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Förord 
Det största tacket av alla går till de åtta härliga människor som så generöst delade med sig av sina 

erfarenheter och känslor rörande sexualitet. Ni är värda er vikt i guld, allihop! 

 

Ett stort tack till Sofia, för handledning och kloka synpunkter genom hela arbetet. Tack också för 

att du visade sådan förståelse för mitt sista-minuten-arbetssätt! 

 

Det finns ytterligare några personer som helt enkelt måste nämnas, om än inte vid namn. Till 

familj och kompisar som hela tiden stöttat mig och fått mig på bättre tankar när jag varit på väg 

att ge upp: Tack! 
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Inledning 

Homosexuellas rätt att adoptera och att gifta sig i kyrkan är två frågor som varit mycket aktuella 

och omdebatterade under de senaste decennierna. Även om just dessa frågor nu drivits igenom 

och lagstadgats om i Sverige, kan ingen påstå att särbehandling på grund av sexuell läggning helt 

försvunnit. Vi behöver bara dröja kvar vid frågan om samkönade äktenskap. Sådana är som sagt 

numera lagliga och får ske i kyrkan – men präster har rätt att säga nej till att förrätta dessa vigslar. 

Detta är bara ett exempel på hur icke-heterosexuella människor fortfarande utestängs från vissa 

delar av samhället. Man behöver inte heller gå särskilt långt tillbaka i tiden för att stöta på 

klassificering av homosexualitet som en sjukdom (fram till 1979),
1
 eller som olaglig handling 

(fram till 1944).
2
 Det faktum att även heterosexuella handlingar som inte var direkt kopplade till 

fortplantning – oralt och analt samlag – var olagliga i Sverige fram till sekelskiftet 1800/1900 

antyder att de värderingar som fanns i samhället inte var särskilt toleranta gällande sexualitet i 

allmänhet.
3
 Idag ser vi däremot ofta på det västerländska samhälle vi lever i som öppet och 

tolerant. Men hur upplever människor sin egen sexualitet i detta samhälle? Är vi så vidsynta som 

vi gärna vill tro att vi är, som samhälle i stort? 

 

‖Damn, I wish I was a lesbian, so I could fall in love with you‖, sjunger Hello Saferide i låten My 

best friend. ―Jag önskar att jag var lesbisk.‖ Jag kan alltså inte bli det, även om jag skulle vilja. Lady 

Gaga är inne på samma spår då hon sjunger ‖I was born this way‖ i en låt med samma namn, och 

uppenbart syftar – åtminstone delvis – på homosexuella och att de inte kan eller bör ändra sig. 

Om grunderna till att människor har olika sexuell läggning har det länge tvistats. Idag är det 

vanligt att man talar om samhället som heteronormativt och indelat i diskurser som påverkar 

människors syn på ‖verkligheten‖. Dessa diskurser kan formas av sådant som forskning, eller till 

och med sångare som Hello Saferide och Lady Gaga. 

 

Syfte och frågeställningar 

Det jag är intresserad av i denna studie, är att undersöka hur ett antal personer ser på sin egen – 

och i viss mån även andras – sexualitet. Frågor jag vill ha svar på är: 

 

- Hur ser människor på sin egen och andras sexualitet och dess bakomliggande orsaker? 

- Finns det skillnader i detta mellan hetero-, homo- och bisexuella och vad kan skillnaderna 

i så fall bero på? 

- Hur kan sexualiteten vara en bidragande faktor i människors identitetsskapande? 

                                                 
1 Margareta Lindholm & Arne Nilsson, En annan stad. Kvinnligt och manligt homoliv 1950-1980 (Stockholm, 2002), s. 13 

2 Lena Lennerhed, Sex i folkhemmet. RFSUs tidiga historia (Hedemora, 2002), s. 169 

3 Jens Rydström ‖Panoptikon: Övervakning och kontroll av manlig homosexualitet i Sverige på 1930- och 1940-

talet‖ i Åsa Bergenheim & Lena Lennerhed (red.), Seklernas sex. Bidrag till sexualitetens historia (Stockholm, 1997), s. 236 
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Ett delsyfte för denna studie är även att ifrågasätta det normsystem som gör att frågan ‖hur blir 

man heterosexuell?‖ inte anses legitim, vilket den gör om den istället rör homosexualitet. Jag vill 

betona att syftet med denna studie inte är att försöka fastställa en orsak till hetero-, homo- eller 

bisexualitet, något som jag tror är totalt lönlöst. Det är endast de intervjuades egna upplevelser 

och erfarenheter jag är intresserad av. 

 

Sexualitet är och har länge varit ett tabubelagt och känsligt ämne. Ändå är det ett ämne som – 

vilket jag kommer argumentera för – påverkar människors identitet och samhällets struktur på 

flera sätt. Därför anser jag att det är ett ämne som är viktigt att belysa från olika aspekter, och då 

inte minst från människors egna perspektiv. Som jag nämnde i inledningen, har sexuell läggning 

länge varit en anledning till utanförskap och diskriminering. Studier som – liksom denna – 

undersöker människors tolerans och attityder mot homo- och bisexuella samt hur dessa kan 

förändras, är därför viktiga ur samhällssynpunkt. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik har jag samlat de teoretiska utgångspunkter som kommer att ha en central 

roll i min analys och slutdiskussion. Dessutom presenteras här forskning som gjorts inom samma 

ämnesområde som föreliggande studie. 

 

Queerteori 

Queerteori är ett omdebatterat begrepp inom den akademiska världen. Don Kulick beskriver hur 

begreppet i början av 1990-talet användes av många mest för att imponera och utan något 

egentligt syfte.
4
 Sedan dess har denna teori – eller perspektiv, som andra väljer att kalla det – 

blivit allt vanligare inom kritisk forskning.
5
 Tiina Rosenberg anser att det inte är nödvändigt, eller 

ens önskvärt, att definiera queer.
6
 Hon påpekar att även Judith Butler menar att själva meningen 

med queer är just att det ska hamna utanför det preciserbara. Det ska inte bli en kategori, utan 

vara ett verktyg för att bryta upp sådana.
7
 Rosenberg beskriver vidare queerteori som ‖en 

blandning av studier vilka kritiskt fokuserar det heteronormativa, det vill säga de institutioner, 

strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som en enhetlig, naturlig 

och allomfattande ursprungssexualitet‖.
8
 Detta är en definition som stämmer väl överens med 

                                                 
4 Don Kulick ‖Inledning‖ i Don Kulick (red.), Queersverige (Stockholm, 2005), s. 9 

5 Martin Berg & Jan Wickman, Queer (Malmö, 2010), s. 12 

6 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm, 2002), s. 11 

7 Ibid. s. 11 

8 Ibid. s. 13 
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utgångspunkten i min studie. Just heteronormativitet är en viktig del av queerteori, vilket jag 

återkommer till lite senare. 

 

Butler, som anses vara en av de största queerteoretikerna, menar att det är viktigt att inte använda 

sig av begrepp inom de ramar som finns inom rådande diskurser.
9
 Exempelvis, påpekar hon, 

kommer vi ingenvart genom att hävda att homosexuella familjer är lika normala som 

heterosexuellas, eftersom detta är samma sak som att acceptera att man ska utgå ifrån vad som är 

normalt och inte. Istället måste man ifrågasätta den rådande strukturen. Ett exempel på detta är 

själva användandet av begreppet ‖queer‖. Från början betydde ordet ‖konstig‖ för att sedan 

övergå till att vara ett nedvärderande begrepp för homosexuella – de var ‖konstiga‖ på så sätt att 

de avvek från normen vad gällde sexualitet.
10

 Begreppet togs så småningom tillbaka av 

homosexuella och har blivit en av de vanligaste självbenämningarna för icke-heterosexuella. Det 

är just detta som är queerteorins utgångspunkt. Den är ett tillgängligt medel för att kritiskt 

granska företeelser eller diskurser som byggs på heteronormativitet,
11

 vilket gör att den passar 

utmärkt som utgångspunkt i min studie om hur människor upplever sin sexualitet. 

