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Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att HBTQ-personer uppfattar stress och lider av 

psykisk ohälsa i samband med komma ut-processen. Syftet med studien är att 

utforska hur HBTQ- personer uppfattar förväntningar i komma ut-

processen och undersöka vilka effekter dessa förväntningar har på komma ut-

processen. Studien är kvalitativ och genomförd via semistrukturerade 

intervjuer och studiens urval är 6 homo- och bisexuella personer i varierande 

åldrar från 18 år. Studiens empiri analyseras via av en kvalitativ analysmetod. 

Tidigare forskning och empiri från intervjuer ligger till grund för resultat och 

analys. Studiens resultat visar på att det bland intervjupersonerna inte finns 

några mönster på hur förväntningarna uppfattas i komma ut-processen. 

Resultatet visar att intervjupersonerna uppfattar både tilldragande och 

frånskjutande faktorer som försvårar och möjliggör komma ut-

processen. Trygga miljöer, positiv respons och normalisering av 

intervjupersonernas egna sexuella läggning möjliggör komma ut processen. 

Rädsla, oro och utsatthet är faktorer som försvårar. Resultatet visar också att 

stigmatisering, heteronormer och sammanhang problematiserar komma ut-

processen. Behovet för intervjupersonerna att komma ut påverkas av 

sammanhang, normer och attityder. Intervjupersonerna uttrycker både 

negativa och positiva uppfattningar om förväntningar i samband med att 

komma ut.  

 

Nyckelord: HBTQ, komma ut, stigma, normer, sammanhang 
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Inledning 
I myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) rapport om unga 

HBTQ-personer står det om komma ut-processen som en stressade faktor i många 

ungdomars vardag (MUCF, 2016). HBTQ är en förkortning för homo-, bi-, transsexuell 

och queer. I en tidigare rapport från samma myndighet framkommer det att HBTQ-

personer befinner sig i en utsatt psykisk hälsosituation i jämförelse med resten av 

befolkningen och att diskriminering och stigmatisering är faktorer i det svenska samhället 

som bidrar till en sämre psykisk hälsa hos HBTQ-personer (MUCF, 2015). MUCFs 

studier är användbara för att förstå det utsatta läget som HBTQ-personer befinner sig i, i 

relation till risk för ökad psykisk ohälsa. 

Vi har under studiens gång fått ta del av historier som målar upp en bild av en 

motsägelsefull värld, där det dels existerar förväntningar på att HBTQ-personer ska tala 

om sin sexuella läggning, men som också motarbetas av tankar som är starkt förankrade 

med rädsla för utsatthet och stigma. Det uttrycks att det finns en förväntan i samhället att 

en person med en annan sexuell läggning än den normativa skall tala om sin sexuella 

läggning. Som heterosexuell existerar inte denna förväntan och många HBTQ-personer 

uttrycker stor oro inför att berätta för sin familj och vänner. 

Berättelser vi tagit del av belyser bland annat hur pass komplicerat begrepp som 

komma ut kan vara, att det finns problem som behöver behandlas och att socialpedagoger 

har en plats som god hjälp för HBTQ-personer. Socialpedagoger har för avsikt att hjälpa 

individer med frågor och funderingar genom livets varierande skeden och att vara till 

extra hjälp inom ett problemfyllt område. Genom att skapa mer förståelse och kunskap 

kring människor överlag men i detta fall specifikt HBTQ-personer, finns förhoppningen 

att det kan bidra till ökad kunskap hos socialarbetaren. Via mer kunskap och förståelse 

kan socialarbetaren känna sig stärkt i att kunna ge HBTQ-personer ett bra och positivt 

bemötande.  

 
 

 



   
 

 

Syfte och frågeställning  
Syftet är att utforska om HBTQ-personer uppfattar olika former av förväntningar 

på att berätta om sin sexuella läggning eller komma ut och att undersöka om olika 

sammanhang medför olika förväntningar. Vidare att undersöka om stigmatisering och 

normer medför att personerna ställs inför olika former av begränsningar och möjligheter 

att berätta om sin sexuella läggning eller att komma ut. 

 

 

• Hur beskriver personerna olika förväntningar att berätta om sin sexuella 

läggning? 

• Vad medför olika sammanhang för förväntningar på att delge sin sexuella 

läggning och vad utmärker de olika sammanhangen? 

• Vilka olika faktorer påverkar möjligheter respektive försvårar för personerna i 

komma ut-processen och hur är dessa relaterade till stigma och normer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning kring det område som denna studie 

berör, det vill säga HBTQ- personer och förväntningar som kan finnas kopplat till deras 

sexuella läggning. Den tidigare forskningen består mestadels av internationell litteratur, 

färre studier utifrån en nationell kontext om HBTQ forskning är tillgängliga vilket även 

framgår i folkhälsomyndighetens rapport (Folkhälsomyndigheten, 2018). Vi applicerar 

dock den internationella forskningen i en svensk kontext. Kapitlet inleds med forskning 

om HBTQ-personers komma ut-process och komplexiteten kring detta. Därefter 

presenteras forskning om stigma och de utmaningar och konsekvenser dessa stigman 

innebär för HBTQ-personer. Avslutningsvis presenteras en studie om heteronormen och 

vilken påverkan den kan ha för HBTQ-personer.  

 

Komma ut 
"The LGBT Casebook" är en amerikansk bok med typfall om HBTQ, 

psykologiska aspekter om HBTQ och komma ut-begreppet. LGBT är en förkortning som 

står för lesbian, gay, bisexual and transgender. Boken innehåller flera forskningsartiklar 

vars mål är att hjälpa kliniker så att de bättre kan hjälpa HBTQ-personer med deras 

mentala hälsa, då det inte finns några direkta speciella kliniker där psykologer är experter 

på HBTQ- personer.  De två inledande kapitlen efter inledningen handlar om "closet"-

begreppet, som på svenska kan översättas till att komma ut, som har sina rötter i uttrycket 

att "komma ut ur garderoben (closet)". Anledningen till att inte vilja komma ut är enligt 

Savin- Williams och Cohen (2012) många. Som det beskrivs, kan det bland annat ha att 

göra med att man tvekar till att höra till en socialt stigmatiserad identitet och andra avskyr 

tanken på att definieras till enbart sin sexualitet.  

Savin- Williams och Cohen (2012) ifrågasätter faktumet att HBTQ-personer ens 

ska behöva komma ut. Detta med tanke på det stigma och den homofobin som många 

HBTQ- personer upplever, samt risker som finns som att förlora nära anhöriga och 

vänner. Samtidigt visar hävdas att komma ut ofta upplevs som en förenande process som 

fungerar som en bekräftelse av en persons känsla av värde. Som psykolog kan man välja 

att inte uttala sig i frågan om en individ ska komma ut eller inte, men att välja att göra 

ingenting är ofta inte ett val. En psykolog kan till exempel hjälpa någon att komma ut 



   
 

 

genom att erbjuda feedback på information som patienten lämnar, samtidigt som det kan 

innebära risker med att komma ut som inte psykologen kan förutspå. Studien visar också 

att det finns många "garderober att komma ut ifrån" och det finns det inget rätt och enda 

sätt att komma ut på. Detta kan en psykolog förbise i välmeningen att bekräfta personens 

läggning som homosexuell, som kan göra att personen väljer att komma ut på ett 

urskillningslöst sätt (Savin- Williams & Cohen, 2012). 

Valentine, Skelton, & Butler (2003) har skrivit en brittisk forskningsartikel som 

beskriver komma ut-processen, med sitt avstamp från ungdomars uppfattningar i relation 

till "family of origin", alltså den familjen ungdomen har växt upp med och inte 

nödvändigtvis den familjen som ungdomen bor med för tillfället. Familjen är viktig för 

unga personer då familjen förser ungdomen med finansiell och emotionellt stöd. Därför 

är varje beslut att komma ut, färgad av rädsla för en eventuell förlust. Dock har unga 

personer också en kärlek till deras familjer och känner ofta ett ansvar att skydda deras 

föräldrar och syskon från känslor av skuld, skada eller skam. Individer förhandlar dessa 

komplexa känslor genom att spela på de olika förhållanden de har med individuella 

familjemedlemmar. Som ett resultat kan i vissa fall processen att komma ut överföras till 

andras ansvar. Valentine, Skelton, & Butler (2003) går också igenom vad det är för 

samhällsfenomen genom historien som har påverkat förmågan för unga att tala om sin 

sexuella läggning, där exempelvis offentliga personer (kändisar, politiker och 

idrottspersonligheter) har gjort det lättare för allmänheten att tala om sin sexuella 

läggning.  

Valentine, Skelton, & Butler (2003) hävdar att familjen som enhet inte är en 

homogen grupp, utan består av flera nät av förhållanden mellan de olika medlemmarna. 

Det är enbart genom att undersöka familjens interna relationer (till skillnad mot att 

undersöka familjen som en enhet) som slutsatser kan dras om hur familjelivet ser ut och 

vad för känslomässiga funktioner familjen har i hemmet. Studien kommer via dessa 

resultat fram till slutsatsen att homosexuella i familjen inte tar beslutet om att komma ut 

enbart efter egna begär och valda livsstil. Beslutet grundar sig i skapandet i familjen, att 

vara en del av konstellationen och viljan att bevara sin roll i familjen. Familjen är viktig 

för unga människor då de ombesörjer ekonomiskt och emotionellt stöd och det blir då 

också viktigt att bibehålla sin roll i familjen. Att komma ut inför familjen påverkar andra 

både inom familjen och utanför. På så vis är "garderoben" inte ett utrymme där bara den 



   
 

 

homosexuella hemlighåller sin sexualitet, eftersom hela familjen påverkas av den 

enskilda individens beslut om att komma ut (Valentine, Skelton, & Butler, 2003). 

Mehra och Braquet, (2006) skriver också om unga människors tankar om att 

komma ut. Det är en amerikansk kvalitativ studie med 21 informanter. Studien handlar 

också om bibliotekens roll i att det bör finnas mer litteratur om ämnet som kan hjälpa 

ungdomarna. Hälsoexperter jämför "komma ut processen" med stadierna i sorgearbete. 

Kubler- Ross (1993) beskriver dessa stadier som förnekelse, ilska, förhandling, 

depression och acceptans. Temes (1980) identifierar stadierna av sorg i termerna av 

domningar, desorganisation och omorganisering; och varierade grader av dessa är 

förväntade under olika "queer"-ungdomars komma ut-process baserad på individuella 

erfarenheter baserad på grad av internalisering av socialkulturella förväntningar och 

uppfattad miljö av fientlighet och acceptans.  

Studiens resultat visar att deltagarnas erfarenheter av att komma ut är en 

skärningspunkt av flera faktorer som är associerade med individen, personer som är 

associerade med individen och sammanhang som formar deras bekräftelse och avslöjande 

av sexualitet. I dessa ingår korsande variabler, inklusive personlighet och sociala 

interaktionsförmåga hos individ, familj och social miljö, plats för uppväxt, tid och 

socioekonomisk status, utbildningsbakgrund, ålder, kön, förståelse för sexualitet och 

internalisering av sexuell orienteringsetikett, levnadsstatus och andra sociologiska 

variabler. Deltagarna kände att korrekta informationskällor om "queer”-problem under 

deras komma ut process skulle ha varit viktigt att dela med nära familj och vänner. Detta 

då ju mer dessa människor fick reda på "queer"-problem, desto bättre skulle deras 

anpassning har varit med deltagarnas komma ut process. Under hela komma ut processen 

och särskilt under de inledande faserna, menade deltagarna att rollen som den 

marginaliserande heterosexistiska sociala och kulturella miljö som den mest 

instrumentala faktorn som formade deras erfarenheter av att komma ut. Flera av 

deltagarna avslöjade att sociala och kulturella antaganden och normer om HBTQ- 

personer som var baserade på heterosexuella förväntningar och stereotyper dikterade 

deras komma ut-beteende och skapade mycket rädsla, ångest och stress i sig själva och i 

det sociala erkännande av att vara "queer" till andra. Studien visar också att bibliotek kan 

proaktivt göra skillnad i tiden när HBTQ-ungdomar kommer ut till familj / vänner genom 

att expandera sina samlingar för att inkludera material som kan vara användbart för 



   
 

 

individer omedvetna om den kommande processen och värd för evenemang för 

heterosexuella beträffande dimensioner associerade med HBTQ-personers komma ut-

erfarenheter.  

Belous, Wampler och Warmels-Herring (2014) skriver om män som på olika sätt 

anpassade sitt beteende i början av processen att komma ut. Det är en amerikansk 

kvalitativ studie där det har genomförts 17 intervjuer med män som identifierar sig som 

homosexuella. I studien beskrivs det att männen visste att de var annorlunda och 

attraherade av män ganska långt innan de berättade för någon om sin sexuella läggning. 

Anpassning skedde i form av att de utåt sett dejtade kvinnor och försökte passa in i 

heteronormen och vara "macho". Studien handlar också om sociala svårigheter med att 

komma ut. Studien beskriver en rädsla hos deltagarna om att bli avvisade av familj och 

vänner. Studien handlar också om hur media kan påverka HBTQ- personer, då flera TV-

serier visar upp stereotypiska bilder av hur en homosexuell man är och ska vara, vilket 

kan påverka HBTQ-personers val om att komma ut och för vilka. Detta gör också att de 

närstående kan ha en stereotypisk och felaktig bild om homosexuella.  

