje (Yip 2004b) diskuterar relationen till släkt och familj. Religionsvetaren 

Dervla Sara Shannahan (2009) undersöker i en artikel hur brittiska ickeheterosexuella 

muslimer tolkar islam, sexualitet och samkönade relationer. 

Jag har inte hittat någon svensk forskning om islam och homosexualitet. Dock handlar 

Avrahamis (2007) avhandling om lesbiska invandrarkvinnor i Sverige, varav några har 

muslimsk bakgrund. 

Jag har huvudsakligen sökt forskning i databaserna Social Science Subject Area, Social 

Science Citation Index samt Libris. Sökord har varit homosexual*, lesbian*, gay*, bisexual* 

samt islam*, muslim* och religion*. I Libris har jag sökt på motsvarande svenska begrepp. 

Jag har även funnit litteratur genom forskningens referenslistor. 

Då det är den västerländska kontexten som intresserar mig har jag valt bort forskning från 

andra delar av världen. Jag har även valt bort studier om hur heterosexuella muslimer ser på 

homosexualitet eftersom det är kvinnornas egna berättelser jag är intresserad av, dock 

redovisar jag några aspekter av detta från forskning jag läst. Även om den tidigare 

forskningen handlar om kvinnor som är mer religiösa än de jag intervjuat eller om invandrare 

snarare än muslimer visar den på de villkor under vilka kvinnorna kommit ut. Många av 

frågorna är aktuella oavsett om man är praktiserande muslim eller kommer från en muslimsk 

tradition. 

Jag har inte med forskning om de angränsande intersektionerna, alltså heterosexuell kvinna 

med muslimsk bakgrund, bög med muslimsk bakgrund och lesbisk med ”svensk” bakgrund. 

Det hade med tanke på det intersektionella perspektivet varit befogat, men då jag först under 

analysen insett dess relevans har det inte varit möjligt att läsa in mig på tre stora 

forskningsområden. 

Även om mycket pekar på att kvinnorna lever i en utsatt position vill jag poängtera att 

forskningen även visar på deras styrka inom de snäva ramarna. Eftersom forskningen om 
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ickeheterosexuella muslimska kvinnor och lesbiska invandrarkvinnor delvis överlappar 

varandra presenterar jag dem tillsammans. 

 

5.1. Att växa upp som lesbisk 

De lesbiska med invandrarbakgrund som Avrahami intervjuat vittnar om en tuff uppväxt med 

brist på kunskap om samkönat sex och kärlek mellan kvinnor. Många upplevde attraktion till 

flickor redan i barndomen och trodde att det var fel på dem på grund av det. Kraven på 

socialisation till flickor och kvinnor framstår som orättvisa och begränsande. Många beskriver 

sig som pojkaktiga i barndomen – i en protest mot deras förväntade flickaktighet. Avrahami 

beskriver osynlighet och restriktioner för kvinnor som en central svårighet i informanternas 

liv (Avrahami 2007:85-88, 103ff, 108ff, 140, 153, 174, 183). 

 

5.2. På gränsen mellan moral och omoral – islam och sexualitet 

I den dominerande islamska diskursen betraktas homosexualitet som ett brott mot naturen och 

som en avvikelse från sexualitetens huvudsakliga syfte som är fortplantning, skriver Yip. Han 

beskriver en dualistisk konstruktion utifrån polerna moralisk renhet i form av islamisk 

sexualitet och moralisk hädelse i form av västlig homosexualitet. Var man befinner sig i 

förhållande till de polerna visar ens moral och religiösa och kulturella engagemang (Yip 

2004b:340; 2008:105). 

Trots att deras religiösa tro påverkats negativt av kampen för att försona sig med sin sexualitet 

har de flesta Yip intervjuat inte valt bort islam. Majoriteten har gett de två delarna olika 

utrymme i olika sammanhang. Med familjen är den muslimska identiteten viktigare medan 

den sexuella identiteten är framträdande i gaysammanhang. En av de få kontexter där båda 

identiteterna får plats är i stödgrupper för ickeheterosexuella muslimer (Yip 2004a:298, 300f, 

306). 

 

5.2.1.  Ijtihad – att omtolka islam 

Omtolkandet av religiösa källor framstår som en viktig strategi för homosexuella muslimer. 

De kopplar sin tro till en ”ren” eller ”ursprunglig” islam tillskillnad från religionen definierad 
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och praktiserad genom sharia, den traditionella islamska rätten (Shannahan 2008:67f; Yip 

2004b:304, 2008:107f). Att omtolka islam och hitta den ”sanna” religionen kallas ijtihad.  

I detta ijtihad framstår stödgrupper för ickeheterosexuella muslimer som betydelsefulla3. 

Shannahan beskriver diskussionerna på nätcommunityn som ett kollektivt ijtihad som syftar 

till att finna syntes mellan sexuell och religiös identitet (Shannahan 2009:69). Att välja ijtihad 

eller sekularisering framstår som de två alternativen när det gäller förhållningssätt till islam 

för den som kommer ut som homosexuell muslim. 

 

5.3. Att komma ut som lesbisk 

5.3.1. Betydelsen av tillhörighet 

Inför valet att komma ut är känslan av grupptillhörighet viktig. Avrahamis invandrarkvinnor 

talar om andra lesbiska som ett viktigt stöd i deras komma ut-processer (Avrahami 2003:136). 

Många muslimer som börjar fundera över sin sexualitet upplever sig som ensamma. I 

stödgrupper kan de finna andra i liknande situation och uppleva gemenskap (Yip 2008:110f). 

En kvinna som Shannahan intervjuat förklarade att det var först i kontakt med andra 

ickeheterosexuella muslimer som hon upplevde syntes mellan sin kulturella identitet och sin 

gayidentitet (Shannahan 2009:69). 

 

5.3.2. Familj och släkt 

Det största problemet framstår inte som att få ihop religion och sexualitet. Snarare är det 

familjens och släktens syn på ens sexualitet som verkar svårast att hantera. 

Både Avrahamis och Yips informanter har kommit ut för olika familjemedlemmar vid olika 

tidpunkter. Av de Yip intervjuat har majoriteten kommit ut för sina syskon först eftersom de 

uppfattat dem som mer öppna och toleranta. För kvinnorna Avrahami intervjuat har den 

vanligaste reaktionen från familjen varit tystnad. De flesta som kommit ut för familjen möttes 

med tolerans, en minoritet av förkastelse eller förföljelse. I vissa fall har en första negativ 

reaktion förändrats med tiden. Bland Yips och Avrahamis informanter var det få som kommit 
                                                
3 Tre stödgrupper för ickeheterosexuella muslimer är Al-Fatiha (www.al-fatiha.org), Imaan (imaan.uk.org) och 

Safra Project, som är särskilt för kvinnor (http://www.safraproject.org/). 
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ut för sin släkt, det framstår som något helt annat än att komma ut för familjen (Avrahami 

2003:155ff; Yip 2004b:342, 347). 

Shannahan (2009:72) skriver att för många av dem som har en komplicerad relation till sin 

familj har vännerna blivit som en surrogatfamilj som står dem närmare än deras familjer. 

 

5.3.3. Äktenskap och relationen till det motsatta könet 

Äktenskapet framstår som en central fråga för ickeheterosexuella muslimer och lesbiska med 

invandrarbakgrund. Shannahan (2009:62) skriver att det är svårt att diskutera islam och 

sexualitet utan att komma in på nikah, det muslimska äktenskapet, som inom stora delar av 

islam ses som den enda legitima sfären för sexualitet. Yip skriver att det muslimska 

äktenskapet betraktas som en religiös plikt genom vilken en människas tro fördjupas. 

Kvinnorna i hans studie vittnar om hur deras föräldrar reagerat starkare på att deras dotter inte 

skulle bli gift än på själva homo- eller bisexualiteten (Yip 2004b:343f, 2008:105ff). Av 

Avrahamis kvinnor har flera ljugit om anledningen till att de inte vill gifta sig. Många lesbiska 

låter ”släktens intressen komma före sina egna” och lever därför i osynlighet (Avrahami 

2003:117). 

Avrahami (2007:118) skriver att hennes informanter upplevt att det snarare än deras relation 

till kvinnor varit att de inte haft en relation med en man som definierat dem som lesbiska i 

människors ögon. Kategorin lesbiska fungerar på så sätt som ett påtryckningsmedel för att 

tvinga kvinnor till sexuella relationer med män. Flera av kvinnorna har på grund av 

omgivningens tryck legat eller till och med levt med män. 

 

5.4. Minoritet i minoriteten 

Yip beskriver hur homo/bisexuella muslimska kvinnor befinner sig i en särskild situation 

såsom ”minoritet i minoriteten” (Yip 2008:99). Liksom heterosexuella muslimer möter de 

rasism och islamofobi. Samtidigt förkastas deras sexualitet traditionellt i deras religiösa och 

kulturella gemenskaper. Känslan av tillhörighet till det muslimska samhället är viktig för 

kvinnorna med tanke på rasism och islamofobi – men den känslan undermineras av synen på 

deras sexualitet. Strävan efter kulturellt och juridiskt medborgarskap förenar dem med andra 

muslimer – men strävan efter intimt eller sexuellt medborgarskap placerar dem på 
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kollisionskurs med den muslimska gemenskapen vilket påverkar deras känsla av tillhörighet 

(Yip 2008:106, 114). 

Yip (2008:107, 113) skriver att förkastandet av homosexualitet inom islam påverkar hur 

lesbiska hanterar sin religiösa tro och relationer till familj och släkt. På grund av sitt kön har 

de det tuffare än män i liknande situation. 
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6. Metod 
Kapitlet inleds med definition av syftets begrepp, fortsätter med ett resonemang om 

uppsatsens begränsningar och avslutas med beskrivning och diskussion av uppsatsens metod. 

Frågor om validitet, reliabilitet och etik försöker jag ta upp fortlöpande i texten. 

 

6.1. Urval och definitioner av syftets begrepp 

Svårigheterna jag haft med att hitta informanter tyder på att det inte finns många öppet 

lesbiska med muslimsk bakgrund i Stockholm. Då jag lovat kvinnorna jag intervjuat 

fullständig anonymitet fokuserar presentationen av dem på det som förenar snarare än det som 

skiljer dem åt. Kvinnorna är runt trettio år. De studerar eller har studerat flera år på 

högskola. En av kvinnorna, Khadidja, är funktionshindrad. Kvinnorna är öppna med sin 

sexualitet. 

Jag har hittat kvinnorna genom bekantas bekanta, genom organisationer jag kontaktat och 

genom att jag satt upp lappar på lämpliga anslagstavlor. Jag hade inte träffat någon av 

kvinnorna innan intervjun. 

Kvinnornas namn är fingerade. Jag kallar dem Aisha, Fatima, Khadidja och Sayyida. 

Jag använder begreppet kvinnor om mina informanter i nutid. Jag använder flickor där 

kvinnornas berättelser handlar om deras barndom. Tjejer använder jag i samband med deras 

tonår och tidiga tjugoårsålder. 

 

6.1.1. Homosexuell/lesbisk 

Kvinnorna är i första hand känslomässigt och sexuellt intresserade av kvinnor och öppna med 

sin läggning. Flera har dock sexuella erfarenheter av män. En av dem berättar: ”(R)ent 

sexuellt är jag bisexuell, men jag kan inte bli kär i en man, jag kan inte se mig i ett liv med en 

man, en framtid. Det är en kvinna jag vill ha mitt liv med, det är kvinnor jag haft mitt liv med 

förr och jag känner att det är så jag vill att det ska fortsätta.” 

Att en kvinna är homosexuell betyder alltså i denna uppsats att hon vill leva sitt liv 

tillsammans med och i första hand är känslomässigt och sexuellt intresserad av kvinnor. Att 
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jag inte använder begreppet bisexuell är på grund av att det skulle kunna förstås som att 

kvinnorna är intresserade av män och kvinnor i lika stor utsträckning. Lesbisk använder jag 

som en synonym till homosexuell kvinna. 

 

6.1.2. Muslimsk bakgrund 

Eftersom det var svårt att hitta kvinnor att intervjua valde jag att inledningsvis inte själv 

definiera muslimsk bakgrund. I mitt sökande efter informanter betonade jag att jag söker 

kvinnor som själva anser att de har en muslimsk bakgrund och kan berätta om sin sexualitet i 

förhållande till den. Vad som är muslimsk bakgrund är alltså något som i praktiken avgjorts 

av kvinnorna jag intervjuat, men som jag i efterhand gjort en definition av i förhållande till 

urvalet. 

Kvinnorna har innan de flyttade till Sverige bott i mer eller mindre muslimska länder i västra 

Asien. Deras föräldrar har rötter i länderna eller dessas omnejd. Tre av kvinnorna har 

föräldrar som är troende och praktiserande muslimer. En har en förälder som inte är troende 

och en förälder som är ”halvt troende”, men har under halva sin uppväxt bott hos en äldre 

släkting som var troende muslim. 

Att kvinnorna har muslimsk bakgrund betyder alltså att deras familjer är mer eller mindre 

muslimska, att de uppfostrats mer eller mindre muslimskt samt att de bott i ett mer eller 

mindre muslimskt land i sin barndom. 