 

Heteronormativitet 

Heteronormativitet är enligt Tiina Rosenberg antagandet att heterosexualitet och det 

heterosexuella sättet att leva är det enda naturliga.
12

 Det är ett begrepp som flyttar fokus från den 

avvikande till de normer som tillåter, eller till och med förutsätter, utanförskap på grund av att 

något är annorlunda.
13

 På senare år har detta blivit ett vanligt begrepp som används såväl inom 

den akademiska världen som utanför,
14

 vilket enligt vissa är den största framgången för 

queerteoretiker och -anhängare.
15

 

 

Rosenberg menar att även om det inte går att bortse ifrån att heterosexualitet är det vanligast 

förekommande uttrycket för sexualitet, så är det inte detta utan heteronormativiteten som gör att 

det heterosexuella förblir just en norm.
16

 Detta sker genom att man pekar ut det onormala och 

stänger det ute från det ‖normala‖ samhället. Här syns mycket ifrån Michel Foucault, som varit 

en stor influens för queerteorin. Han menar, enligt Martin Berg och Jan Wickman, att det inte 

finns någon naturlig ‖ursexualitet‖, utan att heterosexualitet har fått en position som det naturliga 

                                                 
9 Judith Butler, Genus ogjort. Kropp, begär och möjlig existens (Stockholm, 2006), s. 137 

10 Martin Berg & Jan Wickman, Queer (Malmö, 2010), s. 12 

11 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm, 2002), s. 15 

12 Ibid. s. 100 

13 Martin Berg & Jan Wickman, Queer (Malmö, 2010), s. 99-100 

14 Ibid. s. 66 

15 Ibid. s. 99 

16 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm, 2002), s. 101 
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i och med maktutövning genom historien.
17

 Det är, enligt Tiina Rosenberg, just detta som gjort 

att heterosexualiteten inte tidigare har problematiserats på det sätt som queerteoretikerna nu 

gör.
18

 Hon skriver: ‖Homosexualitet och heterosexualitet är historiskt sett lika problematiska och 

i lika stort behov av analys och förståelse. Den som befinner sig i ett socialt överläge behöver 

sällan förklara sig, medan ’avvikaren’ alltid måste ställa sig frågan om sin sociala tillhörighet och 

dessutom förklara sig för omvärlden.‖
19

 Detta är precis vad jag vill ifrågasätta med min studie, 

och anledningen till att jag ämnar intervjua människor med såväl hetero- och homo- som 

bisexuell läggning; för att undersöka om människor med olika sexualitet har olika sätt att tala om 

och förstå desamma. 

 

Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionisterna anser att det sätt på vilket vi uppfattar samhället inte är en spegling av 

‖verkligheten‖.
20

 Istället utgörs detta av historiskt och kulturellt bestämda föreställningar om 

världen, vilka alltså ändras från tid till annan. Inga normer är därmed huggna i sten, utan kan 

utmanas och förändras. För queerteorin är socialkonstruktionismen avgörande på så sätt att man 

ofta utgår ifrån att kategorier som sexualitet och kön är diskursivt skapade.
21

 Det viktiga är därför 

att se till de rådande diskurserna för att kunna göra något åt de rådande normerna. Detta syns 

mycket tydligt i heteronormativitetsbegreppet som jag beskrivit ovan. Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips påpekar att kritik har riktats mot socialkonstruktionismen.22 

Kritikerna menar att konsekvensen av den socialkonstruktionisktiska tanken att all kunskap och 

alla sociala identiteter är tillfälliga, är att all regelbundenhet i det sociala löses upp. Författarna 

menar dock att detta är en överdriven bild av socialkonstruktionismen och att kunskap och 

identiteter i konkreta situationer i själva fallet är relativt fasta. 

 

Övrig teori 

Eftersom jag utgår ifrån antagandet att sexualitet kan vara en stor del av skapandet och 

omskapandet av identitet, kan det även vara på sin plats med en kortare presentation av 

identitetsbegreppet såsom jag använder mig av det. En viktig utgångspunkt återfinns i Berger och 

Luckmanns teorier om primär och sekundär socialisering.23 Den primära socialiseringen pågår 

under individens barndom, då han/hon internaliseras i det samhälle han/hon lever. Under denna 

                                                 
17 Martin Berg & Jan Wickman, Queer (Malmö, 2010), s. 25 

18 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm, 2002), s. 88 

19 Ibid. s. 17-18 

20 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 104 

21 Martin Berg & Jan Wickman, Queer (Malmö, 2010), s. 23 

22 Ibid. s. 12 

23 Peter Berger & Thomas Luckmann, The social construction of reality (New York, 1966), s. 150 
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fas påverkas individen starkt av ‖signifikanta andra‖, vilka vanligtvis utgörs av föräldrar eller 

liknande.24 Barnets intryck består till en början av dem som filtreras av dessa signifikanta andra, 

varför han/hon i princip anammar de sistnämndas åsikter och livssyn. Dock kan detta givetvis 

förändras, vilket då sker i sekundär socialisation i olika sammanhang livet igenom. Även Richard 

Jenkins teorier om social identitet har betydelse för detta. Jenkins menar kortfattat att vår sociala 

identitet påverkar vår förståelse för vilka vi är, vilka andra är och därmed även andra människors 

förståelse av sig själva och andra.25 Individens identiteter formas enligt Jenkins till viss del redan i 

socialiseringsprocessen i tidiga år.26 Dessa identiteter, vilka kallas primära, är mer resistenta mot 

förändringar senare i livet. Utveckling är därmed mer troligt av vissa identiteter än andra. 

 

Människor som har en annan sexuell läggning än den heterosexuella har i många fall visats hamna 

utanför det övriga, heteronorma, samhället. Intressant i sammanhanget är Erving Goffmans 

teorier om grupperingar på grund av stigma. Han menar att den stigmatiserade påverkas av två 

grupper. Dels är det gruppen med likasinnade, på samma grunder stigmatiserade, människor.27 

Denna grupp anses vara individens naturliga grupp, och personen kan komma att anamma de 

speciella attribut som gruppen tilldelas av det övriga samhället. Således kan exempelvis 

homosexuella välja att bete sig på ett sätt som omgivningen förväntar sig av dem. Men man 

påverkas dessutom av den andra gruppen, den som den stigmatiserade är utestängd från. Mot 

dessa människor uppmanas den som är annorlunda att inte skämmas för det stigma han/hon har 

samt att försöka anpassa sig till majoritetssamhället och bli ‖normal‖.28 Samtidigt ska den 

stigmatiserade inte förneka sin olikhet. 

 

Som visats ovan, utgår man inom queerteorin ifrån att samhället är heteronormativt. Gayle Rubin 

menar att det i det moderna västerländska samhället finns ett hierarkiskt system utifrån vilket 

olika sexuella handlingar värderas.29 Högst värderas heterosexuellt sex inom äktenskapet i 

reproduktionssyfte. Därefter följer sexuella handlingar i ogifta men monogama heterosexuella 

förhållanden och sedan de flesta andra heterosexuella. Nästan allra längst ner hamnar bland annat 

transsexuella, transvestiter, fetischister och prostituerade, och strax ovanför dem ‖promiskuösa 

bögar‖. I gränslandet till det respektabla befinner sig homosexuella i långa stabila förhållanden. 

Vidare menar Rubin att normen där sex endast tillåts inom äktenskapet skapades inom kristna 

traditioner, men att den nu blivit så etablerad och självklar att den lever vidare utan hjälp från 

                                                 
24 Peter Berger & Thomas Luckmann, The social construction of reality (New York, 1966), s. 151 

25 Richard Jenkins, Social identity (London, 1996), s. 5 

26 Ibid. s. 21 

27 Erving Goffman, Stigma. Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 2011), s. 124  

28 Ibid. s. 126 

29 Gayle Rubin, ‖Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality‖ i Carole Vance (red.), Pleasure 

and Danger (Boston, 1984), s. 151 
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religion.30 Idag upprätthålls den dessutom till stor del av staten, och som exempel påpekar Rubin 

att homosexuella invandrare nekas tillträde i USA, att homosexuella hålls borta från armén i 

samma land och så vidare.31 Hon menar att detta i vissa fall innebär sexuell apartheid, och talar 

också om att den sexuella hierarkin påminner om vissa rasistiska ideologier där de dominerande 

grupperna åtnjuter fördelar och de övriga förtrycks.32 Rubin påpekar också att homosexualitet 

alltid funnits mellan människor, men att det finns stora skillnader i hur det bemöts.33 I vissa 

samhällen i Nya Guinea är homosexuella handlingar bland ogifta män exempelvis obligatoriskt 

och anses mycket maskulint. Detta innebär dock inte att männen ifråga betecknas som 

homosexuella. 

 

Tidigare forskning 

Ända sedan begreppet homosexualitet, och därmed även begreppet heterosexualitet, började 

användas i slutet av 1800-talet, har man försökt komma underfund med den förstnämndas 

orsaker. Diskussionen rör sig främst om essentialism respektive konstruktivism. Tiina Rosenberg 

beskriver dessa båda förklaringsmodeller i boken Queerfeministisk agenda.
34

 Kortfattat beskrivet 

innebär essentialismen att homosexualitet är medfött och att den är ‖fri‖ från heterosexualitet, 

medan socialkonstruktivismen menar att detta essentiella i sig är en historisk konstruktion.
35

 

Rosenberg understryker att det inte finns något ‖rätt‖ svar på frågan om homosexualitetens 

orsaker och ursprung, vilket också jag utgår ifrån i min studie. 

 

Anthony Giddens behandlar i boken Intimitetens omvandling: Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna 

samhället sexualitetens roll i den moderna historien.
36

 Bland annat konstaterar han att sexualiteten 

har blivit mer öppen i det att den är något alla människor har eller odlar.
37

 Det är en del av det 

personliga jaget, och på så sätt en länk mellan identiteten och rådande sociala normer. 