Studiens resultat visar att en del av anpassningen genom processen att komma ut 

består av att om och om igen förklara vem man är. Studien visar också att de 

homosexuella männen tenderade att gå in i den homosexuella kulturen genom en stark 

efterlevnad av stereotyper som media porträtterar hur en typisk homosexuell man ska 

vara. Processen med att belysa dessa egenskaper förklarades av deltagarna som en 

"övergångsfas" genom vilken de gick igenom på väg till deras "sanna" identitet. Studien 

visar också att deltagarna var deprimerade, reserverade eller arga innan de kom ut för sina 

familjer och vänner, vilket återspeglar den ansträngning som krävs för att behålla fasaden 

som heterosexuell och att det som upplevdes som värst under anpassningen var att 

ständigt behöva ljuga för nära och kära. Genom att komma ut och berätta om sin sexuella 

läggning uppstod en befrielse från konstant stress och genom att komma ut blev 

deltagarna lyckligare och mer självsäkra (Belous, Wampler, & Warmels-Herring, 2014). 

 

Stigma 
Van Bergen & Spiegel (2014) undersöker hur nederländska HBTQ-ungdomar 

hanterar stigmatisering och de sociala och individuella mekanismerna som påverkat 

hanteringen av stigmatisering i förhållande till flera sammanhang, som familj, skola och 



   
 

 

religion. Det är en kvalitativ studie där 30 HBTQ-personer mellan 16 till 25 år har 

intervjuats. Studien beskriver att ungdomarna ansträngde sig att passa i den 

heterosexuella könsnormen, detta för att inte bli stigmatiserade. De distanserade sig från 

HBTQ-sammanhang. Stigmatiseringens inverkan på ungdomarnas välmående var hög. 

Symptom på detta beskrivs i studien som nedstämt humör, alkoholmissbruk och 

självskadebeteende.  Ungdomarna hade också kroppsliga besvär som migrän, men 

stigmatiseringen innebar även fysiskt våld. Det fysiska våldet beskrivs i studien som 

anspänningar som byggts under flera års stigmatisering på grund av ens sexuella läggning 

och som en överlevnadsstrategi tar den stigmatiserade ungdomen till våld. Studien 

handlar vidare om att bli vittne till homofobiska kommentarer mot andra kan leda till att 

människor väljer att vara tysta om sin sexuella läggning, då det finns rädsla för 

stigmatisering.  

Studien visar att stigmatisering var utmanande för HBTQ- ungdomar men i olika 

utsträckning. Hantering av stigmatisering är en mångfacetterad process som är känslig 

både för samhället som helhet, den sociala miljön, dess krav och resurser samt enskilda 

faktorer som påverkar bedömningen av stress och resurser för att hantera stigmatisering. 

Studien visar att hantering av stigmatisering utvecklades i samband med ungdomarnas 

tillgång till sociala resurser och sociala nätverk och deras förmåga att kritisera den 

heteronormativa livsstilen. (Van Bergen & Spiegel, 2014). 

Även Mehra & Braquet (2006) lyfter fram negativa konsekvenser av stigma hos 

HBTQ-ungdomar. Studien visar att stigmat i det amerikanska samhället är knutet till att 

homosexualitet är orsaken till att människor med samkönad attraktion utvecklar negativa 

föreställningar om sig själva. Konsekvenserna av detta kan bli att tillhandahålla 

sanningsenlig och sympatisk information under en sådan plågsam tid blir en 

nödvändighet som kan göra skillnad mellan liv och död för en "queer" ungdom. I studien 

beskrivs tankar om att man som HBTQ-person alltid måste tvinga sig själv att vara ute 

med sin sexuella läggning. Att det är en mental process av att gå in och ut ur garderoben 

som alltid pågår. När någon frågar om ens sexuella läggning är det alltid obekvämt att 

säga att ”detta är min flickvän” eller ”detta är min partner” och att den obekvämheten 

troligtvis beror på det negativa stigma som kommer med att vara homosexuell. (Mehra & 

Braquet, 2006).  



   
 

 

Nedan visas en tabell som finns med i studien. Tabellen visar vilka rädslor 

deltagarna beskrev kopplat till olika delar i sin process att komma ut.  

 

(Mehra & Braquet, 2006, s. 10) 

Studiens resultat visar att allt det negativa som deltagarna hörde om homosexuella 

människor skapade i början av deras komma ut-process en rädsla för att tillhöra en 

stigmatiserad grupp. Sociala och kulturella antaganden om HBTQ-personer skapade 

mycket ångest och stress och en rädsla för stigmatisering.  

 

Heteronormen 
Motoyama (2015) skriver om att det heteronormativa samhället och homofobi är 

två stora hinder för de som är inte är heterosexuella. Det är en japansk kvalitativ studie 

där 24 icke-heterosexuella personer har intervjuats. Studien beskriver hur det är att som 

HBTQ-person i Japan komma ut för sig själv och för den heterosexuella omgivningen, 

under verkan av de japanska kulturella normerna. Studien visar på förvirringen som 



   
 

 

uppstod hos HBTQ-personerna när de upptäckte sin attraktion för samma kön som en 

själv, detta då heteronormen i landet är så stark och även övertygelsen om att 

heterosexualitet är det rätta. Studien visar att människor inte kunnat visa sin kärlek öppet 

kopplat till den starka heteronormen. Studien visar att komma ut processen är ihopkopplat 

med svår stress och denna stress berodde på momentet att behöva komma ut inför 

heterosexuella människor i sin närhet. Studien visar också på att rädslan för homofobi 

och ett eventuellt utanförskap gör att HBTQ-personer väljer att ljuga om sin sexualitet. 

Framförallt visar studien på en rädsla för att vara annorlunda och att det är viktigt att vara 

"normal" och att man då är som majoriteten, alltså heterosexuell. Studien visar att 

heteronormen är så stark att när man som HBTQ-person uppfattade stark homofobi i 

samhället var det svårt att acceptera sin sexualitet och att komma ut, men att ju fler de 

berättade för så fick de uppfattningen om att de negativa konsekvenserna kanske inte var 

så stora. När deltagarna lyckades motstå heteronormen och den uppfattade homofobin 

kunde de öppet leva som icke-heterosexuella (Motoyama, 2015). 

Anna Siverskog (2016), skriver att det även i Sverige förekommer fall där HBTQ-

personer funnit det omöjligt att vara öppen med sin sexuella läggning. De vågar inte vara 

öppna med sin sexualitet då de är rädda att röra sig utanför normerna och att röra sig 

utanför normerna är kopplat till "avvikelse och abnormitet". Det är en svensk kvalitativ 

studie där 20 personer som identifierar sig som lesbiska, homosexuella, bisexuella, 

transpersoner eller queera har intervjuats. 

Avhandlingen skriver ur ett historiskt perspektiv, där många av 

intervjupersonerna är äldre, men det ges också en historisk inblick i de attityder som har 

förekommit genom decennierna fram till nutid. Det framkommer också via den historiska 

vinklingen att många liberala åtgärder för att skapa bättre förhållanden för HBTQ-

personer, ofta åtföljs av åtstramningar. Ett exempel på detta är den ökade öppenheten 

rörande sexualitet under 90-talet, som åtföljdes av kapande av buskarna i 

"raggningsparkerna" i Stockholm och att omklädningshytter på badhus togs bort. 

Öppenheten och den åtföljande mer subtila åtstramningen beskrivs som förändring som 

kommer i "vågor", där varje våg efter varje svall också innebär en bakåtrörelse. 

En ökad öppenhet inför HBTQ-personer behöver sedermera inte alltid betyda 

ökade rättigheter och varje framsteg kan också presentera motreaktioner, i form av 

exempelvis stigmatisering. Avhandlingens resultat visar på att det fanns få queera 



   
 

 

förebilder när intervjupersonerna växte upp och att sexuella begär utanför heteronormen 

upplevdes som osynliga och sågs som något kriminellt och konstigt. Studien visar också 

på den starka heteronormen som intervjupersonerna upplevt, normer om ett heterosexuellt 

äktenskap och barn och att detta innebar mycket påtryckningar från den egna familjen. 

Att vara normal var viktigt, så pass viktigt att flera personer valde att ingå ett 

heterosexuellt äktenskap för att ses som normal och följa den normala stigen. Studien 

visar på en rädsla för att vara öppen med sin sexualitet, detta på grund av känslor av skam 

och rädsla inför att bli socialt förskjuten (Siverskog, 2016). 

 

Sammanfattning 
I presentationen av tidigare forskning framgår att stigmatisering påverkar HBTQ-

personer negativt, genom att exempelvis resultera i negativ självbild och uteslutande av 

vissa grupperingar. Att bli utsatt för stigmatisering bidrar till sämre hälsa, både psykisk 

och fysiskt. Det framkommer även att normer har en roll i skapandet av psykisk ohälsa 

hos HBTQ-personer och att det är svårt för många att vara öppna med sin sexuella 

läggning. Heteronormen kan vara så stark att det kan vara svårt för HBTQ-personer att 

acceptera sin egna sexualitet och upplever en stress över att försöka leva upp till normerna 

som finns.  

Det framkommer även att komma ut- processen är en process som innehåller 

många olika skärningspunkter och att det är många delar som ska tas i beaktande när en 

HBTQ-person väljer att komma ut. Sociala nätverk, sammanhang som plats och tid, 

personlighet och bakgrund, ålder och uppväxt är alla faktorer som spelar roll på en 

persons komma ut-process.  

Detta är tidigare fynd som kommer vara till hjälp inför det studien kommer att 

undersöka då det är nära förankrat till studiens frågeställningar och syfte. De begrepp som 

behandlas i denna aktuella forskning kommer också att återkomma i resultatet i syfte om 

att analysera den framtagna empirin och ställa den i relation till vad som tidigare har 

upptäckts.  

I genomgång av tidigare forskning har det framkommit att det finns relativt få 

svenska studier som behandlar det svenska samhällets förväntningar på HBTQ-personer 

och om de uppfattar någon form av stigmatisering. Komma ut-begreppet har vi inte 



   
 

 

lyckats hitta någon nationell forskning om. Den forskningen som vi har fått tag på är 

således nästan uteslutande utländsk. Denna studie fyller på så vis en lucka i svensk 

vetenskaplig forskning kring ämnet HBTQ, förväntningar på HBTQ, komma ut-

processen och heteronormen. 

 

 

Teori och begrepp 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt och centrala begrepp. 

Ett förtydligande av HBTQ som begrepp. HBTQ är en förkortning som står för homo-, 

bi-, transsexuell och queer. Detta begrepp är värdefullt att kunna inför vidare begrepp 

som kommer belysas i detta avsnitt. 

 

Teoretisk utgångspunkt 
Social konstruktionism: 

Den valda teoretiska utgångspunkten i denna studie är social konstruktionism. 

Social konstruktionism har som uppgift att försöka reda ut hur vissa företeelser har 

kommit att betraktas som problem. Via social konstruktionism försöker man inte enbart 

undersöka om det finns problematik eller inte, utan hur problematiken har uppkommit 

och varför olika företeelser ses som problematiska. Social konstruktionism ger också 

perspektiv på hur den sociala verkligheten skapas och vilka handlingar och attityder som 

ligger till grund för hur samhället är uppbyggt (Jacobsson, Thelander, & Wästerfors, 

2013). 

Fokus ligger inte på att se och mäta hur utbredda olika fenomen är, utan mer 

varifrån olika attityder, tankar och idéer kommer från i samhället, som skapar dessa 

fenomen. Intervjuerna som mycket av empirin består av kommer att analyseras och 

betraktas ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, då vi med våra frågor letar efter 

bakomliggande faktorer som ligger till grund för intervjupersonernas uppfattningar. 

Studiens syfte är "att utforska om HBTQ-personer uppfattar olika former av 

förväntningar på att berätta om sin sexuella läggning". Via socialkonstruktionistisk 

utgångspunkt avser vi ta reda på de uppfattningar HBTQ-personer har till eventuella 

förväntningar som olika sammanhang har på dem att tala om sin sexuella läggning och 



   
 

 

undersöka vad det är för faktorer det är som spelar in på HBTQ-personers förmåga att 

välja att tala om sin sexuella läggning. Intresset är att ta del av olika individers 

individuella historier för att ge oss en inblick av deras tankar och funderingar, för att 

undersöka hur de konstruerar sin förståelse av förväntningar om att berätta om sin 

sexuella läggning och se vilka mekanismer som ligger bakom deras utsagor. 

Utöver denna teoretiska utgångspunkt kommer vi också använda oss av centrala begrepp 

som kommer utgöra studiens grund. Nedan presenteras dessa begrepp mer ingående.  

 

Begrepp 

Komma ut 

Att vara "instängd i garderoben" är ett uttryck som beskriver en person som 

gömmer HBTQ-känslor, eller som döljer sin HBTQ-sexualitet. Garderoben är ett begrepp 

som kom till för att ställa homosexualitet i relation till heterosexualiteten, 

homosexualiteten är det "osynliga", det som inte får synas, det som ställs undan och 

förtrycks i samhället (Ambjörnsson, 2006). Att komma ut refererar i sin tur processen en 

person går igenom då en HBTQ-person tar sig ut ur garderoben och väljer att öppet tala 

om sin sexuella läggning. Begreppet komma ut förutsätter att personen i fråga har 

någonting att dölja, vilket i detta fall är homo- bi- transsexualitet, eller annan 

ickenormativ sexuell läggning (Levounis, Drescher, Barber, 2012). 