Erfarenheten av att vara muslim i Sverige är länkad till erfarenheten av att vara invandrare. 

Invandrare betyder i den här uppsatsen någon som är född i ett annat land och flyttat till 

Sverige. Kvinnorna kom till Sverige när de var mellan nio och fjorton år gamla. 

När jag skriver lesbisk med muslimsk bakgrund menar jag lesbisk invandrarkvinna med 

muslimsk bakgrund. Jag har ibland valt den kortade varianten av stilistiska skäl. 

Inom intersektionalitetsstudier är etnicitet ett ofta använt begrepp. Att jag valt bort det har att 

göra med mitt syfte och urval – det är inte etnicitet som är fokus i uppsatsen. 
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6.2. Begränsningar 

Även om mitt intresse inledningsvis handlade om islam och homosexualitet valde jag att 

fokusera på kvinnor med muslimsk bakgrund som inte är praktiserande muslimer. Då mitt 

första sökande efter lesbiska praktiserande muslimer inte gav resultat och eftersom mitt 

huvudfokus är hur kvinnorna kommit ut i relation till sin omgivning såg jag det som en 

tänkbar väg att intervjua kvinnor med muslimsk bakgrund. I den forskning jag läst framstår 

inte homosexuella muslimers största problem som att få ihop religion och sexualitet. Snarare 

är den stora svårigheten relationen till familj och släkt och de värderingar de vuxit upp med. 

Jag tänker mig att detta är aktuella frågor oavsett om kvinnorna är praktiserande muslimer 

eller inte. Det handlar om vad som kan kallas kultur. Frågan om religion kontra tradition och 

kultur är en svårighet när det gäller min uppsats. Kvinnorna talar själva om att det är kulturen 

i regionen de kommer ifrån som skapat problem för dem snarare än islam i sig. En av dem 

säger till exempel att kristna har det minst lika kämpigt som muslimer. Kopplingen mellan 

religion och kultur är en intrikat fråga vars svar är över min förmåga och ambitionsnivå att 

formulera. Jag vill dock poängtera att jag inte separerar dessa dimensioner i min analys, min 

målsättning är inte att reda ut islams betydelse i kvinnornas komma ut-processer. 

Vilka kvinnorna i mitt urval är påverkar förstås mitt resultat. Det säger inte något om 

situationen för alla lesbiska med muslimsk bakgrund. Hade jag till exempel intervjuat lesbiska 

som är praktiserande muslimer och/eller outbildade hade antagligen resultatet sett annorlunda 

ut. 

Min studie handlar om förhållandevis sekulära och högutbildade lesbiska med muslimsk 

bakgrund som tillbringat sina tonår i Sverige. Gissningsvis har de haft det relativt enkelt. Det 

är något de själva påpekade under intervjuerna. 

 

6.3. Livsberättelse 

Då syftet med uppsatsen är att genom berättelser ta del av kvinnornas erfarenheter är en 

naturlig metod intervjuer i form av livsberättelser – alltså ”muntligt förmedlade berättelser om 

en människas liv” (Johansson 2005:213). Livsberättelsen kan vara en viktig metod när det 

gäller att uppmärksamma och synliggöra erfarenheter gjorda av grupper som inte blivit sedda 

och lyssnade på i det offentliga rummet (Johansson 2005:218). Genom att låta kvinnorna 

berätta förhållandevis fritt och inte utgå från färdigstöpta intervjufrågor utan en öppen 
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intervjuguide med vissa teman (se bilaga 1) har jag försökt hålla mitt sökarljus öppet för deras 

erfarenheter. 

En tänkbar metod hade varit fokusgruppsintervjuer eftersom jag då fått ta del av en dialog 

mellan kvinnorna och på så sätt deras delade erfarenheter. Dock tror jag att ämnet är så 

känsligt att intervjuerna blivit djupare av att jag träffat kvinnorna en och en. 

En av utgångspunkterna vid mitt val av fält var att homosexuella kvinnor med muslimsk 

bakgrund är en grupp som inte hörs och syns i det offentliga rummet. Det finns något 

problematiskt i en forskares strävan att ”ge röst åt dem utan röst”, vilket är en vanlig ambition 

hos livsberättelseforskare. En sådan strävan bottnar i utgångspunkten att forskaren är ett aktivt 

subjekt medan informanterna är passiva objekt som forskaren ska hjälpa eller befria 

(Johansson 2005:218). Jag förstår det som att forskaren med den utgångspunkten blir en 

person med makt samtidigt som bilden av informanterna som hjälp- och maktlösa 

reproduceras. Samtidigt tror jag att det är svårt att undvika en maktasymmetri mellan 

forskaren och den hon intervjuar. Kvale och Brinkman (2009:50) skriver att poängen inte 

nödvändigtvis är att makten ska elimineras från intervjusituationen ”utan snarare att 

intervjuaren bör reflektera över den roll makten spelar i produktionen av intervjukunskap”.  

Under intervjuerna upplevde jag kvinnorna som starka personligheter, verbala och teoretisk 

och politiskt medvetna. Inför intervjuerna frågade flera av dem ut mig om mitt syfte och vem 

jag är. Samtidigt var det tydligt att jag påverkade vad de berättade. Även om jag poängterade 

att jag var intresserad av deras erfarenheter och det som de upplevt som väsentligt kunde jag 

uppleva att de ville berätta så att jag skulle få ut det jag förväntade mig av intervjun. Jag 

försökte hålla fokus på deras erfarenhet – medan de ville hjälpa mig genom att svara på det 

jag ville veta.  I slutet av intervjuerna frågade jag om de hade något att tillägga. Kvinnornas 

svar var genomgående: ”Det beror på om du fått med dig det du vill ha, det är du som 

bestämmer”. 

Lundahl (1998:26) tar upp tre brister när det gäller synen på livshistorier eller livsberättelser 

som representationer av erfarenhet: 

- Meningen upptäcks i stor utsträckning under intervjusamtalet. 

- Att sätta ihop minnen till en livshistoria är en selektiv handling. 

- Ofta får etablerade föreställningar gestalta personliga erfarenheter. Att människor 

berättar samma sak behöver inte innebära att de gjort samma erfarenheter. 
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Min tanke är att intervjuerna inte måste ses som sanningen om kvinnornas komma ut-process 

som den tedde sig rent ”objektivt” eller ens som kvinnorna upplevde det när det begav sig. 

Snarare är kvinnornas berättelser representationer av deras erfarenheter av att vara lesbiska 

med muslimsk bakgrund på ett större plan. Berättelserna har formulerats i relation till den 

omgivning och de fördomar de tidigare mött, och i förhållande till mig i den specifika 

intervjusituationen. 

 

6.4. Intervjuerna 

Jag föreslog att kvinnorna skulle välja en plats för intervjun där de kände sig bekväma. Två av 

intervjuerna ägde således rum i hemmiljö, två skedde på caféer. 

Tre av intervjuerna har inspelats och transkriberats. Liksom Karlsson Minganti (2007:45) har 

jag erbjudit varje kvinna att läsa transkriptionen av intervjun med henne. En av kvinnorna 

hade det som önskemål. Jag är medveten om att detta är en omtvistad metod men anser att 

fördelarna vägt över nackdelarna. Min tanke var att även om det var själva intervjuerna som 

skulle analyseras och dessas kontextbundenhet kan diskuteras utifrån en postmodern 

ståndpunkt är det viktigt att kvinnorna känner igen sig i min text. Jag tänkte att kvinnorna 

skulle känna sig avslappnade genom vetskapen att de i efterhand skulle få se hur de uttryckt 

sig. Det var ingen av kvinnorna som hade några synpunkter eller önskemål om ändringar när 

de läst igenom intervjuerna. 

Efter den fjärde intervjun, med Sayyida, visade det sig att inte ett ord blivit inspelat. Direkt 

efter intervjun skrev jag därför ner hennes berättelse så gott jag kunde minnas. Sedan fick hon 

läsa igenom det jag skrivit och komplettera och kommentera. Hon hade flera synpunkter som 

jag tagit hänsyn till. Citaten av Sayyida är hennes skriftliga kommentarer. 

 

6.5. Att göra en intersektionell analys 

6.5.1. Att ställa rätt frågor 

Bowleg skriver att centralt för den som vill göra en intersektionell analys är att ställa rätt 

frågor. En sant intersektionell fråga handlar om att be respondenten att berätta om sina 

erfarenheter utan att separera de olika identiteterna. Grunden är ju att en persons identitet är 

en meningsfull helhet och inte en enkel addering av de olika sociala identiteterna som är 
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utgångspunkt för analysen (Bowleg 2008: 312, 315). Det handlar alltså inte om att först be 

informanterna berätta hur det är att vara homosexuell, sedan hur det är att vara kvinna och 

därefter hur det är att vara invandrare med muslimsk bakgrund. Jag har betonat att det är den 

intervjuades erfarenheter som jag är intresserad av, och har poängterat att hon kommer få 

berätta förhållandevis fritt om det hon upplevt som viktigt. Jag har inlett med att be kvinnan 

jag intervjuat att berätta om sin komma ut-process. Under berättelsens gång har jag ställt 

följdfrågor av typen ”Skulle du kunna berätta mer om…?”. Jag har också fyllt på med frågor 

om sådant som jag utifrån tidigare forskning var nyfiken på och som de inte berättat om 

självmant. Genomgående har jag inte avbrutit kvinnorna utan ställt en fråga när de talat klart. 

Alla kvinnorna har inte fått exakt samma frågor, utan utifrån vad de berättat har vi kommit in 

på olika spår. 

Bowleg (2008:315) skriver att en intersektionell forskare efter att ha bett den hon intervjuar 

berätta om sina erfarenheter utan att separera identiteterna kan bjuda in respondenten att 

diskutera sina identiteter och erfarenheter. I slutet av tre av intervjuerna har jag frågat rakt ut 

hur informanterna upplever att vara homosexuell, kvinna och ha muslimsk bakgrund. Efter 

den fjärde intervjun bad jag kvinnan svara på den frågan per mejl vilket hon gjorde. Detta för 

att jag ville veta hur de såg på det själva samt för att de inte skulle bli överraskade när de läser 

min uppsats. 

Begreppet intersektionalitet har enligt Lykke (2005:10) fått kritik för att genusbegreppet 

ansetts viktigare än andra kategorier. I min studie är risken snarare att studiens upplägg och 

begränsningar ger homosexualiteten mer utrymme än kategorierna kvinna och invandrare med 

muslimsk bakgrund. Ämnet för intervjuerna var att komma ut. Därigenom syns 

homosexualiteten tydligast i materialet. Genom att intervjuerna kretsar kring att komma ut i 

relation till den muslimska bakgrunden är kvinna den i materialet minst uttalade kategorin. 

Därmed inte sagt att den är svagare än de andra. I min analys har jag försökt förhålla mig till 

de styrkeskillnader mellan erfarenheterna som finns inbyggda i studiens utformning och 

begränsningar. 

 

6.5.2. Analysen 

Kodning är det inledande analytiska steget. Jag har tolkat Bowleg som att man först gör en 

öppen kodning, att man söker centrala teman att lägga upp sin analys efter. Jag läste igenom 
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transkriberingarna samt sammanfattningen av den fjärde intervjun. I samråd med min 

handledare fann jag att den tydligaste tendensen var att kvinnornas upplevelser var 

sammanhangsbundna. Således valde jag att som första steg i analysen dela in materialet efter 

de olika sammanhang jag kunde finna. Det blev två ”bonusteman” som var svaren på två 

frågor jag ställde mot slutet av varje intervju – hur kvinnorna upplevt den muslimska 

bakgrundens betydelse mer generellt och hur de såg på min utgångspunkt med trippelt 

förtryck. I nästa steg strukturerade jag varje tema efter de tendenser jag såg för att sedan 

renodla analysen. 

Trots kritiken mot att tänka additivt är isolerandet av varje identitet ett centralt steg i analysen. 

Sålunda måste man analysera varje strukturell olikhet såväl separat som simultant (Bowleg 

2008:317, 319). Detta har jag försökt göra genom att jämföra kvinnornas upplevelser med 

angränsande intersektioner. 

 

6.5.3. Tolkning 

Bowleg skriver att tolkning är ett av de viktigaste redskapen i intersektionell analys. En 

nyckeluppgift är att erhålla mening från den insamlade datan på individnivå samtidigt som 

datan tolkas inom ramen för en större sociohistorisk kontext. Tolkning handlar på så sätt om 

att göra erfarenheterna av intersektionalitet tydliga även när de intervjuade inte uttalat dem. 

Målet är att bredda analysens omfattning utanför den insamlade datan (Bowleg 2008:312). 

Jag sökt en övergripande förståelse av hur de olika sammanhangen tillsammans skapar 

erfarenheten av att komma ut som lesbisk med muslimsk bakgrund och kopplar i analysen 

kvinnornas upplevelser till en samhällskontext. 
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7. Att komma ut som lesbisk med muslimsk 
bakgrund 
Vid genomläsningen av intervjutranskriptionerna var det tydligt att kvinnorna kommit ut i 

olika sammanhang: för familj, släkt och landsmän, vänner, andra homosexuella och i relation 

till potentiella och faktiska partners. Jag har valt att strukturera min analys efter dessa. 