Sexualiteten är, enligt Giddens, inte längre något av naturen givet eller förutbestämt. Ska man se 

hans resonemang ur ett queerteoretiskt perspektiv, är det tveksamt om man skulle hålla med om 

detta på en samhällsomfattande nivå. Även om vissa enskilda individer visserligen inte ser 

sexualiteten som något naturgivet, gör det heteronormativa samhället det. En annan möjlig 

invändning mot Giddens resonemang, är att det finns människor som överhuvudtaget inte ser sig 

                                                 
30 Gayle Rubin, ‖Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality‖ i Carole Vance (red.), Pleasure 

and Danger (Boston, 1984), s. 150 

31 Ibid. s. 159 

32 Ibid. s. 153 

33 Ibid. s. 155 

34 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm, 2002), s. 23 ff 

35 Ibid. s. 24 

36 Anthony Giddens, Intimitetens omvandling. Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället (Nora, 1995) 

37 Ibid. s. 21 
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som sexuella individer, utan snarare asexuella. Detta är dock inte något som kommer att ha en 

plats i min studie, eftersom så inte är fallet med någon av de personer jag intervjuat. 

 

Det finns en mängd uppsatser som behandlar ämnet homosexualitet. En av dem som ligger nära 

min studie ifråga om såväl ämne som teori, är magisteruppsatsen Det är helt ok, men onormalt: 

Heterosexuellas berättelser om kön, homosexualitet och normalitet.
38

 Helena Magnelöv konstaterar där 

bland annat att heteronormativiteten märks tydligt bland de heterosexuella personer som hon 

intervjuat om homosexualitet.
39

 Detta syns inte minst i det att människor förväntas vara 

heterosexuella till dess motsatsen har bevisats. Det finns även en stark betoning på manligt och 

kvinnligt, att en heterosexuell man eller kvinna måste vara på ett visst sätt, och att detsamma 

gäller homosexuella – som då inte motsvarar normen gällande manliga respektive kvinnliga 

egenskaper. Detta tycks främst störande när det handlar om män som inte är ‖manliga‖.
40

 En 

annan tydlig åsikt bland flera av Magnelövs informanter, är att det anses naturligt att vara 

heterosexuell och onaturligt att vara homosexuell.
41

 Detta verkar inte behöva någon närmare 

förklaring, utan det räcker med att konstatera att kärlek eller sex mellan likkönade helt enkelt inte 

är ‖naturligt‖. Magnelöv anser att detta tyder på en maktordning där de heterosexuella länge har 

bestämt villkoren och satt normerna i samhället. 

 

Metod 

I detta avsnitt redogör jag för de metoder jag använt mig av i fråga om såväl insamling av 

empiriskt material som analys av detsamma. Här återfinns även en reflektion över de val jag ställts 

inför gällande empiriinsamlingen, samt hur detta hade kunnat göras annorlunda. 

 

Intervjuer och val av informanter 

Mitt empiriska material kommer uteslutande från intervjuer, och samtliga är av kvalitativ art. Den 

kvalitativa forskningsintervjun syftar till att behandla den intervjuades livsvärld och hennes 

relation till den.42 Som forskare vill man få ut nyanserade beskrivningar av de aktuella temana, 

utifrån den intervjuades upplevelser. Forskarens uppgift är sedan att tolka dessa beskrivningar 

och sätta dem i ett större sammanhang. Det är detta som främst skiljer kvalitativ 

materialinsamling från den kvantitativa, att man är ute efter en förståelse för hur deltagarna i en 

                                                 
38 Helena Magnelöv, magisteruppsats, Det är helt ok, men onormalt: Heterosexuellas berättelser om kön, homosexualitet och 

normalitet (Umeå Universitet, 2008) 

39 Ibid. 28 

40 Ibid. s. 30 

41 Ibid. s. 31-32 

42 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 34 
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viss miljö uppfattar densamma.43 För denna studie var det således ett naturligt val, eftersom syftet 

är att undersöka individers syn på sexualitet. Då man genomför en kvalitativ intervju kan man 

välja att låta den vara ostrukturerad eller halvstrukturerad, varav jag valt den sistnämnda.44 Vid en 

ostrukturerad intervju får informanten tala fritt och bestämma samtalets riktning, medan 

forskaren vid en halvstrukturerad intervju ser till att det håller sig någorlunda inom ramarna för 

ett antal viktiga teman. Dock finns fortfarande möjlighet att ändra ordning och formulering på 

frågorna samt att komma in på sidospår, vilket också skett i samtliga intervjuer jag har genomfört. 

 

Då man utformar en frågeguide inför en halvstrukturerad intervju, är det viktigt att tänka på hur 

frågorna fungerar både tematiskt och dynamiskt.45 Utifrån de teoretiska val jag har gjort samt 

syfte, frågeställningar och ursprungliga kategorier, har intervjufrågorna utformats för att passa in i 

studien och vara relevanta för den kommande analysen. Detta är viktigt dels för att få fram svar 

som kan bidra till att besvara frågeställningarna, men också för att det gör själva analysarbetet 

lättare att genomföra.46 Dynamiskt ska frågorna bidra till en positiv intervjusituation där både 

intervjuare och informant känner sig bekväma. Frågorna ska vara enkla, rakt på sak och inte 

innehålla akademisk jargong. Detta är givetvis viktigt för att överhuvudtaget få fram intressanta 

svar, men också för att i största möjliga mån undvika maktassymmetri mellan forskare och 

informant. Varje intervju avslutades med frågan ‖är det något annat du vill ta upp på ämnet, som 

du tycker att jag har missat att fråga?‖, varpå informanten hade möjlighet att belysa frågor som 

han/hon själv ansåg viktiga.47 

 

Tanken då jag började söka informanter till denna studie var att jag skulle intervjua lika många 

heterosexuella, homosexuella och bisexuella personer. Förhoppningen var att hitta tre 

informanter med vardera sexuella läggningen. Jag använde mig främst av ett bekvämlighetsurval, 

där jag frågade runt bland mina bekanta om de kände eller kände till någon som kunde tänkas 

vara av intresse för min studie. Jag annonserade även på RFSL:s hemsida efter informanter, ett 

tilltag som dessvärre inte resulterade i några intervjuer. Vid ett par tillfällen blev det även aktuellt 

med så kallt snöbollsurval.48 Det innebär att en person som jag intervjuat hjälpt till att hitta andra 

möjliga informanter. Ett problem med detta förfarandesätt, är svårigheten att hålla informanterna 

ifråga helt anonyma i studien, en fråga som jag återkommer till i avsnittet om forskningsetik. Två 

informanter tillkom genom att min handledare gjorde en förfrågan på olika nätverk på internet. 

De informanter som slutligen intervjuades var åtta kvinnor och män i åldrarna 23-45 år. Som 

framkommer av informantpresentationen i början av analysavsnittet nedan, är fördelningen 

                                                 
43 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 250 

44 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 118 

45 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 121 

46 Ibid. s. 122 

47 Eva Fägerborg ‖Intervjuer‖ i Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 65 

48 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 115 
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mellan olika sexuella läggningar inte så jämn som jag först hade tänkt mig. Dock anser jag att 

detta urval är en bra grund för min analys, vilket jag återkommer till i metoddiskussionen. 

 

Då jag tillfrågat informanterna om deltagande i min studie, har jag varit mycket noga med att inte 

använda uttryck som ‖ställa upp‖ på en intervju. Detta är viktigt för att det inte ska kännas som 

att personen ifråga gör mig som forskare en tjänst, utan det ska vara på helt frivillig basis.49 Även 

val av plats för intervjun har stor betydelse för hur samtalet artar sig. Jag har i samtliga fall bett 

informanten välja en lämplig plats som kändes bra för dem, i vissa fall dock med förslag från min 

sida. Nästan alla möten skedde på offentlig plats, såsom ett café, grupprum på universitetet eller 

dylikt. Undantaget är två intervjuer som genomfördes på informanternas arbetsplatser. Jag ansåg 

att val av plats var av särskilt stor betydelse med hänsyn till det potentiellt känsliga ämne som 

skulle behandlas, varför jag var noga med att poängtera för informanterna att det var viktigt att de 

kände sig bekväma. 

 

Som forskare är det oftast svårt att komma ifrån att man har en viss maktposition gentemot dem 

man intervjuar, men man ska givetvis försöka få mötet så avspänt som möjligt.50 I samtliga fall 

anser jag att småpratet som föregick intervjuerna fyllde denna funktion. Då man genomför 

intervjuer som kan tänkas vara av känslig art för den intervjuade, såsom i mitt fall på ämnet 

sexualitet, är det viktigt att känna sig för och vara lyhörd inför informantens känslor.51 Dock 

uppfattade jag inte någon av mina informanter som ovilliga eller främmande inför att prata om 

dessa frågor, utan samtliga tycktes bekväma i att dela med sig av sina upplevelser. 

 

Metoddiskussion 

Valet av kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer som materialinsamling till denna studie är enligt 

mig det enda möjliga för att besvara de frågeställningar jag har. Dock kan valet av informanter 

diskuteras. Framförallt inser jag i efterhand att det fanns många sätt att söka informanter, som jag 

inte använde mig av. Bland annat hade jag kunnat utnyttja forumet på QX, vilket ett par 

informanter gjorde mig uppmärksam på – dock efter att jag hittat samtliga intervjupersoner. En 

annan fråga jag reflekterat över, är mitt beslut att endast intervjua personer som är hetero-, 

homo- eller bisexuella. Självfallet finns andra sexuella preferenser som hade kunnat vara en del av 

min studie, men av bland annat tidsskäl har jag valt att fokusera på de tre sexuella läggningar som 

uppfattas som vanligast i det samhälle vi lever i. Eftersom jag anser att just terminologin kring 

sexualitet är en viktig aspekt, inte minst för identiteten, kommer denna tematik att behandlas i 

analysen. 