Syftet med denna studie är att belysa och undersöka HBTQ-personers uppfattade 

förväntningar av att behöva komma ut. Genom att kritiskt använda begreppet komma ut 

i relation till det empiriska materialet finns förhoppningen att det skall producera en 

mångfasetterad bild av hur begreppet uppfattas och används av intervjupersonerna. Med 

begreppet är det också möjligt att undersöka eventuella utmaningar informanterna kan ha 

stött på då de har valt att komma ut, då komma ut som begrepp förutsätter att personen i 

fråga döljer, eller någon gång har dolt, sin sexuella läggning.  En begränsning med 

begreppet är just att det förutsätter att personen har någonting att dölja, vilket kommer att 

utforskas under studiens gång. Detta begrepp kommer vi ställa oss kritiska till i analys. 

Studien kommer i analysen att kritiskt granska intervjupersonernas berättelser och 

undersöka om det alltid finns ett behov eller förväntan av att komma ut.  

 



   
 

 

Stigma 

Stigmatisering är när den självupplevda sociala identiteten och den tillskriva 

sociala identiteten skiljer sig och det är då som det uppstår ett stigma (Goffman, 2011). 

Varje samhälle delar in människor i kategorier, samhället bestämmer också vilka 

egenheter som ska uppfattas som vanliga inom varje kategori. När en människa besitter 

en egenskap/sexualitet som inte passar in i hur vi först trodde att människan var blir 

plötsligt den individen med den avvikande egenskapen till en utstött människa. Att bli 

stämplad på ett visst sätt innebär ett stigma.   

Goffman menar att de som av olika anledningar är utanför den sociala normen 

ofta önskar att efterleva normen, men att valet att passa in inte alltid finns, till exempel 

homosexualitet. Det handlar om individens livsomständigheter, inte individens egen vilja 

(Goffman, 2011). 

Stigmatisering kan också ses som ett utestängande av andra som bryter mot 

normen och att aktörer aktivt motarbetar de som stigmatiseras (Lalander & Johansson, 

2017). Att bli stigmatiserad kan ha drastiska konsekvenser. Som stigmatiserad kan man 

bli utesluten från föreningar, grupper, jobb och möjligheter. Som stigmatiserad betraktas 

man inte fullt ut som ”mänsklig”, de som stigmatiserar ser sig själva som bättre 

människor, som mer mänskliga, i kontrast till de stigmatiserade. En särskild grupp kan 

exempelvis stigmatisera en annan grupp individer genom att ge dem öknamn (Lalander 

& Johansson, 2017). 

För studiens syfte är begreppet användbart, då vi vill veta vad det är för 

tankegångar som informanterna har om stigmatiserande och ta reda på om och i så fall 

hur HBTQ-personer uppfattar stigmatisering. Vi vill också se om stigmatisering påverkar 

intervjupersonernas möjligheter att berätta om sin sexuella läggning. Studien kommer i 

analysen ställa begreppet stigma i relation till intervjupersonernas berättelser. En kritisk 

reflektion är att genom användning av begreppet målar studien upp en grupp individer 

som stigmatiserade och förutsätter att de står utanför normen. Och detta 

kan vara en begränsning med begreppet. 

 

 



   
 

 

Normer 

Normer är formella och informella regler som bestämmer hur man ska agera. 

Normerna är det som anses vara "rätt och riktigt" i samhället, de regler som individer 

skall anpassa sig efter för att inte framkalla andras ogillande. Normer är oftast osynliga, 

tills dess att de överträds (Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 2010). Normen står för det 

"normala", det "rätta" och den riktning som alla bör förhålla sig emot. Att sticka ut från 

normen, för att sedan "avslöja" sig själv, kan resultera i ett utanförskap. 

Martinsson & Reimers (2010), skriver att normer uttrycker en idé om kulturella 

krafter som reglerar och kontrollerar mänskliga beteenden. Att granska normer är ett sätt 

att studera hur diskriminering och exklusion är möjligt. Faktumet att talet om normer är 

vardagligt gör att normer är ett koncept som effektivt belyser hur kunskap, bilder och 

representationer är relaterade till makt och den pågående konstruktionen av överlägsenhet 

och underordning.  Om det inte fanns någon heterosexuell norm, som upprepande gjorde 

heterosexualitet till den naturliga och förståeliga sexualiteten, då skulle det inte finnas 

någon homofobi eller diskriminering gentemot bisexuella personer (Martinsson & 

Reimers, 2010).  

För studiens syfte är begreppet användbart i analysen då normerna kan ha en stor 

inverkan på intervjupersonernas svar, vi vill få reda på om normerna påverkar HBTQ-

personers förmåga att tala om sin sexuella läggning. Begreppet kommer att användas för 

att förstå att det kan finnas olika normer i olika arenor, exempelvis föreningar där HBTQ-

personer är normen. 

Normer kan innebära olika saker för olika människor och i olika sammanhang. I 

studien kommer begreppet innefatta normer i samhället, normer inom HBTQ-

sammanhang och normer i förståelse till utseende och beteende. En begränsande faktor i 

användandet av begreppet normer är att begreppet kan ha olika betydelse för studiens 

intervjupersoner och sammanhang, vilket kan göra vissa svar svårtolkade. 

 

 

 

 



   
 

 

Metod 
 I detta avsnitt presenteras och motiveras de metoder som har använts i studien. 

Den kvalitativa metoden motiveras och presenteras och en beskrivning genomförs av 

hur analysen och bearbetningen av materialet har gått till. Denna del tar också upp 

vilket urval studien har använt sig av och hur utförandet av studien har gått till. 

Reliabilitet, validitet och etiska överväganden beskrivs och resoneras. Slutligen 

presenteras sökmotorer och nyckelord. 

 

Den kvalitativa metoden 
Syftet med studien är att utforska hur HBTQ-personer uppfattar eventuella 

förväntningarna om att berätta om sin sexuella läggning. Syfte och frågeställningar riktas 

mot informanternas berättelser om dessa erfarenheter och hur de uppfattat olika aspekter 

av den sociala verklighet i sammanhang där förväntningar funnits. Den kvalitativa 

metoden används till att ta fram enskilda individers berättelser och tankar och det är mot 

den bakgrunden det kommer läggas vikt vid hur informanterna väljer att berätta och vilka 

ord de använder i analysen. Det gör det möjligt att skapa en förståelse av hur 

informanterna tolkar och uppfattar den sociala verkligheten. I fokus för studien är en 

specifik grupps tankar och beskrivningar av deras upplevelser, deras bild som skapats av 

deras konstruerade förmåga (Bryman, 2002). Genom individuella intervjuer kan 

kunskaper om det säregna och unika göras möjligt (Danermark, Ekström, Jakobsen, & 

Karlsson, 2003). 

Det finns dock kritik mot den kvalitativa forskningen.  Den kritik som riktas mot 

denna typ av forskning handlar bland annat om att kvalitativ forskning i stor utsträckning 

bygger på forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är betydelsefullt, även det 

nära förhållande som kan etableras med intervjupersonerna kritiseras. Kritiken riktar även 

in sig på att kvalitativ data är ostrukturerad och på sätt kommer tolkningarna av datan 

påverkas av forskarnas sympatier och personliga bedömningar (Bryman, 2002). 

Vi hanterar denna kritik genom att tematisera och koda. Genom tematisering och 

kodning av det empiriska materialet har materialet systematiskt och strukturerat 

analyserats. Transkribering av material har skapat en grund varpå vidare tematisering har 

gjorts möjlig. Via kodning och tematisering har betydelsefulla mönster och tankar kunnat 

urskiljas och kategoriserats för att senare kunna användas i vidare analys.  



   
 

 

Då vi är två författare bakom studien har vi kunnat samtala med varandra under 

studiens gång och kommit överens om hur materialet skall tolkas och hjälpt varandra att 

ta bort personliga bedömningar. 

Under intervjuerna har känslor av såväl empati som sympati uppstått. Detta kan 

påverka tolkningen av intervjupersonernas berättelser. Detta kan ha skett omedvetet, men 

det är inget som författarna har känt påverkat dem i tolkningsarbetet, som utfördes via 

den transkribering som baserades på intervjuerna. Vi har gjort ett medvetet val om att inte 

intervjua personer som vi har nära förhållande till då det skulle kunna påverka 

berättelserna och det framtida tolkningsarbetet. 

 

Analys och bearbetning av material 
Det material vi fick fram består av semistrukturerade intervjuer, som spelades in 

med hjälp av digitala diktafoner som producerade ljudfiler av intervjuerna. Vi bearbetade 

dessa ljudfiler genom att först dela upp dem mellan oss, för att sedan transkribera dem på 

varsitt håll, för att vara så pass tidseffektiva som möjligt. 

Studiens fokus ligger på livsvärlden och medvetandet och öppenhet för 

intervjupersonernas erfarenheter och det är av den anledningen vi använder oss av 

fenomenologisk analysmetod. Fenomenologisk analysmetod innebär att undersöka 

människors tankar, uppfattningar och erfarenheter av deras omvärld (Jacobsson, 

Thelander, Wästerfors, 2010).  Exakta beskrivningar är prioriterat och strävan att sätta 

förkunskapen inom parentes och söka efter bestående essentiella innebörder i 

beskrivningarna (Kvale och Brinkman). 

Studiens empiriska material analyserades utifrån en fenomenologisk 

analysprocess i sex steg (Szklarski, 2015). Första steget beskrivs som benämning av 

helhetsbetydelsen. Detta innebär en översiktlig genomgång av det insamlade materialet, 

i detta fall sex stycken intervjuer. Steg två innebär avgränsning av meningsbärande 

enheter. Detta steg innebär en mer detaljerad genomgång av de transkriberade 

intervjuerna, meningen med detta är att bryta ner texten till mindre delar. På detta sätt 

avgränsar vi texterna till de meningsbärande enheterna. Dessa enheter kan vara meningar 

eller enstaka fraser.  

Steg tre är transformering av vardagliga beskrivningar där det sker en detaljerad 

analys av de meningsbärande enheterna. Det handlar om att fånga både den klart uttalade 



   
 

 

och den outsagda meningen i informanternas uttalanden. Steg fyra innebär framställning 

av fenomenets situerade struktur. Här sätts de transformerade meningsenheterna samman 

till en sammanhängande beskrivning av den utforskade upplevelsen. I det här steget 

experimenterar forskaren med de transformerade meningsenheterna för att eliminera 

eventuella oväsentliga utsagor, eliminera upprepningar och att sätta ihop meningsenheter 

med ett liknande innehåll. Steg fem är framställning av fenomenets generella struktur. 

Analysen i detta steg börjar med en ren genomgång av de situerade beskrivningarna. 

Syftet med detta är att till slut identifiera de centrala teman som träder fram i respektive 

beskrivning. Sedan genomförs en reduktion till det utforskade fenomenets essens. 

Essensen består av de gemensamma nämnarna av alla gjorda intervjuer. Det sjätte steget 

i analysprocessen är slutlig verifiering av fenomenets essens. Detta innebär att 

forskningsresultatet verifieras av informanterna. Detta kan till exempel innebära 

kompletterande materialinsamling. Detta i form av intervjuer som syftar till att kontrollera 

att forskarens slutsatser stämmer överens med informanternas upplevelser.  

Szklarskis förklaring av hur en fenomenologisk analysprocess kan gå till 

influerade studiens analysprocess. Efter att transkriberingen var gjord skrevs texterna ut 

och i enlighet till fenomenologisk analysprocess påbörjades sökandet efter 

meningsbärande enheter, oväsentligheter togs bort och en analys av enheterna gjordes för 

att hitta mening bakom uttalanden. Efter detta påbörjades kodning. Kodning inom 

kvalitativ forskning görs genom att koppla samman utsnitt och passager i materialet som 

skapar nyckelord. Målet med kodningen var att bygga upp ett begreppsligt ramverk 

(Lindgren, 2014). Kodningen gick till så att vi gick igenom texterna och ringade in alla 

ord och meningar som kändes relevanta för studien, till exempel homofobi, sexualitet, 

stigmatisering och nätverk. 

Efter det tematiserades intervjuerna. Tematisering genomfördes genom att titta på 

koderna och kategorisera dem. Det framkom ganska snabbt att vissa koder hörde samman 

med varandra temamässigt och det uppstod på så vis tre centrala teman. Dessa tre teman 

var "sammanhang", "faktorer bakom komma ut-processen" och "förutfattade meningar". 

Ett tema fångar någonting viktigt om den insamlade datan i relation till forskningsfrågan 

och representerar någon nivå av mönstrat svar. En viktig fråga att ställa är frågan om vad 

som räknas som ett mönster eller tema, eller vilken storlek behöver ett tema vara. Det 

idealiska är att det kommer vara ett antal exempel av ett visst tema igenom hela datan, 



   
 

 

men många exempel innebär inte nödvändigtvis att temat är mer avgörande. Eftersom det 

är en kvalitativ analys finns det inte fasta svar på frågan om vilken proportion av 

datainsamlingen som måste visa bevis på temat för att betraktas som ett tema (Braun & 

Clarke, 2006).  

Analys och resultat baserades sedan på framtagna teman. Det sjätte steget i 

processen, som innebär att forskningsresultatet skall verifieras av intervjupersonerna, har 

vi valt på grund av tidsbrist valt att inte genomföra. Hade intervjuerna innehållt oklarheter 

hade vi gått tillbaka för verifiering. 

Beroende på forskningsuppgift och person kan det skilja i sättet forskaren sorterar 

och tematiserar. Det kan vara viktigt att alla koder hamnar i ett välfungerande system. 

Medan i andra fall är huvudfunktionen med tematiseringsarbetet att få fram en mindre 

samling nyckelteman som den fortsatta analysen kan kretsa omkring (Lindgren, 2014). I 

denna studie handlade tematiseringen om den senare beskrivningen, att få fram en mindre 

samling nyckelteman som fungerar som verktyg inför vidare analys. 