Utvecklingen i de olika sammanhangen har naturligtvis skett parallellt. Genom att strukturera 

komma ut-processen efter sammanhangen blir inte kronologin samt kopplingen mellan de 

olika sammanhangen lika tydlig. 

Mitt urval av sammanhang har inga anspråk på att vara heltäckande, jag har valt dem som 

syntes tydligast i materialet. Sammanhangen är på gruppnivå, i relation till faktiska människor 

i kvinnornas omgivning. Inledningsvis redovisar jag kvinnornas berättelser om hur de insåg 

sin sexualitet, om hur de kom ut för sig själva. Att komma ut kopplat till en samhällskontext 

jag upp i slutet av analysen. 

I slutet av avsnittet om respektive sammanhang för jag en kort diskussion i förhållande till 

intersektionerna ”svensk” lesbisk, bög med muslimsk bakgrund samt heterosexuell kvinna 

med muslimsk bakgrund för att lyfta fram det typiska i lesbiska med muslimsk bakgrunds 

erfarenheter. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om hur kvinnorna anser att deras muslimska bakgrund 

påverkat deras komma ut-process samt ett avsnitt om deras svar på min fråga om trippelt 

förtryck. 

 

7.1. Att komma ut för sig själv 

Fatima, Khadidja och Sayyida berättar att de i barndomen var mer pojkaktiga än andra flickor. 

Fatima ville leka med vapen istället för flickleksaker och ha shorts och byxor istället för 

klänning. Khadidja berättar: 

”(J)ag lekte med dockor och, men jag var lite för action för att vara kanske den här normativa / 

flickan. Så där fick jag hemma ganska snabbt bli kategoriserad som lite tuffare attityd och kaxighet 

och grovt i käften och sånt där. Men jag var inte hemma med de här tjejsnackena direkt, jag kände 
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mig liksom, jag ville kolla på fotboll tillexempel med andra gubbar och jag kände mig mer hemma 

med gubbvärlden helt enkelt.” 

Sayyida berättar att hon hängde mest med killarna och fotbollsspelande var det enda hon 

tänkte på. Under tonåren blev hon arg på att hon blev behandlad annorlunda än sina bröder 

som till exempel fick vara ute längre på kvällarna.  

Khadidja kände sig olik andra tjejer som flirtade med killar. Fatima berättar att hon alltid vetat 

att hon är intresserad av tjejer, det var lika självklart som när andra flickor blir förälskade i 

pojkar: ”För mig var det liksom det är så det ska vara liksom. Så det var ingenting som kändes 

det här är fel.” Hon minns att hon blev kär i lärarinnor och kände attraktion till tjejkompisar: 

”När jag gick hand i hand med min väninna så var hon typ min flickvän för mig, så jag kände 

liksom att det hände saker i min kropp och att jag utvecklade en förälskelse för mina väninnor 

liksom.” Trots det självklara i sina känslor och fantasier kände hon skam över dem: 

”(F)ör man visste inte att man, att det var okej att tänka så, man trodde att det var smutsigt då om 

man tänkte på en kvinnas bröst tillexempel och ha fantasier om det eller såg det på film eller 

någonting då, du vet jag visste att det var någonting som jag, som attraherade mig men samtidigt 

som jag kände skam över det.” 

Khadidja berättar att hon i tolv-trettonårsåldern hade en nära kontakt med en jämnårig tjej 

som hon var intresserad av: 

”(N)är jag helt enkelt hade legat färdigt med tjejen då och pillat och så där, då visste jag att det är 

någonting där, som jag känner / att det pirras i magen, man blir lite svettig på handtjusarna och 

någon annanstans kanske. Och, men det var ingenting att jag tyckte det var, det kallas lesbisk.”  

Från början kom Khadidja ut som bisexuell men visste ändå att det var tjejer hon var 

intresserad av. 

Sayyida började inse att hon är intresserad av tjejer i slutet av tonåren: 

”Jag visste väl det ganska tidigt, klippte ut bilder på vackra kvinnor och hade dem i min rosa 

plånbok. Men jag tänkte inte så mycket på att det var på grund av att jag gillade tjejer. Det var mer 

att jag ville vara kille, inte för att jag kände mig född i fel kropp utan för att det verkade så mycket 

lättare att vara kille, de hade mer frihet.” 

Eftersom hon visste att det kunde leda till problem ville Sayyida inte vara öppen med vad hon 

kände. Istället var hon nära att gifta sig med en kille hon inte var kär i, men hon gjorde slut 

med honom eftersom han kommenterade och klagade på henne. När jag frågar hur det var när 
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Sayyida första gången träffade en tjej berättar hon att hon inte upplevde samma äckelkänsla 

som tidigare med killar: ”Jag såg henne där på dansgolvet och bara kände att henne vill jag 

bara prata med, lära känna henne. Henne vill jag ha.” I början av sin komma ut-process trodde 

Sayyida att hon skulle brinna i helvetet, men det tror hon inte längre. Dock kan hon ibland 

undra om hon skäms över sig själv. 

Även Aisha började inse sin läggning under gymnasietiden: 

”Det var ganska / naivt och barnsligt. Jag blev väldigt förtjust i en tjej som gick i parallellklassen. 

(Skratt) Och / ja / jag var bara förtjust i henne väldigt länge och sen så tänkte jag att det här var 

väldigt märkligt, varför är jag så förtjust i henne? / Och så var jag rädd för att det skulle synas / att 

jag var förtjust i henne så jag undvek typ att titta på henne. (Skratt) Och sen så, jag gjorde 

ingenting, alltså jag tog inte kontakt med henne eller någon annan så.” 

Först trodde Aisha att hon var bisexuell och inte behövde leva ut sidan som var intresserad av 

tjejer. Hon tänkte att hon skulle ”leva ett vanligt, förväntat liv. Jag kommer gifta mig med en 

man och skaffa mig barn och sen kommer jag inte leva ut den här / läggningen, för att det är 

inte accepterat inom islam och mina föräldrar och familjen och folk kommer bli upprörda och 

så.” 

Aisha, Fatima och Sayyida berättar att det varit en långsam process för dem att komma ut. 

Aisha och Sayyida hade båda tankar om att inte leva ut sin läggning utan gifta sig och skaffa 

barn. Aisha berättar: 

”Och då var jag, asså man kan säga att det tog ganska lång tid, så under tonåren gjorde jag 

ingenting åt saken. Jag funderade flera gånger på om man skulle komma i kontakt med RFSL och 

homosexuella men jag tyckte det var så, jag vet inte, jag var rädd och skrämd och just för att jag 

har en muslimsk bakgrund så trodde, så visste jag att det inte skulle vara accepterat. Så det tog mig 

väldigt många år att dels acceptera det själv och dels inse att jag måste göra någonting åt saken.” 

Khadidja beskriver det som självklart att komma ut. Även för Fatima var det viktigt att berätta 

om sin läggning: ”(J)ag ville inte dölja någonting utan jag fick liksom / ja / leva ut det som jag 

ville. Ja, jag har en flickvän, ja, jag är lesbisk liksom.” 

Fatima berättar att hennes syn på sin sexualitet utvecklats genom åren, kopplat till 

självkännedom och mognad. När hon var yngre kände hon ett behov av att hävda sig som hon 

inte känner idag: 
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”Jag var mycket upprorisk som tonåring, man var lesbisk, man var feminist, man var manshatare 

och allt det där. Och vissa tog en inte på allvar just för att man varit upprorisk och man tror att det 

är en fas som en tonåring går igenom, men nu i efterhand vet jag att jag behövde hävda mig så 

pass starkt för att bli / tagen på allvar med min läggning och att det inte är någon fas.”  

Aisha säger att tiden det tog för henne att komma ut kanske gjorde henne mer säker på vem 

hon är: ”Jag tror att hade jag varit sexton och bara gått ut och hånglat eller legat med någon 

det kanske, då hade man, jag inbillar mig att jag hade gjort fler dumheter. Och det kanske inte 

hade varit bra för mig.”  

 

7.2. Att komma ut för familjen 

Under intervjuerna började kvinnorna relativt snart tala om sina familjer. Jag förstår det som 

att relationen till familjen varit en avgörande fråga, men det kan också vara familjens reaktion 

som folk vanligen frågar om först när kvinnorna berättar att de är lesbiska och har muslimsk 

bakgrund. 

Innan de kom ut stötte Fatima och Khadidja på homofobi i sina familjer. Fatima berättar att 

modern kommenterade hur äckliga lesbiska är: ”(O)ch så sitter du där liksom och kanske och 

vet att du är lesbisk själv / och / när man är tonåring då, då känner man sig äcklig för att 

mamma har sagt att det är äckligt för att det är äckligt egentligen men jag kan inte hjälpa det.” 

Även Khadidja berättar hur familjemedlemmar uttalat sig negativt om homosexuella: 

”(J)ag kände mig, att jag måste / nästan skydda eller försvara / saker och ting som händer på 

nyheterna, man kollar på dokumentär angående homosexuella. Eller jag kommer ihåg (…) ett par 

som jag såg som min familj tyckte nej men, vad gör de här liksom. Det var två killar.” 

Fatima säger att det var en lång process för henne att komma ut för sin familj. Hon berättade 

först för sin far när de bodde i Mellanöstern och fick en motsägelsefull reaktion: ”(D)et var 

liksom ah, ah, det här är fel att vara lesbisk, men (…) det är skönt att du inte förlorar oskulden 

med en man. Att det är okej att det är en kvinna. Men det är ändå fel.” Fadern tog det ganska 

lugnt och gav henne ett indirekt stöd. Han har dock gjort sina försök att ändra på henne: ”Men 

sen tror jag att han i dagsläget har släppt det. Han vill bara att jag är tillsammans med en tjej 

som inte är dum mot mig.” 
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Även Khadidja berättade för sin far först. Det var efter gymnasiet och hon skulle resa 

utomlands med sin flickvän: ”(O)ch då frågade han om jag är lesbisk och så där. Och då var 

det inte konstigt sa han, för att det förstod han.” 

Aisha berättar att hon tittade mycket på gayfilm i tonåren. Hennes yngsta bror lånade filmerna 

och förstod redan då att hon ”hade ett sånt intresse”. När hon var drygt tjugo och träffat sin 

första flickvän var paret hemma hos Aishas familj i en vecka: ”Och mina bröder de märkte ju 

det, de fattade ju på direkten / vad det handlade om.” Aisha pratade med bröderna om att det 

var viktigt för henne att ha deras stöd om det skulle bli en konflikt mellan henne och 

föräldrarna: ”Och då sa de att de stödde mig, att de liksom, att de inte skulle vara mot mig på 

något sätt. Så det var jätteskönt att höra det.” 

Även Sayyida var drygt tjugo år när hon berättade för sina syskon om sin läggning. Andra 

homosexuella med muslimsk bakgrund hade rått henne att inte berätta men hon upplevde att 

det inte var ett liv värt att leva om hon var tvungen att dölja den hon är: 

”Jag älskar min familj. När det kommer till något viktigt kan jag inte ljuga om det, särskilt inte för 

dem. Även om de hade reagerat med att säga att de inte vill ha något med mig att göra, så vet jag, 

att om jag verkligen skulle behöva deras hjälp skulle de inte tveka att hjälpa mig.” 

När syskonen fick veta såg de ut som frågetecken och sa att hon inte kunde berätta det för 

modern. De blev inte arga men har inte heller stöttat henne. 

När Khadidja berättade för övriga familjen om sin läggning visade det sig att de liksom fadern 

redan hade förstått: ”Jag trodde helt enkelt inte på en man och en kvinna. / Och så där, eller 

som pappa fortfarande säger: ”Du ville ha alltid barn men du har aldrig pratat att du ska gifta 

dig med en man eller så.”” Khadidjas mor och storasyster tog det dock sämre än fadern: 

”(D)et var just kämpligt de bitarna, med min syster och mamma, som de hade väldigt starka 

fördomar, nästan nära till homofobi, sådär.” 

Även Fatimas mor och storebror reagerade starkare än hennes far. Många gånger fick Fatima 

försvara sig och blev sårad på grund av hur de uttryckte sig: ”Det kändes som att man hela 

tiden behövde bevisa hur lesbisk man var bara för att de skulle fatta att det är ingenting jag 

kunde ändra på.” Hon ”strulade” med killar för att bevisa för sig själv att hon fortfarande 

kände sig lesbisk efteråt. När det gäller Fatimas yngre syskon har det inte varit några 

svårigheter: ”(D)e andra / har inte dömt mig eller fått mig att känna mig annorlunda på något 
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sätt. Min lillebror var dock influerad av min storebror ett tag där, han försökte med sitt så tills 

han fattade liksom.” 