 

                                                 
49 Eva Fägerborg ‖Intervjuer‖ i Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 66 

50 Ibid. s. 66 

51 Ibid. s. 66 
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Det viktigaste för mitt syfte och mina frågeställningar var således att intervjua människor med 

olika sexuell läggning och delvis olika bakgrund. Jag var också noga med att, så långt det var 

möjligt, få en spridning av kvinnliga och manliga informanter. Detta anser jag att jag har lyckats 

med, då fyra av informanterna är kvinnor och fyra är män. Däremot insåg jag efter några 

intervjuer att det inte skulle bli helt lätt att uppfylla kriteriet om lika många personer av varje 

sexuell läggning, och främst var det bisexuella som tycktes svårare att hitta. En intressant aspekt, 

som jag kommer gå in närmare på i analysdelen, är hur människor uppfattas av omgivningen. Vid 

ett par olika tillfällen och ifråga om olika personer, antogs individer vara bisexuella av 

omgivningen, trots att de vid förfrågan att medverka själva förklarade att de var heterosexuella 

men ‖testade på lite olika‖. På liknande sätt uppfattades ett par manliga personer som 

homosexuella eftersom ‖de ju bara är med killar‖, medan de själva såg sig som bisexuella. Denna 

problematik har jag i efterhand insett endast kommer berika min analys, eftersom det är en viktig 

del av identitetsskapandet. 

 

Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys 

För att kunna få ut så mycket som möjligt av mitt empiriska material, har jag analyserat det 

utifrån David Altheides kvalitativa innehållsanalys, kallad etnografisk innehållsanalys (ofta 

förkortad ECA).52 Denna metod används främst för att analysera ‖primära dokument‖ – det vill 

säga exempelvis tidningsartiklar, nyhetssändningar på TV och dylikt – men går enligt Altheide 

även att applicera på vad han kallar ‖sekundära dokument‖, däribland intervjuer.53 Han anser att i 

princip allt forskningsmaterial kan vara föremål för en etnografisk innehållsanalys, i och med att 

det blir ‖data‖ då forskaren väljer ut det material som är av intresse för studien.54 Metoden utgår 

enligt min tolkning ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, då alla åsikter och aktiviteter ses 

som uttryck för större rådande strukturer i samhället.55 Även ovan beskrivna symbolisk 

interaktionism är en viktig utgångspunkt. I och med detta är även intervjuaren en del av den 

interaktion som bidrar till samtalets innehåll, varför det är mycket viktigt att reflektera över den 

egna rollen som forskare.56 En sådan reflektion återfinns i kommande etikavsnitt. 

 

Förfarandesättet vid en etnografisk innehållsanalys liknar i mångt och mycket det vid användande 

av grundad teori. Inom båda metoderna börjar man med en idé till ett lämpligt ämne, samlar in 

data, kodar densamma och analyserar empirin.57 Hela tiden jämförs data i de olika dokumenten, 

varpå textens mening framkommer.58 Det är just forskarens tolkning av materialet som är det 

                                                 
52 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 368 

53 David L. Altheide, Qualitative media analysis (Thousand Oaks, 1996), s. 75 

54 Ibid. s. 7 

55 Ibid. s. 8 

56 Ibid. s. 79 

57 Ibid. s. 16 

58 Ibid. s. 10 
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viktiga för etnografisk innehållsanalys, varför reflexivitet krävs även vid kodning, kategorisering 

och analys.59 Enligt Anna-Liisa Närvänen innebär all beskrivning utifrån insamlat material en 

tolkning i sig.60 Det finns inom kvalitativ forskning överhuvudtaget ingen ‖ren‖ data, utan redan 

materialinsamlingen påverkas av forskaren. Viktigt att förstå är att de olika utgångspunkter som 

kan finnas i form av olika intresseområden och förförståelse alltid påverkar den mening man får 

fram.61 Om jag hade haft samma empiriska material men ändrat forskningsfokus hade jag med 

andra ord kunnat nå ett annat resultat, på samma sätt som att en annan forskare hade kunnat 

utläsa helt andra innebörder ur samma material. 

 

De kategorier som forskaren från början har och som guidar studien, revideras hela tiden i 

samband med att materialet analyseras och tolkas – vilket skedde flera gånger under mitt 

analysarbete. Enligt Alan Bryman skiljer sig den kvalitativa innehållsanalysen här från den 

kvantitativa, där koder och kategorier brukar vara bestämda i förväg.62 Från grundad teori skiljer 

sig den etnografiska innehållsanalysen framförallt på två sätt. Dels syftar den tidigare till att 

generera nya teorier, vilket inte är fallet med den senare, där man istället ämnar ge utförliga 

beskrivningar.63 Dessutom, menar Altheide, är kodningen inom grundad teori mer komplicerad 

och tvingar ibland forskaren att utesluta vissa koder och kategorier som egentligen kan vara av 

intresse för analysen.64 I mitt arbete utgjorde de ursprungliga kategorierna, tillsammans med syfte 

och frågeställningar, en grund för intervjuguiden (bilaga 1). De inspelade intervjuerna 

transkriberades och kodades och utifrån koderna växte fyra större kategorier fram. Dessa 

kategorier som jag fått fram i mitt material och som fått agera rubriker i den färdigställda analys 

som presenteras nedan är: Att vara eller bli – det är frågan, Det naturliga som norm och normen 

som något naturligt, Att upptäcka och återupptäcka sin sexuella identitet samt Att vara en del av 

en grupp. 

 

Då man analyserar inspelad data, är det denna som avgör kvaliteten på kodningen.65 Är 

intervjumaterialet inte tillräckligt utförligt, kan inte heller analysen bli det. På så vis kan själva 

intervjuandet tyckas viktigare än kodningsarbetet. Dock är det i denna senare fas som man som 

forskare måste se till att få ut så mycket som möjligt av det material man samlat in. Jag ser det 

som en trappa där ett väl utfört steg leder till större möjlighet att lyckas med nästa; en utförlig 

intervju ger bra förutsättningar för en bra kodning medan en bra kodning är ett krav för att lyckas 

med en djupgående analys. 

 

                                                 
59 David L. Altheide, Qualitative media analysis (Thousand Oaks, 1996), s. 16 

60 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text (Lund, 1999), s. 51 

61 David L. Altheide, Qualitative media analysis (Thousand Oaks, 1996), s. 10 

62 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 368 

63 David L. Altheide, Qualitative media analysis (Thousand Oaks, 1996), s. 17 

64 Ibid. s. 80 

65 Ibid. s. 75 
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Forskningsetik 

Under denna rubrik har jag samlat dels de forskningsetiska reflektioner som gjorts under studiens 

gång, och dels funderingar kring min roll som forskare i interaktion med informanterna. 

 

Etiska ställningstaganden gentemot informanterna 

Redan då man som forskare bestämmer området för sin studie måste man reflektera över de 

etiska problem som kan uppstå.66 Alver och Øyen menar att de flesta områden går att forska på, 

men att eventuella konsekvenser för inblandade måste övervägas. Ämnet för föreliggande studie 

kan visserligen vara känsligt för enskilda personer, men jag ansåg att det inte var etiskt 

problematiskt – eller rättare sagt, inte mer problematiskt än något annat forskningsområde. Inom 

all forskning finns nämligen etiska ställningstaganden att göra, och detta gäller i synnerhet då man 

forskar om människor. Till att börja med, är det viktigt att värna om individens rätt till sitt eget 

livsrum och privata sfär.67 Även om det kan finnas olika åsikter om vilka etiska regler som bör 

följas, är de flesta överens om att grundprincipen är att skydda deltagarnas integritet.68 I Sverige 

finns forskningsrådets etiska riktlinjer som en hjälp i arbetet, innefattande informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.69 Informationskravet uppfylldes i 

min studie genom att jag vid varje intervjutillfälle delade ut en folder innehållandes information 

om arbetet. Där presenterades kort syftet med forskningen, följt av information om deltagarnas 

rättigheter som informanter i ett forskningsprojekt. De upplystes om att deltagandet var helt 

frivilligt och att de när som helst under studiens gång har rätt att kontakta mig för att avbryta sin 

medverkan, vilket är viktigt att framhålla.70 I broschyren fanns dessutom kontaktuppgifter till mig 

och min handledare. Då personerna godtog denna information, gav de samtycke till medverkan i 

studien, varvid samtyckeskravet var uppfyllt.71 I informationsfoldern betonades även att de 

medverkande i största möjliga mån ska hållas anonyma, vilket faller under 

konfidentialitetskravet.72 Slutligen upplystes informanterna om det faktum att insamlat material 

endast kommer att användas i den forskning som de godkänt medverkan i, det vill säga 

föreliggande studie. Därmed uppfylls den sista riktlinjen; nyttjandekravet.73 

 

                                                 
66 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 55 

67 Ibid. s. 13 

68 Lars Rydén, ‖Forskningsetiska regler – en översikt‖ i Lars Rydén (red.), Etik för forskaren. En antologi med 

utgångspunkt i arbetet med Uppsalakodexen (Stockholm, 1990), s. 125 

69 Oscar Pripp, ‖Reflektion och etik‖ i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 51 

70 Ibid. s. 52 

71 Ibid. s. 53 

72 Ibid. s. 51 

73 Ibid. s. 51 
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Den första fråga jag tvingades reflektera ifråga om etik, var huruvida jag verkligen kunde 

garantera informanterna anonymitet, då jag fick kontakt med flera av dem via olika bekanta. 