 

Urval och utförande 
Vårt initiala urval var HBTQ-ungdomar i åldrarna 16-19 år. Vi tog kontakt med 

olika HBTQ-föreningar och eftersökte intervjupersoner i den åldern och fick tag på en 

intervjuperson som vi fortsättningsvis hade mailkorrespondens med. Vi insåg dock 

ganska tidigt att det skulle bli svårt att få tag på tillräckligt många intressenter för att 

kunna producera tillräckligt material och ändrade då syftet därefter till att inkludera 

personer 18 år och uppåt.  
För att hitta intervjupersoner har vi tagit kontakt med föreningar i sydöstra Sverige 

som handskas med HBTQ-frågor, annonserat ut att vi söker intervjupersoner via 

plattformarna Facebook och Instagram och fått reda på intressenter via vänner och 

bekanta. Vi har också använt oss av "snöbollmetoden", där intervjupersoner har 

informerat vidare till vänner och bekanta om att vi söker intervjupersoner. 

”Snöbollsmetoden” innebär att man oftast utgår från författarens kontakt med informanter 

som i sin tur blir ombedda att rekrytera ytterligare informanter. ”Snöbollsmetoden” är 

särskilt effektiv i kvalitativa studier där man försöker få tag i informanter som av någon 

anledning kan vara svåra att få tag på, som tillhör exempelvis en socialt utsatt, dold eller 

kriminell grupp (Andrews & Vassenden, 2007). 



   
 

 

Intervjupersonerna fick själva välja var intervjun genomföras. Några av 

intervjuerna genomfördes hemma hos intervjupersonerna och resten på offentliga platser.  

Ett undantag var en intervju som genomfördes via videosamtal via Skype. Vi bestämde 

tid för samtalet, men första delen av den avlagda tiden gick dessvärre åt till att reda ut 

tekniska problem. Vi hade inget ljud från intervjupersonen och intervjupersonen kunde 

inte se oss. Dock löste sig detta ganska snabbt och resten av intervjun gick till på ett 

oproblematiskt vis. Ljudnivån vad bekväm då vi var i en stillsam miljö. 

Samtliga intervjupersoner blev informerade om studiens syfte och skrev under 

samtycke till intervjuerna, vilket skedde innan intervjuerna startade. I ett fall då intervjun 

skedde via videolänk fick intervjupersonen informationsbrevet tillskickat via mail. 

Intervjupersonen skrev ut mailet, skrev under samtycke, scannade dokumentet och 

skickade tillbaka ett mail med det scannade dokumentet med underskrift innan intervjun 

tog vid. 

Att intervjupersonerna skulle ha en särskild specifik sexuell läggning spelade för 

oss ingen roll, vi var intresserade av att samtala med HBTQ-personer som själva 

identifierade sig som HBTQ-person. De personer som vi har fått tag på identifierar sig 

som homosexuella och bisexuella.  

 

Datainsamlingsmetoder 

Intervju 

Vi ville ta del av HBTQ-personers egna berättelser och åsikter och använde oss 

av intervju som metod, då vi via intervjuer får en djupare förståelse för deras tankar om 

förväntningar som de kan uppleva att berätta om sin sexuella läggning. Genom att göra 

kvalitativa intervjuer blir det lättare att förstå och ta del av intervjupersonens egna 

uppfattningar och tankar, därav är den kvalitativa ansatsen ett bra sätt för att undersöka 

vår forskningsfråga (Kvale & Brinkman, 2014).   

Det som utmärker en kvalitativ studie är att vi får information i form av ord och 

berättelser. Vi har intresserat oss av en liten grupps enskilda berättelser, som mer på 

djupet berättar om sina egna uppfattningar och historier. 



   
 

 

Semistrukturerad intervjumetod 

Studiens intervjuer genomfördes via en halvstrukturerad (semistrukturerad) 

intervjumetod. Till studiens syfte och frågeställningar, där det efterfrågas HBTQ-

personers beskrivningar av förväntningar att berätta om sin sexuella läggning, valdes den 

semistrukturerade intervjumetoden då den är mångsidig och tillåter fria svar från 

informanterna. Detta innebär att det inte finns några svarsalternativ för informanterna att 

välja på, utan intervjun möjliggör istället djupare, mer utvecklade svar på frågorna. 

Frågorna är i sin tur av mer öppen karaktär, med följdfrågor som går in på djupet i de 

svaren som erhålls. Den semistrukturerade intervjumetoden möjliggör också styrning av 

intervjun i särskild riktning, genom att exempelvis gå vidare till andra frågor, eller ställa 

riktade och mer avgränsande följdfrågor. 

Den semistrukturerade intervjumetoden kräver en viss förmåga av improvisation 

och anpassning efter informanternas svar och intervjuguiden innehåller i och med detta 

öppna frågor som "varför?", "hur?" och "vad?" (Nilsson, 2014). Den semistrukturerade 

intervjumetoden resulterade dock att intervjuernas struktur kom att se olika ut, då 

följdfrågor till stor del baserades på tidigare svar. Om svaren inte såg ut som det ibland 

förväntades, eller om de gav lite utrymme för vidare diskussion, kunde det vara svårt att 

få svar som producerade material för vidare analys. I de tillfällen där intervjupersonen 

inte hade berättelser om erfarenheter, erbjöd vi intervjupersonerna exempel på scenarier 

som de kunde försöka relatera till. I intervjuerna har intervjupersonerna blivit bemötta på 

ett öppet och icke ställningstagande vis. Vi bifogar intervjuguiden som bilaga 1. 

 

Studiens tillförlitlighet  

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatet tillförlitlighet och konsistens. Med 

detta menas bland annat frågan om ett resultat kan återges av andra forskare och vid andra 

tidpunkter. Det handlar om huruvida de intervjuade personerna skulle ge olika svar till 

olika intervjuare. Vi har fått uppfattningen av att intervjupersonerna skulle ge samma svar 

även om det var andra intervjuare, detta utifrån att vår intervjuguide är neutral och består 

av öppna frågor. Vi har också under intervjuerna låtit intervjupersonerna tala fritt utan att 

lägga in egna värderingar i samtalet (Kvale & Brinkmann, 2014). 



   
 

 

Vi som forskare i studien har diskuterat oss fram till och kommit överens om hur 

det empiriska materialet ska tolkas. Vi har samtalat och kommit överens om vad vi har 

hört och sagt tolkas på samma vis. Denna överenskommelse kallas intern reliabilitet och 

säkerställer att vi forskare inte tolkar resultaten på olika sätt (Bryman, 2002). 

Validitet  

I studien uppnås validitet genom att upprepade gånger genom studiens gång knyta 

an empirin till de teoretiska grundramar som arbetet utgår ifrån (Bryman, 2002). Vi 

försäkrar oss vid arbetets olika skeenden att vi inte avviker från ämnet genom att påminna 

läsaren (och oss själva) vad studiens syfte och frågeställningar är.  

Validitet avser att beskriva kvalitén i forskningen. Begreppet validitet hänvisar till i 

vilken utsträckning den genomförda forskningen och den eller de metoder som använts 

faktiskt undersöker det som forskarna avser att undersöka (Thornberg & Fejes, 2015). Vi 

har genom studiens alla stadier gått tillbaka och sett över syfte och frågeställningar för att 

säkerställa att metoderna är kompatibla med det vi undersöker. Intervjuguiden är formad 

efter syfte och frågeställningar och i intervjusituationerna har meningen i det som sagt 

kontrollerats genom följdfrågor, detta för att öka validiteten i studien.   

 

Etiska överväganden 
Att säkerhetsställa att studien är forskningsetiskt försvarbar innebär flera saker. 

Exempelvis skickades ett informationsbrev ut till intervjupersonerna via mail innan 

intervjuerna ägde rum. Informationsbrevet innehöll ett skriftligt informerat samtycke till 

medverkan i intervjustudien (se bilaga 2). Detta gjordes för att intervjupersonerna skulle 

få information om studiens syfte, bli informerade om studiens konfidentialitet och att de 

har rätt att dra sig ur studien när som helst. Dessutom fick intervjupersonerna vid 

intervjutillfället se över informationsbrevet ytterligare en gång innan intervjun startades. 

Studien genomfördes hela tiden med hänsyn, både till enskilda personer och till 

den grupp som berörs av undersökningen och resultatet. Exempelvis val av intervjuplats 

valdes av intervjupersonerna. Vidare uttrycktes att de skulle välja en plats de kände sig 

bekväma vid och där de kände att de kunde känna sig trygga med att ställa upp på intervju. 

I studien har alla intervjupersoner anonymiserats, detta för att säkerhetsställa de etiska 

riktlinjerna kring konfidentialitet (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). 



   
 

 

Intervjupersonerna kommer i studien att inte benämnas vid några fiktiva namn, utan 

benämns som "intervjuperson 1", "intervjuperson 2" och så vidare. 

Då vi har intervjuat en grupp som i vissa avseenden kan betraktas som utsatt har 

vi varit försiktiga med hur intervjupersonerna och deras sexuella läggning framställs i 

studien. Att HBTQ-personer kan betraktas som en utsatt grupp pratade vi kring redan vid 

val av studiens ämne. Vi var medvetna om att det skulle kunna vara ett känsligt ämne. Vi 

har med tanke på detta etiska dilemma valt att inte uppsöka HBTQ-föreningar för att på 

plats leta intervjupersoner. Vi har istället använt oss av bekanta som pratat med bekanta 

HBTQ-personer och om de i sin tur har varit intresserade av att ställa upp på intervju har 

de fått kontakta oss och inte tvärtom. På samma sätt har vi via sociala medier kontaktat 

ansvariga på HBTQ-föreningar och de har i sin tur förmedlat vidare informationen till 

medlemmar och har de velat delta har de fått kontakta oss. Vi författare har också 

sinsemellan diskuterat etiska överväganden vid valet av ämne genom hela processen och 

bollat tankar och funderingar. 

Studien behandlar ämnen som stigmatisering, förväntningar av HBTQ-personer, 

komma ut-processen, normer, utanförskap och rädslor, alla känsliga ämnen som kan ha 

stor betydelse för och inverkan på intervjupersonerna och den valda gruppen vi 

undersöker i stort. Det är därför viktigt att vi behandlar studiens ämnen med respekt, utan 

att låta den färgas av förutfattade meningar eller stereotyper. 

Ett etiskt övervägande som dök upp under insamlandet av vårt empiriska material 

var under en intervju. Vi hade i vår intervjuguide formulerat en fråga som "kan du berätta 

hur det var för dig när du började bli medveten om att du var sexuellt attraherad av (ett 

visst kön beroende på tidigare svar om sexuell läggning)”. När vi skulle ställa denna fråga 

till intervjuperson nummer fyra ifrågasatte vi själva varför frågan innehåller ordet 

sexuellt. Ingenting i studiens syfte eller frågeställningar handlar om sexuell attraktion 

eller sexuellt umgänge. Att vi just där och då började ifrågasätta den formuleringen kan 

troligtvis ha att göra med att intervjupersonen kort innan pratat om att omgivningen är 

väldigt fokuserade på sex när det gäller samkönade par. Detta gjorde att vi bad om ursäkt 

till intervjupersonen för sättet frågan ställdes, även fast personen i fråga menade att den 

inte tog illa upp. Vi bestämde oss efter detta att ändra och ta bort ordet ”sexuellt” ur 

frågan.  

 



   
 

 

Nyckelord och sökmotorer 
Vi har använt oss av Google Scholar, HV-bibliotekets artikelsök, DiVA och 

Primo för att leta reda på artiklar. Vi har använt oss av begreppen "youth", "HBTQ", 

"LGBT", "stigma", "expectations", "förväntningar", "komma ut" och "closet" för att få 

fram relevanta artiklar. Vi har också letat efter relevant litteratur i bibliotek i sektioner 

som behandlar genusforskning. 

 

Analys och resultat 
I detta avsnitt kommer det presenteras resultat från intervjuerna och hur det kan 

relateras till tidigare forskning och stigman och normer kring sexuell läggning. Efter en 

tematisk analys kom vi fram till tre teman, samt underteman och det är efter dessa teman 

som denna analys- och resultatdel är uppdelad.  Dessa tre teman är; "sammanhang", 

"faktorer som påverkar komma ut-processen" och "förutfattade meningar". Dessa teman 

har valts med omsorg baserat på studiens syfte, vad tidigare forskning har kommit fram 

till, de centrala begreppen och vad de olika intervjupersonerna har svarat på de frågor och 

följdfrågor vi har ställt (se bilaga 1). ”Faktorer som påverkar komma ut-processen” har 

två underrubriker som heter ”frånskjutande faktorer” och ”tilldragande faktorer”. 

 

Sammanhang 
Sammanhang innebär i detta fall de olika arenor och nätverk som tidigare 

forskning och intervjupersonerna har behandlat. Sammanhang kan exempelvis handla om 

jobbet, kompiskretsar, studentföreningar och hemmet. Ett fokus i vår studie ligger i vad 

våra intervjupersoner har sagt om de olika sammanhangen de har stött på och på vilket 

sett det påverkar komma ut-processen och de förväntningar som hör där till. 

Ett sammanhang som beskrivs som komplicerat, framförallt för unga HBTQ- 

personer, är hemmet. I en intervju framkom det att en intervjuperson i ungdomsåren kände 

sig i stark beroendeställning till sina föräldrar. Detta försvårade personens komma ut-

process och väntade på grund av detta med att tala om sin sexualitet efter att ha säkerställt 

alternativt boende. 