Till skillnad från Aishas bröder förstod inte föräldrarna ens när hon och flickvännen senare 

bodde tillsammans, föräldrarna trodde att paret var väldigt nära vänner. Först när modern 

några år senare hittade brev och gaytidningar i deras lägenhet förstod hon. Ungefär ett halvår 

senare berättade modern för fadern. Aisha säger att det tog lång tid för föräldrarna att 

acceptera: 

”(M)in mamma tyckte att hon hade gjort något fel och min pappa har aldrig sagt något rakt ut, men 

han har alltid, även om jag haft förhållande och efteråt tyckt att ja men ska du inte leva ett normalt 

liv? / Ska du inte skaffa dig man och barn? Han kommer ändå med såna här kommentarer som har 

gjort mig väldigt ledsen / och inte accepterad. Så de konflikter som jag haft med honom speciellt 

har ju handlat om att okej men nu får du acceptera det här. Nu får du låta mig leva mitt liv.”  

Trots råden från syskon och andra homosexuella med muslimsk bakgrund bestämde sig 

Sayyida för att berätta för sin mor som var den viktigaste personen i hennes liv. Modern blev 

otroligt arg och oroade sig för vad andra skulle tycka. Sedan talade mor och dotter inte med 

varandra under lång tid. Idag umgås de men nämner aldrig Sayyidas läggning: ”Det man inte 

talar om finns inte”. Att berätta för modern var det tuffaste beslut Sayyida tagit, hon förstår 

dem som inte berättar. Jag frågar om hon ångrar att hon berättat: ”Både ja och nej. Jag är glad 

över att inte behöva ljuga om det men kan inte heller komma ifrån den smärta som det har 

orsakat mamma och mig.” Sayyida tycker att familjen respekterar henne men har svårt att 

acceptera hennes läggning. När hennes syskon träffat partners och gift sig har modern varit 

strålande av lycka, men det kommer aldrig att kunna bli på samma sätt för Sayyida. Hon 

tänker att hon kanske kommer att bli tvungen att bryta med sin familj i framtiden: ”(O)m jag 

skulle skaffa flickvän och flytta ihop med henne och kanske bilda familj, många kansken. Jag 

har inte pratat med dem om saken så jag vet egentligen inte vad de tycker och känner.” 

Fatima säger att det var många kämpiga år innan hon blev accepterad för den hon är. Till slut 

gav hon modern och storebrodern ett ultimatum: 

”Så att det här är jag, antingen får ni ta det eller så, så sticker jag. Och jag vet hur mycket jag 

betyder för dem som person, som syster, som dotter / och då när de började fatta att man var 

förlorad där, då började de liksom tänka om / och steg för steg liksom började de ta emot mig med 

mina partners då, som ett, som ett par då. /  Sakta men säkert så / började man nog bli accepterad. 

Jag tror inte jag kommer att bli accepterad helt och hållet till 110 procent men kanske till 99, för 

att jag brukar säga alltså / om jag någonsin skulle skaffa barn, mina barn kommer aldrig vara 
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älsklingsbarnbarn som min bror, som min brors barn för min mamma då. Så jag kommer alltid få 

känna de här skillnaderna / från det att jag är gay liksom.” 

Kvinnorna berättar att det var jobbigast när familjen just fått veta. Med tiden har 

familjemedlemmarna förlikat sig med situationen i åtminstone någon utsträckning. Fatima 

berättar att storebrodern idag respekterar henne på ett sätt som han inte gjorde i början: 

”Det var en ny värld för honom också, han visste inte att homosexualitet existerar och att man kan 

födas med det och det är en del av den man är och så vidare. Och det var också en hel del 

kunskapsinhämtning för honom, att han skulle förstå det intellektuellt, för han började köpa det 

och sen ändrades det jättemycket för att eftersom vi hade en tight relation och det var just det här 

att han insåg att han kommer att förlora mig också och då var han tvungen att göra ett val. Och sen 

blev han mognare själv i sig själv, fick själv barn och då tänker han ”Oj, mina barn kan också bli 

homosexuella, vad gör jag då liksom?” så att. För honom handlade det mycket om kunskap och 

om att jag fick hävda mig, han har idag respekt för mig för att jag fått stå för den jag är i så många 

år. Han ser liksom den här kampen som något som jag kämpat för, han hyser liksom respekt för 

mig. Så att man har fått bygga det här. Det har krävts många bråk och tårar men / nu är det stabilt.” 

De första tio åren efter att de förstått tjatade Aishas föräldrar om att hon skulle skaffa man och 

barn. Men ”sen nu, för några år sedan blev jag lite förvånad, då tyckte mina föräldrar ja, men 

du vet att du kan skaffa dig barn på egen hand? Jag bara, ja det vet jag. Det var nästan som att 

de sa ja, implicit att gå liksom / skaffa dig barn om du vill ha det, du behöver inte en man 

(Skratt). Så att de är lite lustigt liksom, jag vet inte, att de har nu plötsligt ett annat perspektiv 

på saker och ting.” 

Aisha berättar att inte bara hennes sexualitet bekymrat föräldrarna. Traditionellt inom hennes 

kultur så gifter man sig med någon och så är det ens livspartner:  

”Så det problemet jag hade då / var ju inte bara då att jag var homosexuell, lesbisk, utan att även 

att okej nu väljer jag att vara ihop med den här, min första flickvän så kunde jag ju inte säga säkert 

om det här skulle / om det här var för livet eller inte. Så jag hade svårt att presentera henne och 

säga att det här är min flickvän, det här är min livspartner.” 

Att Aisha inte lever hela livet med samma person framstår som minst lika svårt för 

föräldrarna som dotterns homosexualitet. Det är något de även bekymrar sig om när det gäller 

Aishas bröder. 
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7.2.1. Familjen i relation till andra intersektioner 

Det är i relation till intersektionen heterosexuell invandrarkvinna med muslimsk bakgrund 

som kvinnorna behöver komma ut som homosexuella. De måste förhålla sig till familjernas 

förväntningar på hur en kvinna ska vara, dit hör att vara heterosexuell och skaffa man och 

barn. Att den heterosexuella normen och familjens bild av den normativa kvinnan påverkar 

kvinnorna blir tydligt när de jämför sig med sina heterosexuella syskon och säger att deras 

partners aldrig kommer att bli lika väl mottagna som deras syskons. Samtidigt beskriver en av 

kvinnorna det som en lättnad för hennes far att hon inte skulle förlora oskulden med en man, 

vilket visar på problem även heterosexuella kvinnor kan möta kopplade till sexualitet. 

Jag frågar kvinnorna om de tror att det är skillnad att komma ut som bög med muslimsk 

bakgrund. Både Aisha, Fatima och Sayyida tror att föräldrarnas reaktion blivit starkare. Aisha 

tror att föräldrarna blivit mer ledsna: ”En kvinna traditionellt sett ses ju fortfarande som någon 

som ska lämna familjen och det är mannen eller sönerna som ska föra familjen vidare.” 

Sayyida tror att det samtidigt hade varit lättare att lämna familjen och börja om på nytt: ”Det 

beror inte på att jag tror att killar känner mindre för familjen utan för att det är mer accepterat 

att de lämnar boet och bor någon annanstans.” 

Intersektionen lesbisk med ”svensk” bakgrund syns inte i berättelserna om att komma ut för 

familjen. Dock kan jag tänka mig att vad kvinnorna lyfter fram är beroende av dels vad de 

själva förstår som särskilt i deras komma ut-processer i jämförelse med ”svenska” lesbiska, 

dels vad de uppfattar som vanliga element i en komma ut-process. 

 

7.3. Att komma ut för släkt och landsmän 

De flesta av Aishas släktingar bor kvar i hemlandet, hon vet inte om föräldrarna berättat för 

dem:  

”Och sen har jag inte varit där, tillbaks som vuxen heller. För i början trodde jag just att det skulle 

vara jobbigt / att vara där för då skulle de försöka gifta bort mig och sånt där fjantigt så jag har 

undvikit det. Jag tänker inte hamna i en situation som jag tycker är jobbig. / Men jag vet inte om 

de har de här bilderna, det enda var ju såhär när man var yngre, nu är jag ju ändå så pass gammal 

att jag i princip är förbi giftasåldern. / Men / då var det ju släktingar som frågade inte när ska du 

gifta dig men jag visste att de frågade föräldrarna och föräldrarna sa så här – jag har ju gjort 

karriär, jag har ju jobbat mycket – då har de sagt ja men hon satsar på karriären. Så det har ju varit 
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för dem / ett svepskäl att inte berätta om min läggning, utan nej men hon satsar på karriären, hon 

har inte tid för man och barn.” 

Fatimas fars släktingar bor inte i Sverige och hon har ingen kontakt med dem. Hennes mors 

släktingar däremot bor i Sverige: ”(O)ch där har varit mycket oro i början eftersom jag hade 

en fin, jag hade bra kontakt med dem / och jag var liksom väldigt nära mina mostrar och deras 

barn, mina kusiner. Så att klart det var lite det, rädd att inte bli accepterad.” Hennes mor har 

också oroat sig för vad släkten ska säga: ”(D)et är det som också sårat mig, för om inte hon / 

står upp för vem jag är, hur ska jag kunna göra det liksom? För att det är hennes släktingar, 

hon ska stå upp för mig, men min dotter är gay, det är bara att gilla läget liksom.” Fatima har 

inte satt sig ner och berättat: ”De har sett mig komma med nya, med tjejer när jag var 

tillsammans med dem, när kommer och hälsar på och så. De har aldrig ifrågasatt det, de 

öppnade sitt hem för mig, de var gästfria.” Även om det har gått förhållandevis smärtfritt när 

det gäller Fatimas släkt har hon hört att det pratats om henne: ”(T)yp morbröderna har sagt: 

”Oj, hur ska vi hjälpa henne att bli normal?” De andra har sagt: ”Men låt henne vara.”” 

Khadidja berättar att hennes familj inte har mycket kontakt med släkten, de har mest vänner 

omkring sig. Vissa av dem vet att Khadidja är homosexuell, hon tror dock att de inte tar det 

seriöst: ”Men det kan jag säga, jag är väldigt avvikande från de vännerna som redan alltså, 

som pappa har eller mamma har.” Föräldrarnas vänner ringer och skickar vykort till hennes 

syster och ibland hälsar de på henne. Så är det inte när det gäller Khadidja: ”Jag kanske tål att 

träffa dem max två dagar, sen skär sig någonting”. Hon säger att hon inte bryr sig direkt: 

”Jag trivs med min familj och resten tycker jag att det är lite, det kan vara lite såhär sorgligt eller 

vad det nu är / att man har inget stor släkttjosan, men däremot jag är väldigt besatt av att jag vill 

röra mig i ett omgivning där jag blir accepterad och respekterad. Blir jag inte det så skiter jag 

nästan i om det är min morbror eller min kusin, för att jag är, jag vill komma ut, jag vill berätta att 

jag är en lesbian. Det är väldigt viktigt för mig.” 

Khadidja känner sig inte hemma bland landsmän som inte är gay: ”Där är jag nästan otroligt 

mer förtryckt än att jag skulle tycka att jag går ut nu på en restaurant i Södermalm och käkar, 

det är helt annan, och träffar någon gammal kollega eller vad det nu är. Det är väldigt, det är 

härligt, då, då är hjärnan inte utbränd.” Men om hon går på en fest med landsmän: 

”(D)å är man helt sliten. Det är därför jag kanske fortfarande inte vill delta så jävla ofta, ändå att 

jag saknar då och då maten och höll på att säga (otydligt) och musiken och sådär. Men just att det 

är så mycket / antingen är det oh, vad kul du är lesbian, eller liksom ihuh, vad är det här för 

något?” 
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Även Aisha undviker att vara med när föräldrarna umgås med landsmän eftersom hon vet att 

många har fördomar mot homosexuella och kvinnor som inte ser ut eller beter sig 

traditionellt. Hon vill inte provocera eller få dumma frågor eller att hennes föräldrar ”på något 

sätt ska bli utsatta för / dumma frågor eller synpunkter och kommentarer och så.” Hon berättar 

att det varit viktigt för henne hur hennes homosexualitet inverkat på föräldrarna, hon har varit 

rädd för att de ska bli smutskastade på grund av henne. Det har dock bara varit farhågor. 

 

7.3.1. Släkt och landsmän och andra intersektioner 

När det gäller släkt och landsmän styr normen om den heterosexuella kvinnan med muslimsk 

bakgrund förväntningarna på kvinnorna på liknande sätt som i förhållande till familjerna. Att 

kvinnorna inte gift sig och lever på ett otraditionellt sätt gör relationen till släkt och landsmän 

komplicerad för dem själva och deras familjer. 

Kvinnorna har mer eller mindre brutit med släkt och landsmän, vilket verkar varit möjligt 

eftersom de flesta släktingar bor i landet de kommer ifrån eller på annan ort. Jag tänker mig 

att det geografiska avståndet underlättat brytningen, att det varit svårare om de bott kvar i sina 

ursprungsländer. En lesbisk ”svensk” har inte landsmän att förhålla sig till på samma sätt och 

har inget alternativt hemland, bara den svenska kontexten. Om hon stöter på svårigheter när 

det gäller släkt och föräldrars vänner kan det kanske på så sätt bli svårare att distansera sig. 