Detta sätt att använda bekvämlighetsurval – och likaså snöbollsurval, som användes vid ett par 

tillfällen – kan medföra ökad risk för identifiering. Dock var informanterna införstådda med 

detta, och godkände ändå sin medverkan. Samtliga informanter fick chans att själva välja ett alias, 

det vill säga ett fingerat namn som försvårar igenkänning, vilket alla utom två personer också 

gjorde. I presentationen av intervjupersonerna nedan är även åldrar något ändrade i detta syfte. 

Alver och Øyen menar att det är svårare att uppfylla ett absolut anonymitetskrav i kvalitativ 

forskning än inom kvantitativ, då den förstnämnda är beroende av en bred beskrivning för att ge 

en nyanserad bild av området.74 Jag anser dock att jag gjort mitt yttersta för att försvåra 

identifiering, och att informanterna är införstådda med vad detta innebär. 

 

Ett annat etiskt ställningstagande som blivit aktuellt, är framställningen av informanterna och 

deras utsagor i analysen. Steinar Kvale påpekar problemet med hur djupt och kritiskt intervjuerna 

ska analyseras, något jag funderat en del över i mitt arbete.75 Enligt Kvale finns risken att 

intervjupersonerna får en chock då de läser ordagrant skrivna citat i den färdiga rapporten.76 

Därför är det viktigt att förhålla sig till frågan om närhet och distans.77 Å ena sidan finns risken 

att resultaten påverkas av det forskaren tror är informantens förväntningar,78 å andra sidan att den 

bild som målas upp i analysen inte överensstämmer med informanternas egen uppfattning om 

verkligheten.79 Jag har i min analys reflekterat mycket över detta, och kan bara hoppas att ingen 

informant känner sig missförstådd eller besviken. 

 

Reflexivitet och förförståelse – forskaren som socialt subjekt 

Inom kvalitativ forskning är det viktigt med reflexivitet, det vill säga att forskaren ständigt 

ifrågasätter de resultat hon når och är medveten om att det inte finns en slutgiltig sanning.
80

 Även 

denna studie kan ses som en konstruktion, en del av de strukturella motsättningar som finns 

inom forskningsområdet. Givetvis inser jag också att jag, som ett socialt subjekt format av 

diskurser i samhället, besitter en viss förförståelse inom ämnet. Det jag kan göra som forskare är 

att vara medveten om detta faktum och att reflektera över det då jag genomför analysen. Corbin 

och Strauss, som utvecklat metoden grundad teori, menar att det är omöjligt för forskaren att 

                                                 
74 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 109 

75 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 105 

76 Ibid. s. 158 

77 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 121 

78 Ibid. s. 119 

79 Ibid. s. 121 

80 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 435 



 14 

förhålla sig helt objektiv under studiens gång.81 Det viktiga är istället att veta om att förförståelsen 

finns där, och att reflektera över den. Även själva intervjuerna påverkas mer eller mindre av mig 

som forskare.82 Formulering av frågor och mitt sätt gentemot informanterna bidrar till att 

konversationen styrs i den ena eller andra riktningen. Detta kan exempelvis gälla frågan: ‖Anser 

du att någon sexuell läggning är mer naturlig än någon annan?‖ Själva frågeställningen kan 

möjligen ha fått några informanter att tänka i de banor av biologi och reproduktion som jag 

kommer redovisa i analysen, även om det givetvis är deras egna åsikter i slutändan. 

 

Jag har också funnit ett exempel på hur den interaktion som sker i en intervjusituation kan 

påverka mig som forskare i mina formuleringar. Under några intervjuer kom samtalet in på frågan 

om huruvida homosexuella par tenderar att uppfostra homosexuella barn. I den första intervjun, 

med en heterosexuell informant, kom frågan på tal då vi pratade om yttre påverkan och uppväxt 

som en faktor i upptäckandet av den egna sexualiteten. Jag använde mig då av ordet ‖risk‖ (inom 

citationstecken), alltså om det var större ‖risk‖ att två homosexuella föräldrar uppfostrar ett 

homosexuellt barn.  Under en liknande sekvens av samtalet med en homosexuell informant 

använde jag mig istället av uttrycket ‖större möjlighet‖ i samma mening. Detta var inte en 

medveten förändring från min sida, och frågan fanns inte med i intervjuguiden jag använde mig 

av. Det var dock någonting jag reflekterade över redan efter denna andra intervju, och jag insåg 

att det förmodligen visar på en vilja från min sida att försöka rätta mig efter det rådande 

sammanhanget. I en tredje intervju, även denna med en homosexuell informant, ändrade jag 

således formuleringen till ‖(…)så kan dom uppfostra barnen till att bli homosexuella också?‖. 

 

Presentation av informanter 

Följande är en kort presentation av de personer jag har intervjuat. De är, för enkelhetens skull, 

indelade efter sexuella preferenser. Givetvis innebär detta en förenkling av personernas sexuella 

identitet, men jag kommer att återkomma till och problematisera dessa mer i analysens senare 

delar. Jag vill återigen understryka att samtliga har fingerade namn. Dessutom har åldrarna 

ändrats något för att försvåra identifiering. 

 

Rasmus är 33 år och bor och arbetar i butik i en större svensk stad. Han är homosexuell och 

lever med sin sambo sedan fyra år. 

Evelina är förlovad och ska gifta sig med sin fästmö till sommaren. Hon är 26 år gammal och 

bor i en av Sveriges större städer. Hon är delägare i ett företag inom sportbranschen. 

Patrik bor och arbetar som säljare i en mellanstor svensk stad. Han är 28 år gammal, 

homosexuell och singel. 

                                                 
81 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 

(Los Angeles, 2007), s. 32 

82 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 435 
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Joni är homosexuell och singel. Hon bor och arbetar i en av Sveriges större städer och är 23 år 

gammal. 

 

Hanna är heterosexuell och sedan ett par år tillbaka tillsammans med en man. Hon är 34 år 

gammal och bosatt i en mellanstor stad i Sverige. Hon är utbildad inom friskvård och arbetar 

inom detta område. 

Josef är utbildad civilingenjör men arbetar just nu som lärare. Han bor i en större svensk stad och 

är singel. Josef är 30 år gammal och heterosexuell. 

Lisa är 45 år, heterosexuell och ensamstående mamma. Hon är utbildad sjuksköterska och 

forskar för tillfället. Lisa är bosatt i en mellanstor svensk stad. 

 

Isac är 24 år gammal och bor i en mellanstor svensk stad. Han är bisexuell och singel. Isac 

arbetar inom vården men har planer på att studera till hösten. 

 

Analys 

I denna analys presenteras det insamlade materialet i from av citat från intervjuerna, och sätts i 

samband med de teoretiska tankegångar jag tidigare redogjort för. 

 

Om det ”naturliga” 

Då jag genomförde intervjuerna med mina åtta informanter, tycktes samtliga ha en hel del tankar 

och funderingar kring sexualitet och naturlighet. Detta dels i form av sexualitetens orsaker och 

dels i fråga om vad som anses mest ‖naturligt‖ och ‖normalt‖. 

 

Att vara eller bli – det är frågan 

Vad en persons sexuella läggning beror på och hur det kommer sig att man har just de 

preferenser som man har, är som tidigare nämnts en fråga det länge tvistats om – så också i de 

intervjuer jag har genomfört. Inledningsvis kan konstateras att mina informanters utsagor i 

allmänhet tyder på viss ambivalens rörande själva frågeställningen. Å ena sidan finns funderingar 

om den egna sexualiteten och dess ursprung, å andra sidan om sexuella läggningar i allmänhet. 