   
 

 

Och just att jag kände att jag var i beroendeställning i och med att jag bodde hemma och 

liksom hade ingenstans att ta vägen om det skulle blir så. Så att jag valde ju att berätta 

när jag kände att jag hade (…) nånstans att vara - Intervjuperson 4    

Detta styrks av Valentine, Skelton, & Butler (2003), vilka beskriver en rädsla hos 

ungdomar som fortfarande bor hemma när de börjar upptäcka och fundera kring sin 

sexualitet, detta då ungdomar ofta står i beroendeställning till sina föräldrar, som ett 

resultat av det finansiella och emotionella stöd som föräldrar bistår med. Ungdomar som 

bor hemma känner att varje beslut att komma ut är färgad av en rädsla för en eventuell 

förlust av sin position i familjekonstellationen. Det är inte bara de själva som påverkas av 

att komma ut, människor både inom familjen och utanför påverkas av beslutet och det i 

sin tur påverkar familjens interna relationer. 

Ett annat sammanhang som vi i vårt empiriska material uppmärksammat är jobbet. 

I intervjuerna framkommer olika berättelser om att komma ut på sitt jobb. En anledning 

till att inte vilja berätta om sin sexuella läggning beror på andras homofobiska åsikter och 

att det för vissa intervjupersoner gjorde att man inte ville berätta just på sitt jobb. 

Men mitt första jobb där ville man inte riktigt berätta för det visste man att det var lite 

homofobi. Och det märkte man ju, för att när det kom fram vem jag var, vem jag levde 

med då satt ju inte dom vid mitt lunchbord dagen efter. - Intervjuperson 2 

Att utsättas för stigmatisering kan innebära att en person eller grupp blir utestängd för att 

de bryter mot normer, i detta fall heteronormen och att aktörer motarbetar de 

stigmatiserade (Lalander & Johansson, 2017). Att göra ett aktivt val att byta lunchbord 

kan alltså ses som en stigmatisering och motarbetning.    

Andra intervjupersoner berättade dock att de första personerna de ville berätta för 

var jobbkollegor, då känslan fanns att kollegorna fungerade som ens familj och att det i 

jobbsammanhanget också fanns en öppenhet från kollegor då de visade intresse för deras 

historia som HBTQ- person om det de gått igenom. Detta står i kontrast till citatet ovan 

och är en mer tilldragande faktor till att delge sin sexuella läggning. 

Det empiriska materialet visar också på att jobbet varit ett sammanhang där 

tankarna om stigmatisering gjort att man döljer sin sexuella läggning i samtal om ens 

partner. Detta i form av "hemma hos oss", "ja vi är gifta" eller "vår familj" 



   
 

 

När någon frågar om ens sexuella läggning är det alltid obehagligt att säga att 

”detta är min flickvän” eller ”detta är min partner” och den obehagligheten beror troligtvis 

på det negativa stigma som kommer med att vara homosexuell (Mehra & Braquet, 2006). 

Detta exemplifieras i ett citat från en intervjuperson. 

På min förra arbetsplats där jag kände att jag inte ville berätta så var det liksom ”hemma 

hos oss”, ”ja vi är gifta”, men man pratade inte om det så mycket mera. ”Vår familj” 

[…] Där jag jobbar idag, i början vart det också såhär ”hemma” ”vårt förhållande” och 

så bara, jag orkar inte. – Intervjuperson 2 

I en intervju framkommer det att sammanhanget spelade roll i relation till 

förväntan om att komma ut. Följande citat är från ett samtal om RFSL-fester.  

Där känner man att alla vill veta ungefär vad man är. - Intervjuperson 4 

Intervjupersonen kommer här på sig själv med vad hen har sagt och tillägger: 

...det är konstigt egentligen, jag känner mig mer konstig med där jag är, där jag borde 

vara (...) nä, där kan man vara lite obekväm, ja. - Intervjuperson 4 

Intervjupersonen känner sig obekväm inför de förväntningar som hen möter i 

HBTQ-sammanhang, i de sammanhang som i övrigt skall skapa öppenhet och trygghet. 

Det är i detta sammanhang som intervjupersonen också stöter på förväntningar rörande 

sexualisering.  

Ibland förväntar sig nog folk att man kan vara med väldigt många. (...) jag kände mig 

obekväm och tänker 'vad förväntar de sig av oss?' och 'vad vill ni, ska vi gå allihopa, 

eller?' (...) de letade väll spänning och mer folk och ligga med. - Intervjuperson 4 

Dessa utsagor är som tidigare nämnt relaterade till enbart HBTQ-sammanhang, 

då personen i en fråga från ett tidigare tillfälle i intervjun sagt att det aldrig funnits någon 

press från andra sammanhang på att behöva delge sin sexuella läggning, med det enda 

undantaget i sammanhang då personer redan vet om sexualiteten och vill veta mer om 

den: 

Nä, jag har ju som sagt var en nu på mitt, på det här jobbet jag jobbar nu, som bara så 

här 'jag vill så gärna höra', så här och då känner jag så här 'jo men va kul!'. – 

Intervjuperson 4 



   
 

 

Istället för en känsla som beskrivs som obekväm, dyker det istället upp en känsla 

som får intervjupersonen att uttala orden "ja men va kul!". En förväntan i HBTQ-

sammanhanget uttrycks vara att lesbiska kvinnor är mer sexuellt aktiva och är mer öppna 

för experimentering och flyktigare förhållanden. I andra sammanhang för denna 

intervjuperson uppfattas istället en upprymd nyfikenhet för sexualiteten. 

I en intervju dök frågan upp om storlek på orten spelade någon roll för att komma 

ut. På denna fråga fick vi svaret: 

Vi bodde bara i en liten håla så vi flyttade in till stan. För att det kan vara känsligt, alla 

känner alla. - Intervjuperson 2 

Att "alla känner alla" är i detta fall en faktor som upplevs gör det svårt att vara 

öppen med sin sexuella läggning, knutet till sammanhanget. Sexualiteten hos 

intervjupersonen beskrivs vara något som är känsligt för personer i en mindre ort och att 

en flytt till en större ort i detta fall skulle resultera i att oron för att våga yttra sin sexuella 

läggning skulle minska. Att göra ett aktivt val till att förändra sammanhanget, i detta fall 

flytta till en annan arena eller boendesituation, skapar förhållande som gör det enklare för 

intervjupersonen att vara öppen med sin sexuella läggning. Intervjuperson 2 svarar vidare 

om detta när frågan ställs om komma ut-processen sett annorlunda ut i en större stad: 

...det hade det varit. För då hade man inte behövt att hymla för nu vart det ju hymlande 

ett år innan vi flyttade. - Intervjuperson 2 

Pressen på att komma på i vilket sammanhang man ska komma ut, där 

sammanhangen kan röra sig om när, var och hur kan också skapa en stress hos 

intervjupersoner. Under intervjuns gång förklarar intervjupersonen en upplevd stress och 

press kopplat till att komma ut.  

Jo men det får jag nog ändå säga att det har. När ska jag komma ut liksom och hur ska 

jag göra det, för vem. Och det faktum att man behöver göra det. – Intervjuperson 6 

Sammanfattningsvis belyser dessa citat från intervjupersoner och tidigare 

forskning att förmågan att komma ut visar sig vara en process som skiljer sig mycket 

beroende på sammanhanget, men som också kan skilja sig från person till person. De 

olika arenorna och deras aktörer skapar olika förutsättningar för möjliggörande av komma 

ut-processen för våra intervjupersoner, men sammanhangen skiljer sig också åt mellan 



   
 

 

intervjupersonerna. En intervjuperson har exempelvis upplevt stort utanförskap i jobbet, 

där en annan har känt sig mycket välkommen, som en del av en familj. Att komma ut kan 

också tillföra en stress i HBTQ- personers liv, kopplat till funderingar över i 

vilket sammanhang man ska berätta och hur.   

Det här är fenomen som också dyker upp i den tidigare forskningen, som i det 

exemplet som tar som avstamp i unga HBTQ-personers hemmasituation, där det framgår 

att samspelet mellan familjens alla medlemmar påverkar varandra och därmed förmågan 

att komma ut (Valentine, Skelton, & Butler, 2003). Stigmatisering av homosexualitet i 

olika sammanhang är också en faktor som har spelat roll för intervjupersonernas förmåga 

att komma ut, då stigma skapar obekväma situationer som resulterar i att HBTQ-personer 

inte väljer att tala om sin sexuella läggning (Mehra & Braquet, 2006) 

 

Faktorer som påverkar komma ut-processen 

Denna del i analys och resultat-avsnittet fokuserar på de olika faktorer som har 

påverkat komma ut-processen. Dessa faktorer har delats upp i två underrubriker: 

Tilldragande och frånskjutande faktorer. Frånskjutande faktorer innebär händelser, tankar 

och sammanhang som gör beslutet att tala om sin sexuella läggning mindre lockande och 

som skjuter bort individen från att välja att komma ut. Det kan röra sig om rädsla inför 

att tala om det, eller en känsla av komma ut-processen som överflödig eller onödig. Detta 

begrepp har uppstått då det framkommit svar under intervjuerna där komma ut-processen 

beskrivs som allt mellan farlig till ointressant, och det har berättats om situationer och 

sammanhang där intervjupersonerna inte har känt av några förväntningar på att komma 

ut. Tilldragande faktorer är det motsatta, där händelser, tankar och sammanhang gör 

beslutet om att tala om sin sexuella läggning mer lockande. Det kan röra sig om trygga 

arenor, gott bemötande, men också press från olika sammanhang att tala om sin sexuella 

läggning, som gör att personen i fråga känner att det känns mer relevant eller viktigt att 

delge sin sexuella läggning.  Dessa två begrepp har sitt ursprung i de uppfattningar och 

berättelser som har uppmärksammats under intervjuerna. Vi analyserar våra 

intervjupersoners utsagor och går igenom tidigare forskning, som vi i samband med 

presentationen analyserar. Denna del lyfter fram vilka faktorer det är som underlättar och 



   
 

 

försvårar intervjupersonernas förmåga att komma ut och vad olika förväntningar kan ha 

för effekter på processen. 

Tilldragande faktorer 

Av intervjuerna har det framkommit att det finns vissa faktorer som underlättar i 

komma ut-processen. En av dessa faktorer är positiv respons. Att mötas av bekräftelse 

och positivt bemötande vid berättande om sin sexuella läggning kan vara en faktor som 

underlättar i komma ut-processen.  

Jag ville inte att folk skulle förstöra min 'på gång grej' och vara negativ. Utan då ville 

jag, ja men, de jag skulle berätta för vill jag ska uppmuntra mig i det här - Intervjuperson 

4 

Motoyama (2015) skriver om att HBTQ- personer först var väldigt rädda för att 

komma ut men att ju fler de berättade för desto lättare blev det, tack vare ett positivt 

bemötande. Genom denna positiva respons insåg de att konsekvenserna av att berätta om 

sin sexuella läggning inte var så stora som det trott.  

En annan faktor som kan ha en positiv påverkan i komma ut processen är HBTQ- 

sammanhang. Följande citat beskriver ett sammanhang som är en tilldragande faktor 

kopplat till att komma ut. 

…och RFSL, är liksom de enda gångerna jag liksom kan vara helt öppen med vem jag är. 

Oftast är jag ju med kompisar utanför där, då kan jag ju i viss grad vara mig själv, men 

vi är ju liksom ute i det publika. - Intervjuperson 1 

Vidare beskriver en annan intervjuperson att det via vissa sammanhang de 

befinner sig i kan bli lättare att mer spontant komma ut med sin sexuella läggning.  

…när vi fick frågan, hon som är sociala medier ansvarig skickade vidare det till styrelsen 

och frågade två andra personer i styrelsen om de var intresserade av det här, för dom är 

inte straighta. Jag hade ju inte kommit ut till dem, så det var ju såhär.. Jag kan också 

tänka mig att göra den här intervjun. Så där fick ju de reda på det. - Intervjuperson 6 

Normalisering framkommer också som en positiv faktor för att känna sig bekväm 

med att berätta om sin sexuella läggning.  



   
 

 

Jag tror att eftersom jag är kvinna och är med kvinnor så tror jag att jag har det bättre 

än män som är med män. Även om det också börjar bli lättare och mer accepterat och 

mer synligt eller vad man ska säga eftersom det varit tabubelagt länge. - Intervjuperson 

3 

På frågan om en intervjuperson skulle säga att bisexualitet är normalt blir svaret: 

…det är ganska normalt ja. Det kommer inte dröja länge innan det blir normaliserat - 

Intervjuperson 1 

Genom dessa citat ser vi att om andra sexuella läggningar förutom 

heterosexualitet blir normaliserade och på så sätt inte anses vara utanför normen blir det 

också lättare att berätta för sin omgivning om sin sexuella läggning. Att komma ut 

förutsätter att personen har något att dölja (Levounis, Drescher, Barber, 2012), men i detta 

sammanhang, där den egna sexualiteten är mer normaliserad, försvinner förutsättningen 

som föreskriver ett döljande av sexualiteten.  

Om det inte förväntas att ens sexuella läggning går emot den heterosexuella 

normen kan det som HBTQ- person göra att förväntningar från omgivningen inte märks 

av.  

Jag tror att folk inte tänker på att jag skulle kunna vara något annat än straight och att 

då trotsa dom förväntningarna, det förväntas inte att jag ska göra det. Därför är det 

lättare att inte göra en grej av det. - Intervjuperson 6 

Motoyama (2015) skriver om momentet att komma ut inför heterosexuella 

människor i sin närhet är ihopkopplat med svår stress. Att slippa denna stress som det kan 

innebära att komma ut kan därför ses som en tilldragande faktor i komma ut processen. 