 

7.4. Att komma ut för vänner 

Aisha berättar att samtal med vänner på högskolan varit viktiga för henne när det gäller att 

komma ut. Samtalen hjälpte henne att nå självinsikt om: ”(V)ad är det som gör en glad och 

vad är det som berör en känslomässigt. Och att det var just kvinnor som berörde mig 

känslomässigt.” Vännerna har stöttat Aisha. 

Fatima berättar att hennes största rädsla med att komma ut var att förlora sina vänner: ”Men 

jag blev chockad att jag var, att jag, så hur älskad jag var bland mina vänner, att alla tog det / 

som en klackspark liksom. De tyckte att ja, vad häftigt, klart vi älskar dig ändå liksom, spelar 

roll.” 
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Att berätta för sina vänner har inte Sayyida upplevt som något problem, de tycker att det är 

”helt okej” att hon gillar tjejer. En del killar har dock svårt att förstå att någon kan vara 

intresserad av en person av samma kön. Ibland när Sayyida och en tjejkompis går på stan kan 

Sayyida uppleva att kompisen är rädd för att folk ska tro att de är tillsammans. 

Khadidja berättar att hon på gymnasiet ”strulade” med tjejer och att hennes bästa vän förstod 

det. ”Hon en gång frågade mig när vi skulle sova, när hon skulle sova hos mig. (…) Hon ba, 

tänk om du pillar om du pillar på mig sådär, jag vågar inte ligga bredvid dig. Och så där. Och 

då fattade jag att hon fattade att jag tänder på kvinnor. Jag bara, nej men Gud, nej. Jag pillar 

inte på mina vänner.” 

 

7.4.1. Vänner och andra intersektioner 

Då kvinnorna beskriver att komma ut för vänner som lätt och utan problem framstår ingen av 

de sociala identiteterna som problematisk idag, även om det fanns en oro inför att berätta och 

två av dem upplevt att vänner bekymrat sig om homosexualiteten. 

 

7.5. Att komma ut för andra homosexuella 

Khadidja berättar att hon i tonåren ”var väldigt intresserad av George Michael, som 

egentligen var bög fast / ja / han hade inte kommit ut då. Och sådär. Och det gillade jag, en 

feminin man till exempel, med rosa läppstift och hård kvinna som Madonna körde på sina 

låtar, så det var den som jag kände / där känner jag mig mest hemma.” Aisha säger att 

gayfilmer varit viktiga för henne som en källa för att ”förstå vad det innebär / att leva ett 

homosexuellt liv eller att leva ett liv som inte är hetero.” 

I samband med att Aisha började diskutera sin sexualitet med vännerna på högskolan tog hon 

kontakt med den lokala RFSL-föreningen: ”(J)ag var väldigt blyg och jag tyckte det var lite 

skrämmande så här att vara i en sån miljö eller såhär jag tänkte åh vad kommer de göra med 

mig, jag kommer bli såhär helt överfallen eller jag vet inte vad.” Hon lärde känna en kille som 

tog med henne på en fest: ”Det var hemskt, jag var där tio minuter, fem minuter var jag där 

och jag tyckte det var, jag blev verkligen skraj för folk tittade på mig och bara ah, heh, de 

tittade på mig. Och sen fem minuter var jag på toaletten och sen gick jag. (Skratt)” Hon kände 

sig obekväm och tyckte att alla var fula och verkade ointressanta. 
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Även Fatima berättar om en homosexuell kille som hon lärde känna i skolan: ”(V)i träffades 

genom att han såg på mig att jag var lesbisk, jag såg på honom att han var bög. Vi blev 

jättenära vänner och han var min / hjälp ut från / det jobbiga livet ut i gaylivet”. Sayyida 

berättar att en bisexuell tjej idrottade i samma lag som hon. Sayyida upplevde det som viktigt 

att hon på så sätt hade någon att prata med om sina funderingar om sin läggning.  

Genom RFSL:s hemsida kom Aisha i kontakt med en äldre tjej: ”(M)an kom i kontakt med 

någon som var lite äldre, som liksom kompis, som uppmuntrade, du vet tog med en ut och 

träffade lite folk och sånt där. Så det kändes som att det var viktigt”. Aisha gjorde senare 

samma sak för en yngre tjej som hon chattat med:  

”(S)om hade blivit misshandlad och jag vet inte / allt möjligt såhär. Hon hade nån pojkvän som var 

jobbig och hon ville bara fly därifrån. Så hon kom och bodde hos mig några dar. Jag träffade 

henne på Pride4 igen och då hade hon skaffat sig en flickvän.” 

Aisha berättar att hon upplevde en hjälpanda, att okända människor erbjöd varandra stöd. Hon 

tror att det hänger ihop med att man behöver ”känna någon sorts samhörighet, någon sorts 

förståelse / för att / för att ja, för att vara i den situationen man är i.” 

När Aisha började komma ut var det populärt med RFSL:s chatt. Hon säger att hon ”blev 

nästan helt besatt av chatten i ett halvår. (…) Och i samband med det så kändes det lite bättre 

för då kunde man anonymt liksom snacka med andra som var i komma ut-processen eller 

nyfikna på bisexualitet och homosexualitet och så.”  

Sommaren samma år som hon börjat komma ut gick Aisha på Pride i Stockholm och träffade 

vännerna hon fått på chatten. Då mötte hon också sin första flickvän. Även Khadidja talar om 

Pride som viktigt för henne, som en medicin: ”(M)an bara oh, nu bli alla mina sår liksom 

läkta.” 

När Fatima flyttade till en större stad insåg hon att ”oj, det finns en värld då, där man kan 

träffa människor, tjejer och så.” Hon började hänga på en gayklubb nästan varje helg och gick 

på fester där hon blev positivt bemött. Hon var väldigt populär berättar hon: ”(J)ag var kungen 

(skratt)”. Även Aisha blev positivt bemött på fester och i andra gaysammanhang, hon ”var ute 

                                                
4 Stor festival för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt deras vänner, som hålls i Stockholm varje 

sommar. 
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typ varje helg eller två gånger i veckan och festade. Det var skitkul. Jag gillar att dansa, så 

även nu och på den tiden var ute och dansa mycket och så.” 

Sayyida tog kontakt med en gayförening i samband med att hon började komma ut. Där 

upplevde hon gemenskap och trygghet, där kunde hon vara sig själv och öppen med sin 

läggning. 

Khadidja har inte känt sig hemma i gayrörelsen. Hon säger att det inte är accepterat inom alla 

läger att komma från landet hon kommer ifrån och att vara funktionshindrad. Hon är något av 

ett svart får i gayrörelsen: 

”Så, och både liksom att vilken invandrare du är, det är väldigt statuslagt. Är du latino, då är du 

lite shake-your-ass, då är du cool, då är du populär, mellanöstern – men vad tycker din farsa? Det 

är mycket sådär fortfarande. Käkar du skinka? Vet din mamma att du är lesbian?” 

Kvinnorna vittnar om betydelsen andra homosexuella och organisationer och föreningar haft 

för dem. Andra homosexuella framstår som viktiga som stöd och hjälp, som någon att prata 

med, någon som förstod. Kvinnorna talar om andra homosexuella, inte homosexuella med 

muslimsk bakgrund. Aisha har träffat några lesbiska med muslimsk bakgrund, men inte 

många. Att träffa dem beskriver hon som intressant: 

”Aisha: Men jag har inte sökt mig till det, / det har jag inte gjort. 

Johanna: Varför har du inte gjort det? 

Aisha: Jag vet inte, för jag har inte tänkt på att det har varit viktigt” 

Sayyida berättar att hon letade upp andra homosexuella med muslimsk bakgrund innan hon 

valt att komma ut. De tyckte att hon inte skulle berätta för familjen. Men det gjorde Sayyida 

ändå. 

 

7.5.1. Andra homosexuella och andra intersektioner 

I relation till andra homosexuella är intersektionen lesbiska med ”svensk” bakgrund normen 

då de flesta kvinnor som kommer ut i Sverige har svenskt ursprung. Tre av kvinnorna 

beskriver svårigheter med att komma ut som homosexuella snarare än att komma ut som 

homosexuella med muslimsk bakgrund. Kvinnorna verkar inte gjort någon stor sak av sin 

muslimska bakgrund bland andra homosexuella, processen verkar huvudsakligen ha handlat 
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om den homosexuella identiteten. Kanske hade det varit mer komplicerat om kvinnorna varit 

praktiserande muslimer eller tydligare lyft fram sin muslimska bakgrund. Kvinnorna 

beskriver hur de kommit från det jobbiga livet ut i gaylivet. Jag förstår ”det jobbiga livet” som 

deras bagage i form av den muslimska bakgrunden, att den gjort det till ett extra stort steg att 

komma ut. Kvinnorna har mest positiva upplevelser av mötet med andra homosexuella även 

om Khadidja beskriver det som att hennes bakgrund gjort det svårt för henne att bli 

accepterad. 

Jag har ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda för en bög med muslimsk 

bakgrund att komma ut för andra homosexuella. Kvinnorna jag intervjuat beskriver att de 

mött en hjälpanda och fått stöd från både kvinnor och män. 

 

7.6. Att komma ut i relationer 

Fatima berättar hur det var när hon flyttade till en större stad och började gå ut och träffa 

tjejer: 

Fatima: ”(J)ag var / väldigt populär, jag var jätte, det var nog det som höjde mig också för att jag 

var ju mobbad på högstadiet och så, då sänks ju självförtroendet rejält va så att man. Och sen när 

jag blev bemött på ett sånt sätt och jag höjdes väldigt mycket, vilket jag behövde verkligen pushup 

liksom för jag var inte medveten om att jag / att jag var så charmig och så bra, alla ville ha mig för 

att, upplevde en helt annan sida än på högstadiet, inte den här byhålan. Och då, där var jag liksom 

inte värd någonting. Så att / ja, jag var jättepoppis bland / tjejerna och jag ville bara ha mer och 

mer och mer så att / jag hade härlig tid liksom under den tiden när jag var / ja arton och uppåt 

började. Eh. Ja. / Livet lekte då. Jag önskar dock att jag hade min / mognad redan då, men vad fan, 

som sagt man lär ju sig / man lär ju sig. / 

Johanna: Vad tänker du hade varit skillnaden då? 

Fatima: / Ehm / Då hade jag sluppit få mitt hjärta brustet så många gånger (…) För mig var det en 

/ att, alltså att få / leva ut alla förtryckta känslor som jag hade samlat på mig i många år och som 

pooh, leva ut då va. Då var jag väldigt sårbar. Visst var jag poppis och älskvärd och alla ville ha 

mig, men samtidigt så fort jag fastnade för en tjej då blev jag helt / tappade jag greppet om 

verkligheten och då / funkade det inte och då fick jag mitt hjärta brustet.” 

Aisha talar om att även hon själv liksom sina föräldrar önskat att hon ska hitta en partner att 

dela sitt liv med: 
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”Ja, just de här förväntningarna på en livspartner, som jag tror inte att det var så många andra tjejer 

som när man är ung som tänker så i de banorna, inte traditionellt i Sverige, det tror jag inte. Här är 

det ju mest så här att man har kul och sen så bara för den stunden det är, man tänker inte i 

långtidsperspektiv, medan för mig för mig var det alltid så att om jag träffar någon – ja men kan 

det här vara en livspartner, ja eller nej?” 

På så sätt tror Aisha att det för henne varit mer komplicerat att ha en relation än för 

helsvenska tjejer. Till exempel ”att ha sex och så här / det var ju en svårare grej, bara inte att 

man ligger med någon såhär. Det var ju för mig ett större hinder / att ha det / tror jag.” Aisha 

tog det väldigt hårt när hennes första förhållande tog slut: ”(S)ka jag dejta eller träffa tjejer 

som har en annan kultur eller bakgrund än mig själv då ska jag vara medveten om att jag inte 

ska förvänta mig så mycket. För det var det att jag kanske hade väldigt höga förväntningar på 

en annan människa.” Aishas dröm är fortfarande att hitta en livspartner. Hon tror dock inte att 

det kommer att ske eftersom det är svårt att hitta rätt människa som ”kan göra en 

commitment”. Aisha har funderat över hur det skulle vara att träffa en kvinna med muslimsk 

bakgrund, då kanske det skulle ha fungerat: 

”(D)å hade kanske trott det, att jag hade träffat en person som man kan säga att det här blir en 

livspartner, jag kan vara säker på att det större chans att man håller ihop i tjugo år och inte bara att 

det blir två år. Träffar jag en svensk tjej här, då vet jag att ja men har man tur så varar det mer än 

ett år eller två. Jag har inte den tilliten till svenska tjejer, tyvärr.” 