Josef säger: 

I mitt eget fall har jag ingen som helst teori (…) Det är en egenskap jag upptäckt hos mej själv, 
eller mest konstaterat, på samma sätt som man konstaterar andra personlighetsdrag, och om 
det är medfött eller en miljögrej eller så… Vet inte. (Josef) 

I citatet ovan antyder Josef att han inte har funderat nämnvärt över varifrån den egna sexualiteten 

kommer. Han fortsätter dock med att uttrycka en del funderingar gällande sexualitet i allmänhet: 
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Det finns ju anekdoter, vad ska man säga..? Anekdotiska bevis såhär, man kan hitta miljöer där 
det verkar som att det uppstår… Ja, det kanske är en nidbild av… Men internatskolor och 
liknande… Att i extremt manliga miljöer så utvecklas det och sen finns det väldigt manliga 
miljöer där det inte tycks som att det utvecklas. Jag har faktiskt ingen aning. Det är kanske en 
sån grej som finns, en sexualitet latent hos folk och miljön avgör vilka sidor man utvecklar. Det 
skulle ju kunna förklara många saker. (Josef) 

Denna kluvenhet visar på svårigheten i att reflektera kring den egna sexualiteten, i synnerhet om 

man är heterosexuell. Att spekulera i heterosexualitetens orsaker är något man är ovan vid, men 

att däremot fundera över homosexualitet eller bisexualitet kan kännas mer självklart. Detta 

påpekas även av Isac, som uttrycker en skillnad i behovet av att överhuvudtaget tänka i dessa 

banor. För heterosexuella är det, enligt Isac, en rättighet att bara ha en sexualitet, utan att den 

ifrågasätts av omgivningen. Som bi- eller homosexuell, är det vanligare att man ‖analyserar sin 

läggning‖. Tiina Rosenberg menar att de normer som förser heterosexualiteten med en ställning 

som ‖naturlig‖ leder till att människor med en annan sexuell läggning ständigt måste reflektera 

över sin plats i samhället.83 Det är detta som är heteronormativitetens grund, något jag 

återkommer till senare i analysen. Även Rasmus påpekar att han som homosexuell flera gånger 

fått frågan vad han tror att hans läggning beror på – något som bara det visar på stark 

heteronormativitet. Han säger dock att han alltid stöter bort frågan, eftersom det för honom 

personligen inte har någon betydelse varför han är den han är: 

Och så har jag tänkt såhär: ‖Spelar det nån roll? Spelar det nån roll för mej, spelar det nån roll 
för omvärlden?‖ Och för mej spelar det ingen roll. Just nu spelar det ingen roll. Och det har 
inte spelat nån roll bakåt. (Rasmus) 

I Queerfeministisk agenda påpekar Tiina Rosenberg att det idag inte förs någon egentlig diskussion 

mellan essentialister och socialkonstruktivister rörande homosexualitetens orsaker.84 Denna 

debatt var mer aktiv på 1980-talet, då konstruktivismen presenterades som en möjlig förklaring. 

Rosenberg menar att det visserligen fortfarande finns enskilda individer eller grupper som tror sig 

veta ‖sanningen‖. Men många, inklusive Rasmus och flera av mina andra informanter, uppger att 

de själva inte har funderat över frågan tidigare. 

 

Essentialismen utgår ifrån tanken att människor föds med en viss sexualitet. Sexualiteten är 

därmed ‖fri‖ från andra preferenser och är något individen inte kan påverka. 85 Det naturliga 

anses vara ett råmaterial som agerar utgångspunkt för de sociala lagar och praktiker som skapas i 

samhället. Gayle Rubin menar att det finns föreställningar om sexualitet som biter sig fast i det 

västerländska samhället. En sådan är att sex är essentiellt.86 Hon utgår ifrån Foucaults tankar om 

att åtrå i själva verket är skapat i historiskt definierade sociala praktiker. På så sätt går han ett steg 

längre och definierar själva sexualiteten – och inte endast olika läggningar – som konstruerad. 

                                                 
83 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm, 2002), s. 17-18 

84 Ibid. s. 26 

85 Ibid. s. 24  

86 Gayle Rubin, ‖Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality‖ i Carole Vance (red.), Pleasure 

and Danger (Boston, 1984), s. 149 
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Isac, som är bisexuell men främst attraheras av män, tror att sexualiteten är medfödd. Han menar 

att om den inte vore medfödd, utan något som människor själva kunde påverka på ett eller annat 

sätt, så skulle ingen välja att vara något annat än det som samhället vill att man ska vara, det vill 

säga heterosexuell. Han har själv inte haft en problematisk komma-ut-fas, men menar att han har 

pratat med andra som stött på en hel del problem på grund av sin sexuella läggning. 

Jag har ju snackat med såna som har haft det jättejättejobbigt, och såklart dom aldrig skulle 
välja leva på det sättet om dom fick chansen att va nån annan liksom. Det är därför jag tror att 
det är en del av den man är. (…) Det är som i USA så har dom ju mycket såhär camps för gay 
som ska bli hetero liksom och så. Och bara för att dom inte spelar på sina känslor betyder det 
inte att dom är mindre homosexuella än om dom skulle ha spelat på sina sexuella känslor. 
(Isac) 

Även Josef är av åsikten att det måste finnas en biologisk faktor i förklaringen: 

Om det bara var normativt och kulturellt, då tror jag inte det skulle finnas så mycket avvikande 
sexualiteter som det ändå gör. Och med avvikande menar jag från normen, alltså… Under 
ganska stor del av vår kulturella historia och i en stor del av världen och så, så är det, eller 
verkar det va som att det är oerhört traumatiskt att ha en sexualitet som inte är det normativa. 
Och varför skulle man ha det om man inte va driven till det, alltså om man kunde välja en 
sexualitet, då skulle man ju välja den som är enklare att ha. (Josef) 

 

En något mer osäker inställning till den essentiella förklaringsmodellen, uttrycks av Janis. Hennes 

spontana svar på frågan om hur den egna sexualiteten uppstod, är att den inte var medfödd. Hon 

menar att vissa människor märker redan i dagisåldern att de dras till personer av samma kön, men 

att så inte var fallet för henne. 

Men alltså nej, inte medfödd, utan det har nog bara vuxit fram. Liksom det har kommit när 
jag… Ja, jag vet inte… När jag har varit redo så har det väl kommit liksom på nåt sätt, alltså 
naturligt bara. (…) Nej, inte medfödd. Men det kan nog va det. Men inte för mej. (Janis) 

Tankar om när den egna sexualiteten upptäcktes diskuterades under samtliga intervjuer. Detta 

kommer att behandlas i en separat del av analysen nedan. 

 

Endast en informant ger uttryck för en strikt konstruktivistisk syn på sexualitet. Evelina är 

övertygad om att hon inte har fötts till en viss sexuell läggning. Snarare tror hon att alla 

människor egentligen blir kära i individer, oavsett kön: 

För jag tror, alltså jag tror inte på det här att man föds som det eller till det. (…) Jag tror mer 
att man… Man blir inte kär i könet, man blir kär i personen. (Evelina) 

Den logiska slutsatsen av Evelinas resonemang är att det egentligen inte finns några olika sexuella 

läggningar. Det är, som hon uttrycker det, ‖bara en massa fack som folk har hittat på‖. Själv 

kallar hon sig ‖homosexuell‖ eller ‖lesbisk‖, men menar att det absolut inte är en omöjlighet att 

hon skulle kunna bli kär i en kille. Det är just detta som skiljer konstruktivismen från 

essentialismen; man utgår ifrån att det inte finns något naturligt, utan att föreställningen om ‖det 

naturliga‖ i grund och botten skapas av det sociala.87 

                                                 
87 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm, 2002), s. 24 



 18 

 

Bortsett från Evelina, så verkar majoriteten av mina informanter vackla mellan essentialism och 

konstruktivism som orsak till sexualitet. De flesta drar dock så småningom slutsatsen att den 

sexuella läggningen ‖finns där från början‖, men att omgivningen kan påverka om och hur man 

accepterar den och lever ut den: 

Det kan ju finnas liksom, bakåt, liksom. Så jag tror det är genetiskt, och så kanske lite med… 
Socialt liksom, kanske. Alltså, sociala miljöer. Men främst genetiskt. (Rasmus) 

Alltså det finns där som en given legoburk, eller vad man ska säga, eller byggstenar eller hur 
man vill se på det. Men sen måste man kanske ha vissa förutsättningar för att leva ut det, eller 
förstå att uttrycka det, också på nåt sätt. (Lisa) 

Jag tror snarare det påverkar kanske synen på det. Acceptansen av det. Men läggningen tror jag 
inte påverkas utav det. Möjligtvis att man mer eller mindre kan ge uttryck för det eller trycka 
undan det, men jag tror nog att det finns där från början eller inte. (Hanna) 

Det är alltid folk som lyfter upp, är det bananflugor där det även finns homosexuella, eller 
andra väldigt enkla djur. (…) Livsformer där det, man inte tycker att dom borde kunna 
påverkas så jättemycket av sociala omständigheter. Så nej, men jag tror nog att det är väl 
framförallt medfött, men att det även kan finnas annat som på nåt sätt påverkar. (Patrik) 

 

Hur man ser på sexualitetens orsaker kan få andra konsekvenser än att enbart påverka individens 

självbild. Detta blir inte minst tydligt om man ser tillbaka på homosexualitetens historia. Då 

RFSU bildades i början av 1930-talet blev det mer aktuellt att spekulera i homosexualitetens 

orsaker, som ett led i arbetet att avkriminalisera sådana handlingar.88 Psykiatern Gunnar Nycander 

var en av dem som ansåg att lagstiftningen i frågan skulle tas bort. Hans argumentation gick ut på 

att homosexualitet var en sjukdom och en del av en ‖schizoid karaktär‖, och slutsatsen blev att 

det skulle behandlas med hjälp av psykoanalys.89 Annamarie Jagose menar, enligt Tiina 