Genom att uppfattas som heterosexuell blir inte känslan av att man som HBTQ-person 

förväntas komma ut lika stark. På så vis kan också stressen kring att komma ut minskas, 

vilket i sin tur kan ses som en positiv faktor i processen att komma ut. På så sätt kan man 

som HBTQ- person berätta om sin sexuella läggning, om och när man själv vill, utan att 

känna press och stress från omgivningen.  

En annan tilldragande faktor som beskrivs göra det lättare att komma ut är vänner 

som också definierar sig som HBTQ- personer.  



   
 

 

...jag hade väl egentligen haft nån vän som var bisexuell eller homosexuell och då när 

jag började umgås med henne så blev det liksom mer att hon, jamen alla runt henne visste 

väl liksom att hon var det. Och det gjorde väl att det kändes mer, jag vet inte, enklare och 

mer accepterande. - Intervjuperson 5 

En annan intervjuperson beskriver också att även om ens vänner är heterosexuella, 

kan vänners handlande göra det blir lättare att komma ut. 

...eftersom hon ju ville vara med i paraden så visste jag ju att hon skulle vara mer 

accepterande. - Intervjuperson 6 

Umgänget i detta exempel skapade en uppfattad acceptans och normalisering av 

bisexualitet, vilket i sin tur gjorde det mer lockande att komma ut.  

En annan tilldragande faktor för komma ut-processens görande är att den kan 

upplevas som en förenande process. Genom att komma ut fylls individen av en känsla av 

bekräftelse, som resulterar i att den får en känsla av värde. Detta fenomen beskrivs i 

tidigare forskning (Savin- Williams & Cohen, 2012) och kan knytas an till denna 

kommentar som kommer från en intervju där vi frågar om det fanns några omständigheter 

som skulle kunna förenkla komma ut-processen: 

En kompis berättade, det skulle vara Pride för första gången i min hemstad och hon 

funderade om det var okej för henne att gå i paraden, för att, ja hon är ju straight. […] 

Då sa jag, 'ja men, jag är ju inte det, då du får gå med mig', typ. Hon bara: 'Okej! Då gör 

vi det!' - Intervjuperson 6 

Kompisen hade i detta fall ingen aning om att intervjupersonen var något annat 

än heterosexuell, men genom en yttre faktor (i detta fall Prideparaden) hade 

intervjupersonen en möjlighet att komma ut, vilket resulterade i en förenande aktivitet. 

Intervjupersonens sexuella läggning bekräftades och det efterföljdes inte av några 

yttringar som var ifrågasättande. Denna person har som nämnt upprepade gånger valt att 

komma ut när tillfälle ges.  

Belous, Wampler & Wamels-Herring (2014) kommer i sina studier fram till att 

genom att berätta om sin sexuella läggning uppstår det en befrielse från konstant stress 

och ökat välmående, vilket leder till att de som delger sin sexuella läggning blir både 

lyckligare och självsäkrare. 



   
 

 

Frånskjutande faktorer 

Att komma ut är för vissa intervjupersoner förankrat till utsatthet. I en intervju 

framkommer det att det i vissa fall vore bäst att välja att inte komma ut. Dels för att de 

allra flesta redan vet om att personen i fråga är homosexuell, eller har en aning om det 

och dels för att det vore att göra sig själv en otjänst. 

...han har ju mött så mycket så han törs ju inte berätta. Men som alla säger […] alla vet 

att du är bög ändå. […] Och jag känner så här att, men gör inte det. För du gör dig själv 

en otjänst. - Intervjuperson 2 

Personen som det berättas om har många dåliga erfarenheter som har avskräckt 

genomförandet av komma ut-processen. Avrådan från att komma ut uttrycks också i och 

med denna anekdot, en tydlig faktor som försvårar komma ut-processens genomförande. 

Att komma ut anses i detta fall inte vara värt konsekvenserna, personen uppmanas istället 

att fortsätta att hemlighålla sexualiteten. Att "alla vet att du är bög ändå" verkar inte i 

detta fall vara en faktor som skulle göra processen enklare. Tvärtom, faktumet att "alla 

vet" verkar i detta fall minska värdet av att komma ut. 

Rädsla har länge alltså gjort det svårt för individen att komma ut och nu är det 

enligt intervjupersonen något som är för sent att försöka göra. Rädsla är något som 

ytterligare en intervjuperson uttryckte sig känna, när vi frågade personen om det 

uppfattades några risker med att tala om sin sexuella läggning inför föräldrar: 

Ja, alltså min oro och rädsla. Jag var ju ganska ung och jag bodde fortfarande hemma, 

jag kände att jag var i beroendeställning till mina föräldrar och min farhåga var ju att 

dom inte skulle acceptera det. - Intervjuperson 3 

Denna oro och rädsla inför att komma ut inför sina föräldrar är något som också 

framkommer i tidigare forskning. Familjen är viktig för ekonomiskt och emotionellt stöd 

och att rubba på sin plats inom familjen och förlora den kan innebära förlust av det stöd 

som ungdomen finner viktig. Beslutet grundar sig alltså inte enbart efter egna begär, 

skapandet av familjen och bevarande av konstellationen är viktiga faktorer som förhindrar 

möjliggörandet av komma ut-processen. (Valentine, Skelton, & Butler, 2003). 

Ytterligare en aspekt som kan påverka komma ut-processen och som gör den 

mindre attraktiv är bristen på förväntningar. Bland våra intervjupersoner framkommer det 

att det i särskilda fall inte uppfattas någon förväntan och att det i och med detta inte finns 



   
 

 

något behov av att delge sin sexuella läggning. Vid frågan om en intervjuperson har känt 

någon press på att tala om sin sexuella läggning, kommer svaret: 

…det är ingen som frågar som inte vill veta, av diverse anledningar så har jag aldrig 

känt den pressen eller det tvånget (…) eftersom jag inte säger någonting förrän någon 

frågar, så ser jag inte det som ett hinder. - Intervjuperson 1 

Och: 

...alltså jag säger inte liksom, jag skryter ju inte med att jag är bisexuell. - Intervjuperson 

1 

Det finns här ingen uttalad önskan om att delge sin sexualitet, eller några 

uppfattningar om förväntningar. I och med att det inte finns några förväntningar, infinner 

det sig ingen press av att tala om sin sexuella läggning. Vidare uttrycker sig 

intervjupersonen umgås i kretsar med samma sexuella läggning, vilket kan förklara 

bristen på förväntningar i den direkta närheten, samt att bisexualitet för intervjupersonen 

uppfattas som ganska normaliserat. 

De flesta av mina kompisar är ju bisexuell, bisexuella (…) Det är ganska normalt, ja. Det 

kommer inte dröja länge innan det är normaliserat. - Intervjuperson 1  

En annan frånskjutande faktor är det faktumet att en HBTQ- person ska behöva 

komma ut. Detta ifrågasätts av en intervjuperson.    

…den här grejen överhuvudtaget att man ska behöva komma ut, känns ju ibland väldigt 

onödig […] det är ju ingenting som straighta behöver göra. Utan det är ju nånting som 

ja, du måste tala om att du befinner dig utanför normen. Man behöver göra en så stor 

grej av det. Men straighta personer behöver inte göra det, det blir liksom lite orättvist. - 

Intervjuperson 6 

Genom detta citat uttrycker intervjupersonen att behöva komma ut kan kännas 

onödigt och orättvist. Förväntan på att man som HBTQ- person ska behöva berätta om 

sin sexuella läggning på ett sätt som heterosexuella personer inte förväntas göra kan 

därför ses som en frånskjutande faktor.  

Osäkerhet och förnekelse är också en aspekt som kommer fram under 

intervjuerna. 



   
 

 

Jag förnekade nog ett tag att 'nej men jag är nog inte homosexuell […] och det är nog 

bara den här tjejen som jag gillar och det är bara nu och så'. Och det var inte någon 

annan som sa det till mig […] utan det var nog min bild av mig själv, så som gjorde att 

det kändes lite förvirrat och så där. - Intervjuperson 3 

Jag vet inte på grund utav samhället eller hur bisexualitet uppfattas så känns det som att 

det är liksom inte självklart för mig att jag faktiskt är det fast jag vet om jag är det. - 

Intervjuperson 6 

Vidare i intervjun framkommer intervjupersonens uppfattningar om samhällets 

tankar kring bisexualitet. 

…som att det är en fas […] som tjej är det liksom 'nej men du gillar ju egentligen killar 

och det kommer gå över. Du kanske vill testa men det är inte på riktigt liksom'. - 

Intervjuperson 6 

Osäkerheten som framkommer kring bisexualitet kan ses som en frånskjutande 

aspekt i komma ut-processen. Intervjupersonerna uttrycker att den egna osäkerheten kring 

sin sexualitet och andras uppfattningar om bisexualitet kan bero på tankar om bisexualitet 

som ”en fas” eller att det ”kommer gå över”. Viss osäkerhet kan bero på en bild man har 

av sig själv, men yttre faktorer som hur ens sexuella läggning uppfattas av andra kan 

också påverka osäkerhet eller förnekelse.  

Sammanfattningsvis via denna framtagna empiri och aktuella forskning kan vi se 

att det är faktorer som både förenklar och försvårar komma ut-processen och att 

faktorerna kan variera sig i sitt uttryck. Att det exempelvis inte finns några förväntningar 

om att man ska behöva komma ut kan vara både en tilldragande (aktualiserande) och 

förskjutande faktor till komma ut-processen. Bristen på stress från allmänheten öppnar 

upp för en mindre stressfylld miljö där det känns tryggt att komma ut, samt att denna brist 

på förväntningar kan innebära för individen att den inte känner något behov av att behöva 

komma ut överhuvudtaget. Samma fenomen kan alltså uttrycka sig på två motsatta vis. 

Positiv respons, gott bemötande, goda sammanhang med trygga miljöer och 

likasinnade, normalisering av den egna sexualiteten, en önskan av att slippa stressen av 

att behöva vara instängd i "garderoben" och förenande aktiviteter är alla exempel på 

faktorer som möjliggör eller "tvingar fram" behovet att behöva komma ut. Utsatthet, oro 

och rädsla, brist på incitament, risker, utsatta sammanhang och förnekelse eller osäkerhet 



   
 

 

över sin egna sexuella läggning är faktorer som är de rakt motsatta, dessa faktorer 

försvårar eller gör det mindre intressant för individen att tala om sin sexuella läggning. 

Att förväntas berätta om sin sexuella läggning kan också ses som orättvist och 

onödigt. Detta i förståelse till heteronormen, vilket föreskriver heterosexualitet som det 

"rätta och riktiga" sättet att vara i samhället (Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 

2010) och att heterosexuella personer inte förväntas berätta om sin sexuella läggning, 

vilket i sin tur kan leda till ett minskat intresse för att komma ut.   

Förutfattade meningar 
Med förutfattade meningar avser vi de tankar och åsikter andra än 

intervjupersonerna har om intervjupersonernas sexualitet. Det kan exempelvis röra sig 

om andras tankar om hur en HBTQ-person förutsätts att vara, hur den ska se ut, vilka de 

umgås med och huruvida de anses behöva komma ut eller inte. I relation till vårt syfte har 

förutfattade meningar som tema en betydelse för HBTQ-personernas relation till 

heteronormen och dess förväntningar, då förväntningar formas efter de förutfattade 

meningarna. De förutfattade meningarna i denna del har sitt ursprung i relation till normer 

som finns i samhället och det stigma som intervjupersonerna berättar att de utsätts för. 

Det är svårt att sortera de olika delarna i sektioner då de influerar varandra och kommer 

då istället att presenteras i löpande text. 

En del av de förutfattade meningar som intervjupersonerna pratade kring handlade 

om sexuellt umgänge. Intervjupersonerna förklarar hur de upplever allmänhetens 

uppfattningar om hur sex går till i ett homosexuellt förhållande. 

Tjejer har oralsex och killar tar varandra i baken. -Intervjuperson 4 

Fler förutfattade meningar som kom upp i intervjuerna är att homosexuella 

människor har sex hela tiden. 

Folk tror ju att man har sex hela tiden. - Intervjuperson 4 

Att det finns förutfattade meningar om att det i ett homosexuellt förhållande finns 

en man och en kvinna är något som också framkom av det empiriska materialet. 

…och sen finns det här med, självklart då om finns det en man eller kvinna, vem är 

mannen. - Intervjuperson 4 



   
 

 

I och med detta ser vi att intervjupersonen uppfattar att det finns förutfattade 

meningar gällande homosexuella personers sexliv. I de förutfattade meningar som 

intervjupersonerna uppfattar ingår också normer om stereotypiska könsroller, att det ska 

finns en mansroll och en kvinnoroll i alla förhållanden, även i ett samkönat förhållande. 

Huruvida HBTQ- personer uppfattar förväntningar på att berätta om sin sexuella 

läggning förklaras av intervjupersonerna som att det kan ha med normer att göra, normer 

som i detta fall har ett samband mellan utseende och beteende. Hur detta kan höra ihop 

beskrivs i detta citat. 

…det mesta är ju typ 'jaha det visste jag inte'. Och visst det kan man få känslan av det 

borde du ha sagt för det syns ju inte på dig. - Intervjuperson 3 

Detta relateras till det Mehra & Braquet (2006) skriver om att något som bestämde 

intervjupersonernas komma ut process var kulturella och sociala förutfattade meningar, 

samt normer om HBTQ-personer som var baserade på heterosexuella förväntningar och 

stereotyper. 

Beroende på de stereotypiska bilderna som finns av hur en homosexuell person 

ska se ut och vara, kan det innebära att en homosexuell eller bisexuell person inte upplever 

förväntningar av att komma ut. Men det finns också ett exempel som visar på att ett 

heterosexuellt utseende kan resultera i en förväntan på att tala om sin sexuella läggning.  