Aisha och Fatima talar om hur den muslimska bakgrunden gjort dem mer sårbara och gjort 

det mer komplicerat i relationen till andra tjejer. Aisha berättar att hon i sitt första förhållande 

gjorde ” lite skumma saker, saker som jag inte kunde förklara för min flickvän”. Hon säger att 

det hade med islam och kulturella värderingar att göra. Det handlade till exempel om 

renlighet, som att det är viktigt för Aisha att tvätta sig före och efter sex, och om mat: 

”Som tur var min första flickvän var vegetarian så det var ju liksom såhär griskött förbjudet då 

hemma och såna saker med mat och dryck. Jag drack ingen alkohol och sen med henne började jag 

dricka lite cider och så, men såna saker liksom, värderingar kring griskött, alkohol, renlighet, eh / 

ja respekt för / livet och såna saker / som jag tror kan bli ganska svårt för någon som har en / 

svensk bakgrund som kanske inte tänker på / just på hur det är att komma från en annan kultur och 

hur man är uppväxt med saker som blir liksom som tabu. För mig var det såhär uhh, jag kunde 

liksom inte ens se på någon som äter griskött, det blir för mig så här äckelkänslor. Så förhållandet 

som jag hade efter, den andra, min andra flickvän, hon gillade ju att äta griskött så hon var inte 

vegetarian. Och jag tyckte att det var skitjobbigt / när hon åt griskött, det var såhär / okej, då får 

hon borsta tänderna. Och så kunde jag inte pussa på henne på flera timmar för att (skratt) du vet 

det blir såhär konstiga tabun.” 
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Khadidja berättar om en före detta flickvän som stöttade henne att berätta för fler människor. 

De fick energi av varandra och påverkade varandra att våga vara öppna i olika sammanhang. 

Hon säger att det är viktigt för henne att kunna berätta att hon har en flickvän. Senare var hon 

tillsammans med en tjej som var bisexuell och hade en far som var präst. Hon hade aldrig 

kommit ut: ”(J)ag kämpade att hon skulle komma ut. Men vi hade jävligt mycket hinder / och 

/ (kort skratt) / och någonting som för mig oftast, tänker jag nu att / jag, jag ville inte vara med 

i den relationen för att jag ville helt enkelt att hon skulle vara lesbisk och hon var inte 

lesbisk.”  När de gjort slut blev tjejen tillsammans med en kille: ”(D)et värsta i mitt liv är just 

att min tjej just att förneka sin sexualitet och ligga men en man och sådär. Men jag känner att 

den gav mig otroligt mycket energi och politik, att varför jag måste / kämpa för den jag är och 

driva den kampen kvinna till kvinna.” 

 

7.6.1. Relationer och andra intersektioner 

När kvinnorna berättar om relationer blir det tydligt vad de upplevt skiljer dem från lesbiska 

med ”svensk” bakgrund. Fatima och Aisha som talade mest om relationer upplever sig ha 

andra idéer och ideal om relationer än svenska tjejer och att det på så sätt varit mer 

komplicerat för dem. Aisha talar till exempel om sin önskan att finna en livspartner medan 

”svenska” tjejer hon mött inte haft samma långsiktiga tänkande. Två av kvinnorna har 

flickvänner med muslimsk bakgrund, en tredje funderar över om det skulle fungera bättre för 

henne med en muslimsk tjej än det gjort hittills, vilket tyder på att den kulturella bakgrunden 

kopplad till relationer är en stor fråga för kvinnorna. 

Jag tänker mig att det även för en heterosexuell kvinna med muslimsk bakgrund i relation till 

partners med annan kulturell bakgrund kan uppstå svårigheter kopplade till kulturella 

värderingar. Samtidigt måste kvinnorna jag intervjuat parallellt med utforskandet av sina 

kulturella värderingar i relationer försöka förstå vad det kan innebära att leva ett liv som inte 

är heterosexuellt. På liknande sätt kan det vara för bögar med muslimsk bakgrund. 
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7.7. Fortfarande muslim i hjärtat – den muslimska bakgrunden och 

sexualiteten 

Aisha berättar att hon slutade vara religiös när hon var i fjorton-femtonårsåldern i samband 

med att hon läste Koranen: ”(S)å tyckte jag att nej men de, de värderingarna jag tror på, det 

som är viktigt för mig hänger inte samman med utövandet av religionen.” Aisha säger att hon 

ändå har med sig grundläggande värderingar och att hon fortfarande tror på Gud. Men hon 

säger inte att ”Gud är på det här sättet och man måste göra det här.” 

Fatima är inne på ett liknande spår. Hon säger att hon fortfarande är muslim i hjärtat. ”För 

mig, alla de här ritualerna som tillhör religionen, det är bara goja liksom. För mig, en riktig 

muslim, jude, kristen, buddist, whatever hänger ihop med handlingarna mot våra 

medmänniskor och oss själva, det hänger inte ihop med att be fem gånger om dagen. Jag 

kommer alltid att vara muslim, jag kommer att dö muslim.” En god muslim för Fatima är att 

vara en god människa: 

”Och ja, människor brukar ifrågasätta det – hur fan kan du säga att du är lesbisk och muslim? Men 

det är jag faktiskt. Det är en sån äkta muslim jag är. Jag är ärlig och jag skadar inte någon genom 

att vara lesbisk liksom. (…) Så att / ja, jag dricker alkohol, jag är lesbisk, jag / jag äter gris. Men 

jag är också muslim. / Och jag älskar mina medmänniskor, jag hjälper gärna mina medmänniskor 

och jag respekterar mina föräldrar och / man kan vara det utan några konstigheter / i min värld. ” 

Hon förkastar dock allt i islam som är mot hennes principer:  

”Alltså ärligt, nu har inte jag läst /Koranen på jättelänge Och jag är inne i de spåren att jag vill ge / 

Koranen en ny chans. Och / vill verkligen se vad det kommer ifrån allt det där man är uppväxt med 

liksom, det som min farsa har tjatat om så mycket och sånt där då. Vad Muhammed har sagt, vad 

Muhammed har gjort och alla de här sakerna. Så jag ska ge det en chans, jag är inte inne där än. 

Men jag förkastar definitivt allt sådant som kommer och säger ja i Koranen står det att kvinnans 

står under mannen typ, man har hört det. Och jag har faktiskt inte läst det själv så jag kan inte säga 

att det är sant, jag kan inte säga att Koranen är skit för att jag, förstår du? Någon säger att det står 

så i Koranen. Jag säger rakt av, om det står något sådant, jag förkastar det.” 

Aisha säger att hennes muslimska bakgrund gjort att hennes komma ut-process tog så lång tid: 

”Alltså, säg det har tatt kanske, säg att jag var fjorton-femton när jag insåg det till tjugotre, när jag 

gjorde någon aktivitet, fysisk aktivitet. (skratt) Eh / så att det är ganska lång tid. Jag tror att hade 

jag varit en, någon annan bakgrund här sexton år då kanske jag hade gått ut och hånglat med 

någon bara sådär och sen var det avklarat. Så men för mig tog det väldigt lång tid så. För att det 
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var just de här / moraliska aspekterna / och religiösa / värderingarna som / jag var tvungen att 

kämpa med och resonera med väldigt länge” 

Fatima tycker inte att hennes muslimska bakgrund påverkat hur hon upplevt sin komma ut-

process, utan att det har med kulturen att göra. Hon har vänner som är kristna och av samma 

etnicitet som hon: ”(D)e är fan strängare än oss, de är värre.” 

Khadidja är inne på ett liknande spår – hon säger att islam ständigt förknippas med 

mellanöstern. Men i där finns även kristendom och gamla persiska religioner som ofta glöms 

bort. Hon säger att människor har svårt att avgöra om en svart kvinna utan slöja är ateist, 

kristen eller muslim. När det gäller en kvinna från mellanöstern däremot, säger Khadidja, görs 

kopplingen till islam automatiskt oavsett om kvinnan har slöja eller inte, och den första frågan 

är: ”Vad tycker din farsa om att du är homosexuell?” 

Även om Fatima inte upplevt det muslimska som problematiskt i relation till familjen säger 

hon att Sverige varit hennes räddning: 

”Jag känner att hade jag stannat i en muslimsk kultur så hade inte jag kunnat leva ut mig, så hade 

inte jag kunnat vara mig själv. Och / så som jag känner mig själv så tror jag inte jag, jag hade fixat 

det. Jag tror jag hade mått riktigt dåligt och övervägt att ta mitt liv om det inte hade funnits en 

annan lösning.” 

 

7.8. ”Utanför men ändå med” 

I slutet av intervjuerna med Aisha, Fatima och Khadidja frågade jag hur de tänker kring min 

utgångspunkt att de kan betraktas som trippelt förtryckta. Sayyida fick inte frågan under 

intervjun utan har svarat över mejl. 

Som citatet som inleder uppsatsen visar upplever sig inte Fatima vara förtryckt. Hon säger att 

det antagligen är så det ser ut ”där ute”, men att hon själv tycker att hon blivit älskad för den 

hon är, som människa. Aisha säger att hon inte känner sig förtryckt som homosexuell. Och 

hon identifierar sig inte som kvinna, utan i första hand som människa. ”Jag ser mig själv först 

och främst som en människa, ett levande varelse, inte specifikt som "född kvinna". Jag 

accepterar mitt kön, min kropp. Men jag beter mig eller identifierar mig inte som en typisk 

kvinna”. Det är kring den muslimska bakgrunden Aisha upplever flest fördomar: 
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”Om man tittar på världen i helhet, så finns det väl flest fördomar just mot muslimer. Och det 

tycker jag är väldigt tråkigt. Så att det vill jag helst motverka. / Ehm, för jag tycker att religionen 

som alla religioner och det har både sina fördelar och nackdelar, men just att det präglingen den 

har fått de senaste tio åren, att det har blivit väldigt mycket på det negativa, det är mycket 

terrorister och speciellt (landet hon kommer ifrån), det är ett jävla terroristland. Så folk har väldigt 

konstiga fördomar just om (landet hon kommer ifrån). / Eh, så det är ju det att det jag skulle vilja 

göra, skulle bli en positiv / bild, att man lyfter mer de positiva egenskaperna. Så att man försöker 

få bort det här fanatiska och terrorismstämpel och sådär, det skulle jag tycka var viktigt.” 

Hon tänker dock att det inte skulle få någon större betydelse för henne personligen: ”För jag 

lever ju inte så, i det muslimska samfundet i Sverige.” 

När Sayyida pratar med människor om var hon kommer ifrån märker hon att många tror att 

där bara finns öken och kameler, många tänker att människorna där ”är primitiva och 

ociviliserade”. Hon säger att det koloniala tänket inte försvunnit. När jag frågar henne om det 

eventuella trippla förtrycket svarar hon: 

”Jag kommer i kontakt med många fördomar både från svenskar och invandrare. Jag är kvinna och 

muslim men bor själv. Jag är inte tillräckligt muslim eller jag är muslim oj vad synd det måste vara 

om mig som är förtryckt. Måste jag verkligen vara öppen med min läggning kan jag inte bara vara 

det i smyg. Man får ju inte heller glömma att jag är muslim och är då automatiskt terrorist. Det är 

inte särskilt roligt att höra sådana saker men då har jag iaf möjlighet att inleda en diskussion. 

Förhoppningsvis så skingras några frågetecken och folk börjar tänka till. 

Det händer att när jag går på anställningsintervju får höra hur bra svenska jag pratar. Jag motsvarar 

inte heller den bild de har av hur en muslimsk kvinna ”ska” se ut.  

Visst tänker jag på att jag är invandrare när jag säker (sic!) jobb till exempel. Jag ringer dit innan 

jag skickar in en ansökan bara för att de ska höra att jag kan svenska. Ringer dit efter att ha skickat 

min ansökan bara för att påminna dem om jag faktiskt kan svenska. Det är inte lätt att ha ett 

utländskt namn särskilt inte ett muslimskt namn. Jag inser att det finns vissa hinder men det är 

inget som får mig att tänka att det inte är någon idé att försöka. Jag får bara helt enkelt anstränga 

mig lite mer.” 

Khadidja säger: ”Du pratar om olika sorters förtryck, tre-fyrakantig, men det finns där, 

självklart den finns. Men, det finns ett stort men där, att / i, i vilken jämförelse, i vilket 

sammanhang ändå vi pratar om.” Khadidja säger att hon avskyr jämförelsen i vilket land hon 

skulle vara mest förtryckt – Sverige eller landet hon kommer ifrån:  

”Jag har inte / bott i (landet hon kommer ifrån) som en öppet homosexuell, det kan jag inte säga 

det, och öppet homosexuell för mig är inte att gå på gatan och stå på pannan. Men kunna leva med 
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en kvinna och det tror jag att många av mina systrar i (landet hon kommer ifrån) gör just nu. Men / 

att  jag känner mig inte mer eller mindre / förtryckt i något sammanhang.” 

Hon säger att när hon umgås med sin far eller flickvän ”då kanske jag inte känner mig såhär / 

jätteförtryckt då, men sen kanske kommer en debatt, eller att vi ska resa någonstans, så känner 

jag shit, jag måste tänka på det och det och det.” 