Rosenberg, att både det essentialistiska och det konstruktivistiska synsättet kan användas i både 

homopositiva och homofoba syften.90 Exempelvis har tanken att homosexualitet är medfött 

använts i den politiska kampen för lika rättigheter, medan den konstruktivistiska tanken har lett 

till åsikter om att läggningen kan och borde åtgärdas. Två av informanterna har funderingar kring 

vad som skulle kunna hända om man upptäckte att det fanns en gen eller liknande som orsakar 

en viss sexualitet: 

För om det, låt oss säga, skulle va en gen som är markör för att man ska bli homosexuell… 
Skulle man då också kunna erbjuda typ fostervattensprov och låta människor välja om dom vill 
ha en homosexuell son eller dotter? Alltså det är ju… Ett etiskt väldigt snårigt område, tycker 
jag. (Lisa) 

Och sen så på nåt sätt så tror jag att om man tar reda på va det är, va det är för kromosom som 
gör det, så kanske man på nåt sätt liksom kan stoppa det.(…) Det kan leda till att man liksom 
kan bota, inom citationstecken, redan i ett tidigt stadium. Och det är ju en hemsk tanke, 
liksom. (Rasmus) 

                                                 
88 Lena Lennerhed, Sex i folkhemmet. RFSU:s tidiga historia (Hedemora, 2002), s. 67 

89 Ibid. s. 164 

90 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm, 2002), s. 25 
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Både Lisa och Rasmus uttrycker mer eller mindre oro inför framsteg inom forskningen som 

skulle kunna leda till att man väljer bort ett barn som redan i fosterstadium visat sig vara 

homosexuellt. Om detta skulle ske, skulle vi i princip gå tillbaka 30 år i tiden, till att se 

homosexualitet som en sjukdom. Detta skulle innebära en ännu tydligare maktutövning från den 

heterosexuella majoriteten, än värre än de exempel som idag finns på vad Gayle Rubin kallar 

sexuell apartheid.91 Att det skulle finnas en gen som gör en person homosexuell, och som därmed 

också skulle kunna gå i arv, är annars en tanke som endast Rasmus uttrycker. Han menar att han 

funderat över om det kan vara så att föräldrar till homosexuella personer i själva verket inte är 

heterosexuella: 

Det har jag också själv funderat lite på, att föräldrar kanske har någon bisexuell läggning, eller 
mormor eller morfar, eller farmor eller farfar, så att det liksom finns nånting där som vandrar 
vidare. (…) Sen vet jag inte riktigt om det va så i mitt fall eller… Men jag kan se andra fall där 
jag har sett familjer, vänners familjer och sådär, så kan jag på nåt sätt inbilla mej att pappan är 
lite mystisk sådär och… Det är bara en inbillning så, eller en fördom. (Rasmus) 

På citatet verkar det som att Rasmus dras lite mellan att tycka sig kunna se på människor vilken 

sexuell läggning de har, och viljan att vara öppen och fördomsfri. Detta att inte vilja ge efter för 

de sociala praktikerna i samhället återkommer jag till i nästa avsnitt, som handlar just om normer 

och ‖det naturliga‖. 

 

Det naturliga som norm och normen som något naturligt 

I föregående avsnitt diskuterades mina informanters syn på sexualitetens orsaker. Redan där 

syntes en del heteronormativa aspekter, exempelvis det faktum att heterosexuella personer oftast 

inte behöver fundera över sin sexualitet, eftersom det är den sexuella läggning som man förutsätts 

ha. Flera informanter pekar även på att man som heterosexuell inte behöver förklara sig gentemot 

omgivningen: 

Nej alltså, jag har ju följt normen, jag har aldrig känt ett behov av att förklara eller att det skulle 
va… Utan jag har nog utgått ifrån att det skulle ha varit underförstått. (Josef) 

Det är väl normen, man förutsätter att man är det, på nåt sätt. Så att det har ju inte ifrågasatts 
eller folk har inte undrat eller så. (Hanna) 

Hur många ifrågasätter heterosexualitet? Det tror jag inte är så många som gör. Inte ens 
jättefrälsta bögar, om man säger så. Jag tror inte att dom säger, eller tänker: ‖Hur kan man va 
heterosexuell?‖ Däremot åt andra hållet så tror jag att man tänker mycket så. (Lisa) 

Det tycks i dessa uttalanden tydligt att den sexuella diskursen domineras av heteronormativitet. 

Det är just detta som forskning med queerteoretisk utgångspunkt vill ifrågasätta. Fanny 

Ambjörnsson menar att det finns många anledningar till att samhället är heteronormativt, varav 

två är de mest basala. Dels finns den grundläggande tanken att en person som av samhället 

konstruerats till kvinna förväntas vara med en på samma sätt kategoriserad man, alltså den tänkta 

                                                 
91 Gayle Rubin, ‖Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality‖ i Carole Vance (red.), Pleasure 

and Danger (Boston, 1984), s. 159 
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skillnaden mellan hetero- respektive homosexualitet.92 Den andra huvudanledningen är den 

hierarki som finns mellan de två motsatserna, det vill säga att heterosexualiteten värderas högre.93 

Detta syns dels i normer och inställningar i samhället, men också genom lagstiftning som skiljer 

sig åt beroende på sexuell läggning. Ambjörnsson påpekar att trots att det numera är lagligt för 

svenska homosexuella par att adoptera, så möts de av särbehandling av såväl 

adoptionshandläggare som -organisationer.94 Detta är något som både Rasmus och Evelina 

funderat på. Rasmus ser inte sig själv som diskriminerad, men menar att just barnfrågan är en 

faktor som gör att han ibland känner att han hellre skulle vilja vara heterosexuell, något jag 

återkommer till i det avslutande analysavsnittet. Evelina och hennes fästmö är mitt uppe i 

processen att skaffa barn genom insemination, och uttrycker frustration över de regler som finns: 

Men nackdelen är väl i Sverige att… Om vi har fått ett barn i Sverige, så får vi bara ett. Så jag 
får ju aldrig chansen i Sverige, om jag, om vi skulle ha ett till och jag skulle bära det. Då får vi 
åka till Danmark. Och betala själv. Det kan jag bli lite irriterad på, när det gäller sånt. (Evelina) 

 

Janis, som själv är homosexuell, förklarar att hon personligen inte anser att någon sexuell läggning 

är mer naturlig än någon annan, men att hon förstår att andra tycker det: 

Nej, jag anser inte att det finns nåt som är naturligare. Men sen förstår jag ju att liksom, alltså 
majoriteten tycker att det är lite annorlundare och… Att liksom, att samkönade gifter sej och 
har ett förhållande. Men sen får man inte glömma bort att människan är ju… Alltså det är ju 
det här att man ska kunna fortplanta sej och det är ju två, alltså en tjej och en kille kan ju göra 
det. Två tjejer kan ju inte det och två killar kan inte göra det. (Janis) 

Detta citat är intressant i två avseenden. Dels syns det tydligt att den heterosexuella normen är så 

stark, att den ses som allmängiltig och självklar. Det är, enligt Janis, förståeligt att samhället ser 

homo- och bisexualitet som avvikande. Man kan i detta citat, liksom i nedanstående uttalande av 

Patrik, se att personerna ifråga i viss mån accepterat rollen som ‖annorlunda‖ – även om de själva 

inte skulle ge sig den stämpeln. 

Ja, heterosexuella är ju vanligare, så det får man väl i så fall, i den bemärkelsen är det ju det mer 
naturliga. Sen är den ju, det är ju heterosexualitet som är normen. Så på dom sätten så är det ju 
det naturliga. (Patrik) 

Den andra intressanta aspekten av dessa uttalanden, är funderingarna kring varför heterosexualitet 

är mer naturligt än andra läggningar. Janis nämner fortplantning och det faktum att det krävs en 

man och en kvinna för att alstra ett barn, något som även flera andra informanter tar upp: 

Vi vet liksom att en man och en kvinna behövs för att skaffa barn och sådär, och… Jag menar, 
små barn ser ju redan att vi ser olika ut när vi är nakna, va. (Lisa) 

Det finns en sexuell läggning som lämpar sej för fortplantning. Det är en definition av naturlig 
som på nåt sätt är ganska enkel att göra. Om alla människor levde i heterosexuella förhållanden 
så skulle det fortsätta kunna finnas människor som levde. (…) Om alla människor levde i 

                                                 
92 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer (Stockholm, 2006), s. 59 

93 Ibid. s. 61 

94 Ibid. s. 62 
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enbart enkönade förhållanden skulle det inte bli nån fortplantning. Så på det sättet, ja. Jag 
skulle vilja säga att jag inte lägger en värdering i det. (Josef) 

Alltså vi är ju lite skapta för att kunna fortplanta oss och lite sådär, men idag tror jag inte att 
det riktigt gäller, och bara för att man är homosexuell behöver det inte betyda att man inte kan 
fortplanta sej, liksom. (Isac) 

I begreppet ‖naturlig‖ inryms, som vi kan se i citaten ovan, en bild av människan som en 

reproducerande varelse. Att fortplanta sig ses som en given del av livsloppet, och om man inte 

har möjlighet att göra det, hamnar man utanför normen. Isac pekar visserligen på homosexuellas 

möjligheter att skaffa barn, något som även Janis konstaterar: 

Som sagt, vi kan använda killars spermier och liksom få barn så, men det blir ju aldrig… Va ska 
man säga? Det blir ju aldrig ‖normalt‖. (Janis) 

Det ‖normala‖ är således ändå fortplantning till följd av sex mellan en man och en kvinna. I 

intervjun med Hanna kom samtalet in på det faktum att sexuella handlingar utan 

fortplantningssyfte idag är accepterat i stora delar av samhället. 