Jag har ju en förväntan att jag är heterosexuell. Och där med kan man väl kanske känna 

ibland att man tycker att det syns ju inte, det borde du säga. - Intervjuperson 3 

Intervjupersonen uttrycker sig ha blivit misstrodd i relation till sin sexualitet, 

baserat på sitt utseende. Intervjupersonen uppfyller normen av ett heterosexuellt utseende 

och förväntas därmed att ha en heterosexuell läggning. 

Eftersom jag kanske ser stereotypt normativt kvinnlig ut och borde där med leva, eller 

attraheras av män. - Intervjuperson 3 

Utseendet innebär enligt denna utsago att förväntningarna ser olika ut, baserat på 

utseende. Intervjupersonen jämför sig vidare med personer som har ett mer "homosexuellt 

utseende": 



   
 

 

...har man ett mer vad man nu säger mer stereotypt homosexuellt utseende, alltså att man 

mer har ett utseende mot sitt motsatta kön för att man gillar samma kön om jag uttrycker 

det så. Då tror jag att det finns större förväntan på att man ska vara homosexuell. - 

Intervjuperson 3 

Intervjupersonen uppfattar att utseendet spelar roll i skapandet av förutfattade 

meningar och vidare att klädsel som speglar det motsatta könet är en faktor som stärker 

de förutfattade meningarna. Intervjupersonen känner alltså inte själv av några förutfattade 

meningar som målar ut intervjupersonen som homosexuell. Däremot har förutfattade 

meningar målat upp en bild av intervjupersonen som heterosexuell. Förväntningarna om 

att ha en annan sexuell läggning än heterosexuell uppfattas ha samband med individers 

yttre attribut.  

Vidare innebär förutfattade meningar även en rädsla för intervjupersonerna och 

ligger som ett hinder för att tala om sin sexuella läggning: 

Min rädsla ligger ju i att dom går hem till deras föräldrar som har en förutfattad mening 

om homosexuella människor. - Intervjuperson 3 

Intervjupersonens rädsla för de förutfattade meningarnas konsekvenser sträcker 

sig bortom kontakten med personer i den direkta närheten och utvecklas till en rädsla där 

personer i andrahand har betydelse för förmågan att tala öppet om sin sexualitet. Genom 

detta ser vi att risken för att andras åsikter och tankar ska leda till en stämpling och 

stigmatisering påverkar öppenheten kring sin sexuella läggning. 

Stigmatisering av HBTQ-personer kan också leda till en rädsla i vardagen. Att 

vara homosexuell kan leda till en känsla av oro, vilket framkommer i en intervju. 

…skulle vi möta ett gäng, tio killar som kommer så går ju inte jag och precis håller […] 

i hand, för då skulle jag vara rädd att ”jaha”. Hittar de någon anledning till […] något 

nog till att klå ner en. ”Klå” ner. Ja, så att det- jag kan bli lite rädd faktiskt. – 

Intervjuperson 4. 

Personen uttrycker en rädsla för att bli ett mål för hat baserat på sin sexuella 

läggning. Om stigmatisering av HBTQ-personer inte hade existerat finns belägg att tro 

att intervjupersonen inte hade uttryckt någon rädsla över att hålla sin partners hand. 



   
 

 

Att bisexualitet skulle vara en fas är något som framkommer som en förutfattad 

mening i våra intervjuer. 

Är man bisexuell och pratar med en heterosexuell person som är lite trångsynt så är det 
ju som okej, det finns en chans att du kanske kommer tillbaka till den här sidan. Och 
pratar man med en homosexuell person så är det lite som att aa..du safear och tar så att 
du inte tar den här ståndpunkten som en homosexuell person har gjort. - Intervjuperson 
3 

Intervjupersonen uttrycker också att människor som levt i ett homosexuellt 
förhållande kan se på bisexualitet som att det är en fas. 

Och då kan jag, jag har mött människor som liksom kände att har dom varit med samma 
kön länge och sen så går man ändå tillbaks och man nu säger så eller man är i en 
heterosexuell relation igen så är det ju som att det var en fas. - Intervjuperson 3  

En annan intervjuperson beskriver liknande tankar. 

Jag tror att det finns mycket okunskap, dels kan det vara såhär att 'det är en fas och det 
är inte på riktigt'. - Intervjuperson 6 

Även om intervjupersonen är bekväm med sin sexuella läggning så stöter den på 

förutfattade meningar som går emot självbilden som bisexuell. Omgivningen uppfattas 

tro sig ha en större kunskap om intervjupersonernas sexualitet och delger gärna sina 

tankar och åsikter på ett icke önskvärt sätt. Att vara bisexuell skulle enligt andras ögon 

vara ett taktiskt val som erbjuder en enkel väg till homo eller heterosexualitet när väl den 

bisexuella personen har slutat "safea" och bestämt sig för sin "riktiga" sexuella läggning. 

Kopplat till de förutfattade meningarna om att bisexualitet kan ses som en fas är 

att det finns både en förutfattad mening och en förväntan om att man som bisexuell i 

slutändan kommer leva i ett heterosexuellt förhållande och på så vis leva efter normen.  

Jag skulle också kunna tänka mig att folk kanske tror att jag i slutändan kommer välja en 

kille att bli tillsammans med […] ändå hamna i kärnfamiljen. - Intervjuperson 6  

Att vara del av en kärnfamilj och skaffa barn är också förväntningar som kommer 

till uttryck från HBTQ-personers omgivning. Detta framkommer via intervju och 

uppfattas av intervjupersonerna som något som känns viktigt för de som håller på 

förväntningarna. 

...han accepterade det liksom, eftersom jag fortfarande gillar tjejer så var det inget 

problem […] då kunde han få barnbarn ändå liksom. - Intervjuperson 1 



   
 

 

...det var de enda förväntningarna liksom så att jag måste ändå liksom hitta en tjej, så att 

jag kan ge honom barnbarn. - Intervjuperson 6 

Intervjupersonerna beskriver att bisexualitet som läggning kan accepteras av 

närstående, men att det finns förväntningar på att ändå kunna ge sina föräldrar barnbarn. 

Att man som bisexuell i slutändan kommer välja att leva ett i ett heterosexuellt förhållande 

kan genom intervjuerna ses både som en förutfattad mening och en förväntan.  

Vidare visar tidigare forskning att kärlek till familjen kan leda till att HBTQ-

personer känner ett ansvar att skydda familjen från känslor av skuld, skada eller skam. 

Om det finns en förväntan eller förutfattad mening om att den bisexuella en dag skall 

välja att leva i ett heterosexuellt förhållande, finns också risken att processen att komma 

ut kompliceras och att genomförandet skickas över till andras ansvar (Valentine, Skelton, 

& Butler, 2003). 

Förutfattade meningar av HBTQ-personer skapas dock inte i ett vakuum inom 

familjer eller nära bekanta. Media, exempelvis TV-serier, målar upp stereotypiska bilder 

av HBTQ-personer skall vara. Detta kan påverka både hur HBTQ-personerna väljer att 

agera och skapar en stereotyp bild för allmänheten om hur en HBTQ-person skall agera 

och se ut (Belous, Wampler, & Warmels-Herring, 2014). 

Sammanfattningsvis framkommer det från intervjupersonerna att de uppfattar 

förutfattade meningar som mynnar ut i en förväntan på att bi- och homosexuella skall 

vara särskilt sexuellt aktiva, ombytliga med partners och att de förväntas klä sig på ett 

speciellt vis. Det beskrivs att om en bi- eller homosexuell person inte ser ut på ett 

stereotypt sätt efter samhällets normer finns en förväntan istället att denna person skall 

tala om sin sexuella läggning. Vidare framkommer det att intervjupersoner uppfattar att 

det finns tankar som säger att bisexualitet är en fas och att det i och med detta finns 

förväntningar och förhoppningar om att de till slut skall "välja sida". Det framkommer 

exempelvis att dessa förhoppningar och förväntningar grundar sig i en önskan från 

föräldrar att personen i fråga någon gång skall skaffa barn, men också att de skall tillhöra 

en normativ kärnfamilj. Tidigare forskning visar att denna process komplicerar komma 

ut-processen, då ett tryck om att vara i ett heterosexuellt förhållande får HBTQ-personen 

att välja att inte komma ut. Beslutet om att komma ut överförs sonika till andra aktörer 

än HBTQ-personen (Valentine, Skelton, & Butler, 2003). Rädsla kopplat till stigma 

framkommer också i intervjuerna, som påverkar intervjupersonerna i deras vardag. 



   
 

 

Stigmatisering försätter HBTQ-personerna i en utsatt position i samhället och en rädsla 

av att utsättas för våld uttrycks. 

Tidigare forskning beskriver också sociala och kulturella förutfattade meningar 

som aspekter som skapar stereotyper och de förväntningar som läggs på HBTQ-personer 

(Mehra & Braquet, 2006). Dessa kulturella förutfattade meningar påverkar komma ut-

processen och har sin härkomst i stereotypa karaktäriseringar i media via exempelvis TV-

serier och andra TV-program (Belous, Wampler, & Warmels-Herring, 2014). 

 

Diskussion 
I denna del kommer vi att presentera vad som har kommit fram i studien, kopplat 

till syftet och de initiala frågeställningarna som framgår i syftet, som har för avsikt att 

utforska hur HBTQ-personer uppfattar olika former av förväntningar på att komma ut och 

vilka begränsningar och möjligheter de har stött på under denna process. Vi kommer 

använda oss av det material som har framkommit i analysdelen. Vi kommer att dela in 

diskussionen i tre delar efter de tre frågeställningarna som uppges i syftesavsnittet. 

 

Hur beskriver personerna olika förväntningar att berätta om sin sexuella 

läggning? 
Resultatet visar att förväntningarna kan dyka upp i olika sammanhang och ta sig 

uttryck på olika vis, men också att det i vissa fall inte förekommer några förväntningar. 

Förväntningarna uppfattas på skilda sätt och arenor som skall vara trygga och 

inkluderande kan i särskilda fall i själva verket verka extra förväntansfulla och stressande. 

Förväntningar beskrivs också uppstå i relation till utseende och sätt att vara. Ett 

heterosexuellt utseende uppfattas förminska förväntningar, medan ett mer stereotypt 

utseende skapar en grund varifrån förväntningar om att delge sin sexuella läggning kan 

gro. Forskning visar på att stereotypa föreställningar har sitt ursprung i media, där HBTQ-

personer porträtteras på ett sätt som särställer dem från den heterosexuella normen 

(Belous, Wampler, & Warmels-Herring, 2014). En tolkning av detta är att stereotypa 

konstruktioner skapar en miljö där HBTQ-personer förväntas att agera och se ut på ett 



   
 

 

speciellt sätt. Lever HBTQ-personerna inte upp till dessa konstruktioner så har det också 

framkommit i intervjuerna att de förväntas tala om sin sexuella läggning. 

Det framgår också i resultatet att intervjupersonerna 

uppfattar förväntningar från föräldrar där förväntningarna är kopplade till att ge sina 

föräldrar barnbarn i framtiden. Intervjupersonerna uppfattar en förväntan från 

sin närmaste familj om ett heterosexuellt förhållande och bildande av en kärnfamilj. En 

miljö har därmed konstruerats där det förväntas att man skall skaffa barn i ett 

heterosexuellt förhållande. Denna miljö är inte kompatibel med HBTQ-personernas 

sexuella läggning. Det skapas således en friktion mellan förväntningar från föräldrar och 

HBTQ-personernas sexuella läggning. 

I jobbsituationer uttrycks blandade känslor, dels där homofobi har resulterat i en 

miljö där det är tabubelagt att tala om sin sexuella läggning och därav resulterat i en miljö 

där förväntningar inte existerar. Dels kan jobbet vara en miljö där HBTQ-personer 

förväntas tala öppet om sin sexualitet där anekdoter om komma ut-processen efterlyses. 

Förväntningarna grundar sig där i en nyfikenhet inför den sexuella 

läggningen. Möjligheterna med att vara öppen med sin sexuella läggning 

konstrueras därmed efter hur miljön ser ut, vad det är för förväntningar som finns, om det 

finns några förväntningar och hur delgivandet av den sexuella läggningen mottages. 

Efterlyses ett delgivande med nyfikenhet, öppenhet eller genuint intresse så konstrueras 

det en miljö som möjliggör komma ut-processen, medan homofobi, misstänksamhet och 

brist på förväntningar begränsat möjligheterna att komma ut. 

Vidare framkommer i resultatet att förväntningarna på att komma ut innebär en 

stress och att intervjupersoner ser faktumet att behöva komma ut som orättvist och 

onödigt, då detta inte förväntas av heterosexuella personer. Okunskap är också en 

bidragande faktor till skapandet av förväntningar, då tankar om bisexualitet som "bara en 

fas" som HBTQ-personen ska ta sig igenom för att finna sin "äkta" sexuella läggning, 

leder till uttryck som uppfattas som en förväntan om att man ska bestämma sig för sin 

riktiga sexuella läggning.  

Det har framkommit situationer där det inte finns några förväntningar, relaterat 

till att intervjupersonen inte har känt någon anledning till att tala om den sexuella 

läggningen. I detta fall uttrycker också intervjupersonen sin sexualitet vara ganska 

normaliserad och att den då inte är kopplad till något stigma som skulle särställa 



   
 

 

sexualiteten mot någon norm. Här har det alltså konstruerats en miljö där HBTQ-

personerna känner sig trygga med sin sexuella läggning, där den är mer normaliserad. Är 

den sexuella läggningen normaliserad försvinner förväntningarna på att tala om den 

sexuella läggningen. 