”Jag är lesbian men jag känner mig inte hemma i lesbianiska världen. Jag är funkis 

(funktionshindrad, förf. anm.), men där blir jag också diskriminerad. (…) (M)an vill gärna liksom 

veta vad är det som är viktigaste, vart du känner dig hemma. Ingenstans kan jag säga det, för att, 

just för att jag är en individ, jag känner mig inte såhär. Jag pratar om systrar och bröder, men sen 

kan vi eh prata om att det finns massor av glapp där också.” 

Khadidja fortsätter: ”Om jag ska vara ärlig, jag är utanför på ett sätt fast jag är jävligt med i 

det spelet ändå.” 
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8. Tolkning och analys 
Först när jag frågade rätt ut berättade kvinnorna något konkret om hur de erfarit de sociala 

kategorierna som är utgångspunkt för min analys. Kvinnorna upplever sig inte som 

homosexuell + kvinna + invandrare med muslimsk bakgrund. Inte heller upplever de sig som 

homosexuell kvinna med muslimsk bakgrund. Snarare upplever de sig som en helhet och 

beskriver sig själva som människor, som individer. Det är ändå tydligt att olika delar av deras 

identitet är problematiska i olika sammanhang och att det främst är den muslimska identiteten 

som är problematisk i deras liv i idag. 

 

8.1. Intersektionaliteten och sammanhangen 

De sociala identiteterna – homosexuell, kvinna och invandrare med muslimsk bakgrund – är 

olika aktuella i olika sammanhang. Generellt syns homosexualiteten tydligast då den står i 

fokus för våra samtal. Erfarenheten av att vara invandrare med muslimsk bakgrund är också 

tydlig medan erfarenheten av att vara kvinna inte är lika uttalad. 

I kvinnornas berättelser om sin inre komma ut-process framstår genussystem och 

heteronormativitet som två samverkande förtryckssystem. Två av kvinnorna börjar sin 

berättelse i barndomen genom att beskriva sig själva som pojkaktiga. En tredje berättar att 

hon var mer som en pojke som liten och anger det som förklaring till att fadern förstod hennes 

läggning innan hon kom ut. Jag förstår det som att kvinnorna kopplar pojkaktigheten och 

begränsningarna de upplevt som flickor till den senare insikten om sin sexualitet. Därmed inte 

sagt att det råder kausalitet däremellan. Insikten om att de är intresserade av tjejer framstår 

som oproblematisk och självklar. Svårigheterna och rädslan uppstod när de började tänka på 

hur omgivningen skulle reagera. Aisha och Fatima planerade att inte leva ut sin attraktion till 

kvinnor. Khadidja kom först ut som bisexuell. Kvinnorna distanserar sig från den traditionella 

kvinnorollen och har känt mer samhörighet med killar. På så sätt finns en länk mellan deras 

sexualitet och det begränsande genussystem de upplevt. 

Jag förstår kvinnorna som att det varit i relation till sina familjer som de kom ut på allvar, 

vilket rimmar väl med den tidigare forskningen. Att komma ut för familjen framstår i mycket 

som jobbigt och smärtsamt och har tvingat kvinnorna att ta ställning inte bara till sin 

sexualitet utan även till sin muslimska identitet – även om de inte säger det explicit. Processen 
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handlar om att finna sätt att leva med sin homosexualitet och sin muslimska bakgrund utan 

större konflikter med familjen. Jag förstår det som att de nära familjebanden är det som trots 

rädsla och förmodade svårigheter fått kvinnorna att komma ut för sina familjer. Även om det 

förekommit fördomar och ilska från familjemedlemmar har kvinnorna funnit sätt att leva med 

sin läggning i relation till dem. På så sätt har kärleken och banden inom familjen överbyggt 

fördomarna mot homosexualitet. Kvinnorna tror att deras homosexualitet aldrig kommer bli 

accepterad fullt ut av deras familjer, i berättelserna skymtar en sorg över att inte få uppleva 

föräldrarnas sanna glädje över relationer och eventuella barn. Det är ett exempel på hur 

kvinnorna drabbas av heteronormen i sina familjer. 

Två av kvinnorna beskriver hur deras fäder hanterat homosexualiteten på ett öppet och 

tolerant sätt. Samtidigt är fädernas reaktion det första människor brukar fråga om när de 

förstår att kvinnorna är lesbiska och har muslimsk. Kvinnornas berättelser om sina toleranta 

fäder kan förstås i relation till föreställningar de tidigare mött. I förhållande till omgivningens 

bild av den muslimska fadern har de upplevt sina egna pappor som väldigt toleranta. Men i 

jämförelse med hur kvinnorna berättar om hur deras vänner tagit emot dem när de kommit ut 

framstår inte fäderna som lika förstående. 

Samma fördomar och oförståelse för homosexualitet som kvinnorna mötts av i sina familjer 

finns hos släkt och landsmän, men till dem finns inte samma nära band. Istället för att utstå 

spott och spe har kvinnorna valt att mer eller mindre uttalat bryta med dessa personer, vilket 

av kvinnorna dock inte upplevts som någon större förlust. Däremot framstår relationen till 

släkt och landsmän som viktig för kvinnornas familjer, och det är mest därigenom kvinnorna 

upplevt homosexualiteten som jobbig i relation till släkt och landsmän. 

De svårigheter kvinnorna mött när det gäller familj, släkt och landsmän är länkade inte bara 

till homosexualiteten utan även till det därmed följande brottet mot den traditionella 

kvinnorollen. Att vara öppet homosexuell är att bryta mot bilden av hur en kvinna ska vara. 

Även på andra sätt – som att bo själva och satsa på karriären – bryter kvinnorna mot den 

traditionella kvinnorollen. På så sätt framstår genussystem och heteronormativitet som två 

samverkande maktordningar – genom att komma ut i det ena systemet har kvinnorna 

oundvikligen även kommit ut i det andra. 

Kvinnorna beskriver hur de in var oroliga för vännernas reaktion på deras homosexualitet, 

men att den oron visade sig vara obefogad. Att komma ut för vännerna framstår därmed som 
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ganska oproblematiskt. Jag förstår det som att kvinnorna upplever att de kan vara sig själva 

bland vännerna. 

Liksom i den tidigare forskningen framstår stöd från och gemenskap med andra homosexuella 

som viktigt i komma ut-processen. Andra homosexuella har fungerat som förebilder och 

stöttepelare. Kvinnorna berättar om homosexuella snarare än homosexuella med muslimsk 

bakgrund. Det framstår heller inte som avgörande att förebilderna och stödet är kvinnor. 

Khadidja talar om George Michael och Aisha och Fatima hade båda manliga homosexuella 

vänner som stöttade dem. Khadidja beskriver att hon upplevt sig som ett svart får i 

gayrörelsen på grund av vilket land hon kommer från och sitt funktionshinder. De andra 

kvinnorna tycker att de blivit positivt bemötta av andra homosexuella. 

Sammanhanget ”i relationer” var något som jag inte själv tänkt på att fråga om under 

intervjuerna. Under transkriberingen och analysen var det dock tydligt att relationen till andra 

tjejer varit viktig i kvinnornas komma ut-process. Jag förstår det som att de i det 

sammanhanget fått formulera sin sexualitet i relation till sin muslimska bakgrund och 

”komma ut som muslimer”. I relation till partners som har ”svensk” bakgrund hamnar den 

muslimska bakgrunden mer eller mindre i kläm. Två av kvinnorna lever i relationer med 

kvinnor med muslimsk bakgrund. En tredje av kvinnorna talade om hur det skulle kunna vara 

om hon träffade en kvinna med muslimsk bakgrund. 

Jag förstår det som att familjen och relationer är de sammanhang som är mest centrala för att 

förstå erfarenheten av att komma ut som lesbisk med muslimsk bakgrund. I den gamla 

familjen är homosexualiteten problematisk och ett brott mot normen. I relationer (”den nya 

familjen”) är den muslimska bakgrunden avvikande och problematisk. 

Hur kvinnorna beskriver sin relation till islam kan förstås som en balansgång mellan ijtihad 

och sekularisering. De har tagit ett steg bort från religionen och talar om ritualer som något 

onödigt, det viktiga är vad som finns i deras hjärtan. Samtidigt vill de inte släppa islam utan 

omformulerar tron efter sina personliga preferenser. 

Även om kvinnorna upplevt svårigheter i förhållande till sina familjer och i relationer har de 

funnit sammanhang, främst bland vänner men även bland andra homosexuella, som gör att de 

i stort inte känner sig förtryckta. Att de flesta inte upplevt sin muslimska bakgrund som 

problematisk i förhållande till andra homosexuella men i relationer förstår jag som att alla 

sidor av ens identitet är viktiga på ett annat sätt än i andra sammanhang. 
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8.2. Frihet – förtryck – symbios 

Kvinnorna vill inte beskriva sig som förtryckta, de talar om sig själva som människor. Mitt 

syfte är inte att avgöra om de är förtryckta eller inte. Men det är tydligt att de måste förhålla 

sig till förtryck vare sig de vill eller inte, genom att det i olika sammanhang varit mer eller 

mindre risk att de ska bli utsatta på grund av vilka de är. För att ta helhetsgrepp på mitt 

material ska jag föra in begreppen frihet och symbios i diskussionen. 

Kvinnornas beskrivning av sig själva som människor kan förstås som att de vill bli 

accepterade som dem de är, som lesbiska med muslimsk bakgrund, men att de inte blir det i 

alla sammanhang. I berättelserna syns längtan efter att slippa att deras dragning till tjejer ska 

vara en så stor sak; det som för dem var en självklar känsla och först i relation till 

omgivningen blivit ett problem. I berättelserna finns en rädsla för att omgivningen inte ska se 

människan, utan stirra sig blind på homosexualiteten, den muslimska bakgrunden eller den 

otraditionella kvinnan. Jag förstår det som en strävan efter frihet att vara sig själva, att inte 

behöva förhandla om och tona ned någon sida av sin identitet. Kvinnorna strävar efter frihet 

att vara sig själva. 

Parallellt med längtan efter frihet finns längtan efter symbios, det vill säga längtan efter 

samhörighet med familj och andra homosexuella. Förtryck och symbios kan ses som två sidor 

av samma mynt. För att uppleva dem måste en person tillhöra någon form av gemenskap. 

Förtryck är en begränsande sida av gemenskap, symbios är en positiv och stärkande. Strävan 

bort från förtryck, efter frihet, riskerar på så sätt att även föra bort från symbios. 

Kvinnorna strävar bort från förtryckande sociala begränsningar och efter frihet att vara dem 

de upplever sig vara och inte representationer av stereotypa sociala positioner. Samtidigt kan 

strävan efter frihet föra dem allt längre bort från symbios. Denna strävan efter frihet att slippa 

heteronormens och genussystemets förtryck riskerar att föra dem bort från sina familjer – som 

kvinnorna beskriver som oerhört viktiga i sitt liv. Det är något som i praktiken skett när det 

gäller släkt och landsmän, men den förlusten upplever inte kvinnorna som smärtsam eftersom 

den symbiosen inte varit betydelsefull för dem. Strävan efter utrymme för den muslimska 

bakgrunden riskerar att föra dem bort från symbios med flickvänner och andra homosexuella, 

om än inte lika uttalat som när det gäller familjerna och homosexualiteten. Varje gemenskap 

har sina normer som kvinnorna riskerar att utmana. 
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Men strävan efter frihet måste inte resultera i förlust av symbios. I kvinnornas berättelser syns 

att beroende på sammanhang kan frihet och symbios gå hand i hand. Till exempel bland 

vänner kan kvinnorna vara sig själva och samtidigt känna närhet, stöd och gemenskap. 

Kvinnornas strävan efter frihet går alltså bort från förtryckande strukturer men också mot 

möjlighet till symbios med gemenskaper utifrån homosexualitet och muslimsk bakgrund.  

Att de tre maktordningarna skulle upplösas över en natt är en utopisk tanke. Mer realistiskt 

ligger möjligheten till frihet i möjligheten att få välja sammanhang att leva sitt liv i. Genom 

att välja sammanhang där de i minsta möjliga utsträckning behöver förhålla sig till de tre 

maktordningarna kan kvinnorna få utrymme att vara sig själva, vara människor och individer. 

Vänner, relationer och gayföreningar är alla mer eller mindre valbara sammanhang. Samtidigt 

som kvinnorna minst av allt vill välja bort sin familj kan den förstås som minst valbar av 

sammanhangen. Även om kvinnorna inte kunnat välja familjer har de har kunnat påverka dem 

till att bli mer öppna när det gäller homosexualitet. Att de orkat föra den kampen är antagligen 

just för att familjerna är så viktiga för dem. 

 

8.3. Samhället 

Genom att kvinnorna gått igenom huvuddelen av sina komma ut-processer i Sverige som är 

ett relativt liberalt land har de haft möjlighet att sträva efter frihet och bort från det potentiella 

förtrycket.  I kvinnornas berättelser finns en medvetenhet om hur samhällsförhållandena 

påverkar villkoren för individen. Khadidja berättar att det är viktigt för henne att röra sig i en 

omgivning där hon blir accepterad och respekterad och där hon kan berätta att hon har 

flickvän:”(P)å det sättet är jag väldigt glad att jag befinner mig i det här landet.” Fatima som 

alltid upplevt det som självklart att hon gillar tjejer konstaterar: ”(F)örst när samhället börjar 

liksom försöka ge en annan bild av vad som är rätt och fel, de är då det blir en krock ju. Och 

det är då man börjar må dåligt och ifrågasätta sig och så vidare”. 

Kvinnornas upplevelser kan förstås i ljuset av det samhälle de lever i. Forskare såsom 

Anthony Giddens, Thomas Ziehe och Zygmunt Bauman har beskrivit framväxten av ett 

senmodernt samhälle där det självklara avtraditionaliserats och gamla norm- och värdesystem 

fått minskad betydelse. Tidigare valde samhället åt individen, idag måste varje människa 

utveckla och förverkliga sig själva i ett brus av valmöjligheter (Sernhede 2006:23ff). 
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Det senmoderna samhället kännetecknas av en pluralism av sammanhang där andra normer än 

tidigare råder. Giddens (1992:155) skriver om hur synen på sexualitet är olika i olika 

kontexter i en individs liv. Därmed är även möjligheterna till sexuell emancipation 

kontextbunden. Det stämmer väl med mina slutsatser om sammanhangens betydelse för 

möjligheterna till frihet för kvinnorna jag intervjuat. Jag har även funnit att det är på liknande 

sätt med kategorierna ”kvinna” och ”muslimsk bakgrund”. Förekomsten av olika 

sammanhang kan alltså kopplas till det senmoderna samhället och kvinnornas möjlighet till 

frihet kan ses som en konsekvens av pluralismen av sammanhang och förändrade normer. 

En annan följd av avtraditionaliseringen är att det utvecklats gemenskaper som är grundade på 

andra premisser än tidigare. Giddens (1992) har beskrivit hur relationerna mellan människor 

utvecklats mot mer rena relationer. Avgörande för den rena relationen är vad varje part får ut 

av förhållandet. Det handlar om relationer som skapas för sin egen skull ”på grundval av vad 

var och en kan få ut av ett varaktigt förhållande med den andra, och som vidmakthålls endast i 

den mån relationen av båda parter anses ge så mycket tillfredställelse att de vill behålla den” 

(Giddens 1992:58). Giddens beskriver i första hand sexuella relationer men jag förstår honom 

som att även andra typer av relationer utvecklats mot större grad av ”renhet”. Flera av 

kvinnorna berättar hur risken för en brytning mellan dem och familjerna varit stor och att 

de slutat ha kontakt med släkt och landsmän eftersom dessa relationer tagit mer än de givit. 

Jag förstår det som att kvinnorna anser det viktigare att kunna vara sig själva än att 

upprätthålla relationer för traditionens skull. 

Giddens skriver att heteronormen traditionellt varit en garant för reproduktionen, men att 

kopplingen inte är lika självklar i det senmoderna samhället. Tidigare var fortplantningen en 

biologisk företeelse som organiserade släktskap och länkade individen i 

generationsordningen. När förbundet mellan sexualitet och fortplantning upplöstes fick 

sexuella handlingar två riktningar – en mot fortplantning och en mot njutning. Genom att 

kopplingen till njutning blivit allt mer central utmanades traditionella förtryckssystem bland 

annat genom att bilden av heterosexualiteten som det normala upplöstes (Giddens 1992:153f). 

Sexuell emancipation kan leda till en radikal demokratisering av det personliga, inte bara när 

det gäller sexualitet, enligt Giddens. Det handlar även om vänskapsrelationer, relationer 

mellan föräldrar, barn och andra släktingar. 

Giddens visar hur processen mot ökad sexuell frihet kan beskrivas. Han skriver att 

sexualitetens allt lösare koppling till fortplantningen lett till ökad förståelse för till exempel 
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homosexualitet genom att det som förenar uppmärksammas (njutningen) snarare än det som 

särskiljer (fortplantningen). Jag tänker mig att det går att dra en parallell när det gäller mina 

andra kategorier och då särskilt den muslimska bakgrunden som kvinnorna beskriver som 

mest problematisk. Genom att istället för att fokusera på skillnaden mellan människor av olika 

bakgrund uppmärksamma det som förenar – vilket ju är så mycket mer – öppnas dörren för 

förståelse och förtryckens försvinnande. 
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9. Avslutande diskussion 

9.1. Konklusion 

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv analysera fyra 

berättelser av homosexuella kvinnor med muslimsk bakgrund om att komma ut som 

homosexuella. 

Analysen visar att erfarenheten av att komma ut som lesbisk med muslimsk bakgrund är 

färgad av de olika sammanhang i vilka kvinnorna kommit ut. De sociala kategorierna – 

homosexuell, kvinna och invandrare med muslimsk bakgrund – har olika betydelse och 

relevans i skilda sammanhang. Homosexualiteten blir problematisk i förhållande till familj 

och landsmän medan den muslimska bakgrunden blir problematisk i relationer. Heteronorm 

och genussystem framstår som samverkande förtryckssystem, bland annat genom att 

homosexualiteten är länkad till en otraditionell kvinnoroll. 

Kvinnorna beskriver sig inte som förtryckta men måste förhålla sig till potentiellt förtryck. De 

strävar efter frihet att vara sig själva i alla sammanhang. Men strävan efter frihet riskerar att 

föra dem bort från viktiga symbioser med familj och flickvänner. Samtidigt måste det inte 

råda en motsättning mellan frihet och symbios. Kvinnorna har funnit sammanhang, i första 

hand bland vänner, där ingen av de sociala kategorierna är problematisk, samtidigt som de 

upplever symbios. Jag förstår det som att kvinnornas reella möjlighet till frihet att vara sig 

själva ligger i möjligheten att välja sammanhang att leva sina liv i. 

Kvinnornas upplevelser kan kopplas till det senmoderna samhället med dess pluralism av 

sammanhang och upplösande av traditionella normer. 

 

9.2. Intersektionalitetsbegreppets begränsningar 

När jag inledde arbetet med uppsatsen var min kunskap om intersektionalitet begränsad. Min 

förståelse av begreppet har utvecklats under skrivandets gång. Om jag haft större kunskap 

från början hade jag kunnat dra nytta av intersektionalitetsbegreppets potential på ett annat 

sätt. Förutom Bowlegs korta artikel har den litteratur jag funnit varit teoretisk och svår att 

tillämpa. 
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Jag har upplevt intersektionalitet som en utmärkt ingång till mitt material men haft svårt att 

använda teorin i analysen. Jag har vridit och vänt på begreppet utan att riktigt bli vän med det. 

Visst, en individ kan inte reduceras till summan av en rad subjektspositioner – men sen? Vad 

mer kan intersektionalitet hjälpa mig att förstå? I mitt material är det tydligt att det ur ett 

individperspektiv finns möjligheter som intersektionaliteten inte öppnar ögonen för. Det finns 

erfarenheter som förenar, men också mycket som skiljer kvinnorna åt, vilket inte blir så 

synligt i analysen. Att laborera med ett begränsat antal sociala positioner för att förstå en 

individ missar det utrymme att skapa frihet och manöverutrymme som finns bortom det 

förtryck som maktordningarna innebär. För att vidga diskussionen har använt begreppen frihet 

och symbios. Att göra en social analys utifrån allt en individ är vore en praktisk omöjlighet. 

Jag tänker ändå att det är viktigt att uppmärksamma intersektionalitetens begränsningar. 

Intersektionaliteten fungerar som jag ser det bäst för att förklara förtryck och marginalisering 

på makronivå. På individnivå finns det förtryckande strukturer till trots uppenbarligen 

utrymme att leva sitt liv utan att uppleva sig som förtryckt. 

  

9.3. Den muslimska bakgrunden 

När det gäller resultatets koppling till kvinnornas muslimska bakgrund finns några poänger 

jag vill lyfta fram. Khadidja som beskriver sin komma ut-process som minst jobbig har den 

mest sekulära bakgrunden. Aisha, som inte haft det lika tufft som Fatima och Sayyida, 

poängterar att hennes föräldrar är akademiker och ”väldigt vettiga människor”. Fatima och 

Sayyida som haft det tuffast kopplar båda svårigheterna de mött till kulturen snarare än till 

islam. Ingen av kvinnorna är praktiserande muslimer, på sätt och vis har alla brutit med islam. 

Men de är inte helt sekulariserade, tre av dem säger att de tror på Gud och i en bemärkelse 

fortfarande är muslimer. Vad som är orsaken till att de inte är praktiserande muslimer är inget 

jag strävar efter att bena ut. Det kan ha en koppling till deras sexualitet, men det kan lika 

gärna ha att göra med påverkan från livet i Sverige eller något helt annat. 

Något som fått lite uppmärksamhet i min analys, men som varit påtagligt för mig personligen, 

är att kvinnorna även om de inte beskriver sig som förtryckta förklarar att deras muslimska 

bakgrund är den sociala kategori som är mest laddad i samhället. Jag tänker mig att det 

faktum att personer som är både homosexuella, kvinnor och har muslimsk bakgrund så tydligt 

konstaterar att den mest utsatta sidan av deras identitet är den muslimska bakgrunden säger 
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något om den rasism som genomsyrar det svenska samhället. Jag tror att det för en etniskt 

svensk som jag är svårt att förstå de fördomar som finns mot personer med rötter i andra 

länder. 

 

9.4. Förslag på forskning 

Under arbetets gång har jag stött på flera öppningar till fält intressanta för framtida forskning. 

Främst är jag nyfiken på vad en liknande studie om praktiserande muslimer skulle få för 

resultat. Jag har också blivit nyfiken på funktionshinder och sexualitet. Hur människor med 

funktionshinder hanterar sin sexualitet och upplever sig bli bemötta är frågor som inte fått 

utrymme i uppsatsen, men som framstod som intressanta och viktiga under intervjun med 

Khadidja. Ett tredje förslag på forskning handlar om samkönade relationer mellan människor 

med olika kulturell bakgrund. Exempelvis skulle det kunna handla om pars vardagsliv utifrån 

sexualitet och kulturell bakgrund. 

 

9.5. Avslutande ord 

När jag och några klasskamrater i början av våren diskuterade våra uppsatser slog jag fast att 

jag inte ville fokusera på förtryck. I slutändan är det ändå ett av de centrala begreppen i min 

analys. Jag har helt enkelt haft svårt att undvika det. Vi lever i ett samhälle fullt av 

förtryckande normer och sociala begränsningar. Att dessa skulle försvinna är en avlägsen 

utopi. Men att utforska och förstå karaktären av dessa förtryck och begränsningar är ett viktigt 

steg på vägen mot ett samhälle där alla, oavsett sociala positioner, får utrymme att i första 

hand vara människor. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Tack för att jag får intervjua dig! Anonymitet. Radera inspelningarna när uppsatsen är klar. 

Möjlighet läsa igenom transkribering. Kan avbryta intervjun eller inte svara på en fråga. 

Det jag är intresserad av är processen i vilken du insett din sexualitet och hur du upplevt det 

att vara homo/bisexuell kvinna med muslimsk bakgrund. Min tanke – att du ska få berätta 

förhållandevis fritt om det du tyckt varit viktigt under denna process. Fokus på det du upplevt 

som betydelsefullt. Samtidigt är det några områden som jag är särskilt intresserad av och som 

jag kanske kommer att fråga om, i fall vi inte kommer in på dem. 

Är det något du undrar innan vi börjar? 

 

BAKGRUND 

Skulle du kunna berätta lite om vem du är? Namn, ålder, sysselsättning? Hur ser din 

muslimska bakgrund ut? Vill du säga något om varför du gått med på att bli intervjuad? 

 

KOMMA-UT-PROCESSEN: 

Hur gick det till när du insåg din sexualitet? Berätta om den processen! Hur upplevde du det? 

Hur gammal var du? Vad var viktigt för dig i den processen? Någon händelse som du upplevt 

som särskilt betydelsefull? Någon särskilt viktig person? Har du några råd till andra i samma 

situation? Hur har du påverkats av processen? 

Har du berättat för din familj och din släkt? Skulle du kunna berätta om hur det gick till? Hur 

reagerade de i så fall? Varför tror du att de reagerade som de gjorde? Hur kom det sig att du 

berättade/inte berättade för dem? 

Har du berättat för vänner? Skulle du kunna berätta om hur det gick till? Hur reagerade de? 

Varför tror du? Hur kom det sig att du berättade/inte berättade för dem? 

Hur har du blivit bemött av andra homosexuella? Hur tycker du att du blir bemött i samhället 

som homosexuell kvinna med muslimsk bakgrund? 
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Vilken betydelse tycker du att din muslimska bakgrund haft i denna process? Tror du att du 

upplevt processen annorlunda om du inte haft din muslimska bakgrund?  

 

HUR DU LEVER IDAG 

Hur lever du idag? Din muslimska bakgrunds betydelse? Din relation till islam idag? Vad 

betyder islam för dig? Har din bild förändrats sedan du insåg din sexualitet? 

Är det något du vill tillägga? 

Man skulle kunna se det som att du trippelt förtryckt såsom homosexuell, kvinna och 

invandrare med muslimsk bakgrund. Hur tänker du när jag säger det? 