Det förekom också en förväntan på att HBTQ-personer skulle ha talat om sin 

sexuella läggning, baserat på att den inte uppfyller en stereotyp bild av hur en bisexuell 

person skall se ut. Konstruerade stereotyper blir på så sätt en faktor i omgivningens 

förväntningar på vem som ska tala om sin sexuella läggning. Dessa attityder framkommer 

dock efter att den sexuella läggningen redan har delgivits. 

 

Vad medför olika sammanhang för förväntningar på att delge sin sexuella 

läggning och vad utmärker de olika sammanhangen? 
Resultatet visar att det i olika sammanhang finns olika förväntningar på att 

berätta om sin sexuella läggning. Intervjupersoner uppfattar att det i HBTQ- 

sammanhang är större förväntan på att man ska delge sin sexuella läggning än i andra 

sammanhang. Bland annat i resultatet beskrivs en RFSL-fest som en arena där 

förväntningar på att delge sin sexuella läggning är ett fenomen.  

I resultatet framkommer det att studentföreningar med HBTQ-tema är ett 

sammanhang där det har varit enkelt att komma ut. Tidigare forskning har visat att genom 

positivt bemötande blir det enklare att komma ut och att processen inte är så stor som det 

har befarats (Motoyama, 2015). I studentföreningen har det funnits likasinnade med 

varierande sexuella läggningar och det har lett till ett uppfattat förenklande av komma ut-

processen. RFSL, som inte är en studentförening, men som är en förening med HBTQ-

tema, är ett till sammanhang som har konstruerat en liknande miljö där individer kan 

känna sig trygga med att tala om sin sexuella läggning och komma ut. Likasinnade är 

alltså en faktor som kan möjliggöra komma ut-processen och förmågan att tala om sin 

sexuella läggning, men också miljöer där individerna har blandade sexuella läggningar 

konstruerar en miljö där komma ut-processen och förmågan att tala om sin sexuella 

läggning möjliggörs. 

Det framkommer även att jobbplatser har beskrivits som sammanhang som både 

kan vara svåra och enkla att komma ut i och som tidigare nämnt beror det på 

arbetskollegornas attityder gentemot sexualitet som inte är heterosexualitet. 



   
 

 

Arbetskamraters attityder konstruerar i detta fall ett sammanhang som både kan 

möjliggöra och begränsa förmågan att tala om sin sexuella läggning och komma ut. I 

likhet med detta har processen att komma ut inför goda kamrater också beskrivits som 

både enkelt och svårt, enkelt i den meningen att det har fungerat som en förenande process 

och svårt i rädsla över att mista sin kamrat. 

Hemmasituationen är ett sammanhang där HBTQ-personer uppfattar en rädsla 

eller osäkerhet att komma ut inför. Detta konstrueras i och med de förväntningar familjen 

har på förmågan att skaffa barn och rädsla inför att bli bortskjuten från familjen. Hos unga 

HBTQ-personer finns risken att förlora emotionellt och ekonomiskt stöd, liksom kontakt 

med familjen. Äldre HBTQ-personer är inte i samma beroendeställning, men är ändå 

rädda att förlora kontakten, om de delger sin sexuella läggning.  

 

Vilka olika faktorer påverkar möjligheter respektive försvårar för 

personerna i komma ut-processen och hur är dessa relaterade till stigma och 

normer? 
Resultatet visar att det finns negativa effekter av förväntningar om 

att komma ut. Stress är ett exempel på en negativ effekt. Tankar kring att komma 

ut bidrar till stress och oroskänslor i intervjupersonernas liv och detta medför att det 

försvårar för intervjupersonen att komma ut. I kontrast mot detta framkommer det även 

att HBTQ-personer inte uppfattar några förväntningar och genom att eventuella 

förväntningar inte uppfattas känner de ingen stress i förståelse till förväntningar att 

komma ut. Detta ses då som en positiv effekt, men det behöver inte nödvändigtvis 

innebära att möjligheterna för att komma ut begränsas eller möjliggörs.  

Det uttrycks att brist på förväntningar gör att behovet av att komma ut känns 

mindre aktuellt och att processen då känns onödig. Intervjupersonerna uttrycker också 

kritik mot att överhuvudtaget behöva komma ut och beskriver det som en onödig process. 

Processen uppfattas som en orättvis process som bara de som står utanför normen 

förväntas genomgå. Normer i samhället konstruerar alltså en miljö där förväntningarna 

på att komma ut upplevs som något orättvist. 

Stigmatisering som konstruktion försvårar för intervjupersonerna att komma ut då 

rädslor kopplade till stigma förhindrar intervjupersonerna från att vara öppna med sin 



   
 

 

sexuella läggning. Intervjupersonerna har talat om känslor av utanförskap kopplat till 

jobbsituation och utsatthet i vardagslivet och en rädsla för att bli utsatt för hatangrepp 

kopplade till den sexuella läggningen. Stigmatisering konstruerar faktorer som leder till 

en begränsning i HBTQ-personers förmåga att tala om sin sexuella läggning och att 

komma ut. 

Trygga miljöer, gott bemötande och positiv respons är alla faktorer som möjliggör 

komma ut-processen. Trygga miljöer är miljöer som inte stigmatiserar utan som istället 

välkomnar och ibland visar nyfikenhet inför andra sexuella läggningar. Goda bemötanden 

och positiv respons i dessa miljöer har lett till trygga sammanhang som förenklat komma 

ut-processen. Goda vänner är också en faktor som konstruerat förutsättningar till 

att komma ut, men goda vänner har också försvårat processen, då oro inför vad kamrater 

ska tycka och tänka har påverkat förmågan. Individers homofobi har uttryckts skapa en 

känsla av rädsla inför att komma ut och konstruerar en miljö som begränsar komma ut-

processen. 

Resultatet visar faktumet att andra sexuella läggningar än heterosexualitet blir 

mer normaliserade i samhället är en faktor som påverkar möjligheterna att komma ut. 

Genom att exempelvis homosexualitet blir normaliserat förändras också normen för vad 

som är normalt och rätt enligt samhällets formella och informella 

regler. Detta konstruerar förutsättningar för HBTQ- personer att berätta om sin sexuella 

läggning utan att känna oro inför att hamna utanför normen och att bli stigmatiserade. 

 

Betydelse för det socialpedagogiska arbetet 
I studiens resultat har det framkommit att komma ut-processen är en process som 

är mångfacetterad och svår att få en övergripande blick över. De fenomen som dyker upp 

varierar sig från individ till individ och efter sammanhang. I det dagliga arbetet som 

socialpedagog stöter man på en mängd olika individer, alla i varierande skeenden i livet 

med olika behov och uppfattningar av situationen. Vår förhoppning är att läsaren ska 

förstå att det ibland inte finns några raka enkla svar på de fenomen och den problematik 

som kan presentera sig under yrkesrollen.  

Vi har förhoppningen att denna studie ska kasta ett ljus över hur konstruktioner 

som ligger bakom förväntningar på komma ut-processen både möjliggör och begränsar 

möjligheterna med att komma ut. Konstruktioner i samhället; stigman, normer och 



   
 

 

stereotyper, är alla faktorer som spelar in på förmågan att tala om sin sexuella läggning. 

I det socialpedagogiska arbetet är det viktigt att se till helhetsperspektiv men också förstå 

att det är många delar som tillsammans konstruerar de förutsättningar som, i detta fallet, 

HBTQ-personer dagligen möter i sin vardag. Förväntningarna skapas inte i ett vakuum, 

det är många faktorer som spelar in på hur förväntningarna upplevs och skapas, och de 

kan ha både negativa och positiva effekter. 

 

Förslag på vidare forskning 
Under de intervjuer som har hållits under studiens gång har det uppkommit 

intressanta utsagor om hierarkier inom HBTQ-världen, där det målas upp en bild där 

bisexualitet och homosexualitet placerats på olika hierarkiska statuspositioner. Då vårat 

syfte inte behandlade frågor om hierarkier inom HBTQ-världen och då vi hade problem 

att sedan koppla det till det syfte och frågeställningar som vi hade, kunde vi inte använda 

oss av de svar vi erhöll. Svaren var dock enligt oss mycket intressanta. Vår uppfattning 

är att detta är ett område som vidare forskning på något vis kan fördjupa sig i. 

Förväntningar på hur man ska vara som homo- eller bisexuell har också uppkommit ett 

flertal gånger under studiens gång och fastän vi har lyckats koppla det till våra syfte och 

frågeställningar via stigma och normer så anser vi att det är ett ämne som det kan forskas 

vidare om, frånkopplat komma ut-processen. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide: 

 

Hur skulle du beskriva din sexualitet?  

 

När förstod du din sexualitet / När förstod du att du var 

homosexuell/bisexuell/etc.? (I och med denna fråga kan man utgå från att fråga 

om i vilka sammanhang och tillsammans med vilka grupper informanten började 

förstå sin sexualitet. "När" handlar i detta fall inte så mycket om tid, utan mer 

om sammanhang.) 

• Kan du berätta hur det var för dig när du började bli medveten om att du 

var attraherad av... (beroende på vad de svarat ovan) 

• Hur var första tiden när du blev medveten om detta? 

• Vilka ville du berätta för? Vilka ville du inte berätta det för?  

• Vilka vet om din sexuella läggning?  

• Vad var det som gjorde att du kände olika inför att berätta / reflekterade 

olika om att berätta för olika personer?  

• Finns det några anledningar till varför du valt att inte berätta för några 

personer/grupper? 

• Skulle du vilja berätta om hur det var för dig att komma ut 

• Vad var det som kunde/kan vara svårt med att berätta? 

• Vad underlättade/underlättar för dig att berätta? 

Lyssnar efter särskilda sammanhang och fenomen. Exempelvis ”familj”, 

”vänner”, ”skola”, ”jobbet”, ”utanförskap”, ”stigma”, ”fördomar”. 

  

Har du känt/känner du några förväntningar av att berätta om din sexuella 

läggning? 



   
 

 

• Från vilket sammanhang? (Skola, jobb, släkt, familj, olika 

vänskapsgrupper, övriga grupper) 

• Hur reflekterar du över andras tankar och funderingar om din sexualitet?  

• (Baserat på tidigare svar) Uppfattar du några risker eller oro inför att 

berätta om din sexuella läggning inför (sammanhang/grupp, ex. familj, 

kompisgrupp, jobb, etc.). 

• Om nej- hur kommer det sig? 

  

Påverkas ditt liv på något av dessa förväntningar? (Hur? Varför?) 

  

• Vad är dina tankar kring dessa förväntningar? 

• Några särskilda individer/sammanhang som du kände/känner hade/har 

extra mycket förväntningar? 

• Finns det någon skillnad mellan de olika individerna/sammanhangen? 

 

(Tema stigma, normrelation:) 

Beskriv hur du uppfattar olika individers syn på din sexuella läggning? 

  

Är du engagerad i HBTQ-sammanhang? (RFSL, prideparader, andra 

föreningar, osv.) 

• Om ja: Vilka? Hur, i vilken kapacitet? Vilken betydelse har dessa 

sammanhang för dig? 

• Om nej: Varför? 

  

Andra tankar och funderingar runt det vi pratat om? Har du några frågor till oss? 

Övriga frågor? 

  



   
 

 

 

Bilaga 2 
 

 

för Individ och Samhälle.  

Avdelningen för Socialpedagogik och Sociologi 

Informationsbrev till intervju 

Hej! 

Våra namn är Sofie Gabrielsson och Oskar Wiström, vi är studerande på 

Socialpedagogiska programmet, Högskolan Väst och vi skriver under 

vårterminen en kandidatuppsats. 

I en rapport från Folkhälsomyndigheten 2018 framgår det att nationell forskning 

om HBTQ-personer i dagsläget är bristfällig. Vi har via internationell forskning 

kunnat se att förväntningar av att behöva komma ut är en aspekt som många 

HBTQ-personer beskriver som komplex. 

Mot den bakgrunden är syftet med den planerade studien att skapa mer 

förståelse och kunskap om hur HBTQ-personer uppfattar olika former av 

förväntningar på att berätta om sin sexuella läggning och vilka utmaningar och 

möjligheter som kan uppkomma i olika sammanhang. 

Studien kommer baseras på enskilda, semistrukturerade intervjuer. Vi har för 

avsikt att genomföra 6-8 intervjuer. Intervjuerna beräknas ta ca.45-60 minuter. 

Urvalet är HBTQ- personer från 18 år. Intervjuerna kommer att spelas in och 

ljudfilerna kommer att förvaras konfidentiellt. Tillgång till det insamlade 

materialet är vi som författare till studien, vår examinator och vår handledare. 

Materialet kommer att raderas när uppsatsen blivit godkänd. 



   
 

 

Allt intervjumaterial kommer att hanteras med konfidentialitet och anonymitet 

säkerhetsställs i undersökningen genom att inga obehöriga får ta del av 

materialet och att materialet förvaras på säkert vis. I rapporteringen av 

resultatet i form av en examensuppsats på Högskolan Väst kommer du som 

informant att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till dig. 

Vi författare kan nås på oskar.wistrom@student.hv.se (076-2744832) och 

sofie.gabrielsson@student.hv.se (070-6514553) 

 Handledare: Bo Helsing (bo.helsing@hv.se) 

  

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie.  

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, 

bearbetas och handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är 

frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att 

ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som 

handlar om hur HBTQ-personer uppfattar olika former av förväntningar på att 

berätta om sin sexuella läggning. 

  

Informantens underskrift:___________________________________________ 

  

Namnförtydligande:_______________________________________________ 
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