Sex är sex oavsett mellan vilka kön det är och… Det ska ju inte ha nån betydelse så. Och det 
tycker jag. Jag har absolut inget emot det så, men när du frågar det så känns det spontant ändå 
som att, nämen heterosexualitet är mer normalt, rent biologiskt. Men ja, som sagt var, sex utan 
att fortplanta sej, då ska det inte spela nån roll. (Hanna) 

I Hannas uttalande syns tanken att sex mellan två personer av samma kön är lika naturligt som 

mellan två olikkönade – så länge det rör sig om enbart sex. Fortfarande finns 

fortplantningsaspekten kvar, och blir då enbart en fråga för heterosexuella förbindelser. Just 

frågan om barnafödande tycks även vara något som människor reagerar på då de får veta att en 

anhörig är homosexuell. Patrik berättar: 

Ja det jag kommer ihåg om man ska ta min familj, det va väl framförallt mamma som, tror jag, 
med nån konstig kommentar att (…) ‖jaha, då kommer jag aldrig få några barnbarn 
överhuvudtaget‖. (Patrik) 

I resonemangen ovan syns tydligt de åsikter som Gayle Rubin menar härstammar från kristna 

värderingar.95 Dessa innebär att sex inte får vara något man njuter av, utan enbart ske i 

reproduktivt syfte mellan en man och en kvinna inom äktenskapet. Man kan anta att om 

heterosexuella handlingar värderas högst i den hierarki som Rubin presenterat, anses det även 

vara det mest naturliga sättet att leva. Alla människor antas vilja få egna barn, och det blir 

nästintill pliktbelagt. Man kan också tänka sig en möjlig parallell till Helena Magnelövs uppsats, 

där hon konstaterar att en av de saker som verkar mest störande för heterosexuella, är att 

homosexuella inte lever upp till de förväntningar som finns på dem i förhållande till deras kön.96 

Och eftersom det är just de biologiska skillnaderna som gör att två människor kan fortplanta sig, 

är det lätt att se hur dessa två faktorer kan kopplas ihop. Möjligheten att föda barn blir helt enkelt 

                                                 
95 Gayle Rubin, ‖Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality‖ i Carole Vance (red.), Pleasure 

and Danger (Boston, 1984), s. 150 

96 Helena Magnelöv, magisteruppsats, Det är helt ok, men onormalt. Heterosexuellas berättelser om kön, homosexualitet och 

normalitet (Umeå Universitet, 2008), s. 30-31 
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en kvinnlig egenskap och att vara familjefar en manlig. Fanny Ambjörnsson påpekar däremot att 

möjligheten att alstra barn inte har något att göra med att människor lever i heterosexuella 

förhållanden.97 Tvärtom menar hon att det finns många olika sätt varigenom detta kan ske, och 

att heterosexualitet därför på intet sätt är nödvändigt för människosläktet överlevnad. 

  

En annan aspekt av det ‖naturliga‖ som flera av mina informanter tar upp, är det faktum att 

homosexualitet även påträffats bland djur. Tidigare citerades Patrik då han talade om bananflugor 

som en enkel livsform där homosexualitet finns, och menade att det är ett argument för att 

sexualitet skulle vara medfött. Andra anser att homosexualitet bland djur skulle innebära att det är 

lite mer naturligt: 

Ja det ska jag väl inte sticka under stolen med att det känns ju mer naturligt med 
heterosexualitet. Men homosexualitet förekommer ju även i djurlivet har man ju sett, så att 
visst… Men rent spontant så känns heterosexualitet mer naturligt, om man får säga så. 
(Hanna) 

I såväl resonemanget om biologi och barnafödande som det om homosexualitet bland djur, syns 

en mekanisk syn på sexualitet, alltså att det endast handlar om sex. Dock är det flera informanter 

som säger emot detta, då de menar att det som avgör vilken sexuell läggning en person har är 

såväl det sexuella som det känslomässiga. 

 

Ytterligare en orsak till att heterosexualitet anses vara mest naturligt, är enligt flera informanter att 

det helt enkelt är det som de flesta är. Majoriteten anger normerna, och eftersom de allra flesta 

människor är heterosexuella, så är det detta som blir ‖normalt‖. 

Jomen det är väl liksom för att massan är det. Det är ju liksom det som är normalt. Eller ja, jag 
är ju inte onormal, men du förstår va jag menar? (…) Det är ju liksom, jag vet inte i procent 
eller nånting, men det är ju klart att… Majoriteten av jordens befolkning, eller världens 
befolkning, är heterosexuella. (Janis) 

Detta hänger givetvis ihop med det som jag beskrev ovan, att heterosexuella sällan eller aldrig får 

sin sexualitet ifrågasatt. Det kan ses som en ond cirkel där det heterosexuella tas för givet, vilket 

leder till ett antagande att en mycket stor majoritet av alla människor är heterosexuella, något som 

återigen resulterar i en syn på det heterosexuella som naturligt och normalt. 

 

Även om den heterosexuella normen tycks vara en självklar del av samhället, är det flera 

informanter som antyder att de tycker att detta är mer eller mindre fel. Tydligast uttrycks detta av 

Josef, som menar att han retar sig på normer i flera avseenden: 

Jag tror att det stör mej lite. Åt flera håll… Det stör mej att jag, som ändå tycker att jag är en 
öppen och tolerant person… Och sen så börjar man ställa dom här kontrollfrågorna om 
liksom, hur många homosexuella vänner jag har, liksom jag kan gå igenom min namnlista på 
dom. Det framstår inte som särskilt öppet. (…) Å andra sidan stör det mej också att jag ska ens 
själv sitta och ifrågasätta min öppenhet baserat på saker som hur många vänner jag har av olika 
slag. (Josef) 

                                                 
97 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer (Stockholm, 2006), s. 53 
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Något jag fann mycket intressant under intervjuerna, var skillnaden i hur vissa frågor uppfattades 

av informanterna. Ett exempel var just på frågan om någon sexuell läggning ansågs mer naturlig 

eller accepterad än andra. De flesta informanter besvarade frågan med ett ‖ja, självklart är 

heterosexualitet mer accepterat‖ eller liknande. Endast två funderade vidare i banorna att det kan 

finnas skillnader även mellan och inom grupper med andra läggningar än den heterosexuella. 

Båda dessa informanter är själva homosexuella. 

Alltså självklart ät ju heterosexuella mer accepterade. (…) Killar tror jag har väldigt svårt att se 
killar, men tycker kanske att det är lite såhär, öh kul och spännande med tjejer. Men… Och 
tjejer tycker väl kanske att det är, kanske inte naturligare med killar, men det är väl mer 
liksom… Jamen som jag sa, en bögkompis, du vet den grejen. Men just ur mitt perspektiv så 
tycker jag att det är lika naturligt för två killar att va med varandra som det är för två tjejer. 
(Janis) 

Ja heterosexualitet är ju det mest accepterade. (…) Dom andra är väl lite svårare. Jag tror att 
det är enklare att va homosexuell man än homosexuell kvinna. Men det är nog enklare att va 
bisexuell kvinna än att va bisexuell man också. (Patrik) 

Patrik menar att denna skillnad kan bero på att homosexuella män ofta antas vara roliga och 

trevliga, medan homosexuella kvinnor är ‖butchiga, sura och manshatande feminister hela 

bunten‖. Det tycks alltså finnas stereotyper som påverkar bemötandet från 

majoritetsbefolkningen. I det sista analysavsnittet återkommer jag till skillnader inom och mellan 

sexuella minoriteter. 

 

Om sexualitet som en del av identiteten 

Av de samtal som fördes med de olika informanterna att döma, finns en tydlig koppling mellan 

sexualitet och identitet. Två aspekter av detta kommer här att presenteras; att upptäcka och 

återupptäcka sin sexualitet samt att kunna sätta den i samband med en större grupp individer. 

 

Att upptäcka och återupptäcka sin sexuella identitet 

Enligt Berger och Luckmanns teorier, föds varje individ in i ett socialt sammanhang.98 De 

attityder som formas där, gör så under inverkan av signifikanta andra – exempelvis föräldrar.99 I 

det samhälle vi lever i, som är starkt heteronormativt, kan man anta att de allra flesta barn i denna 

primära socialisation uppfostras till att bli heterosexuella varelser. Huruvida detta är medvetet 

eller omedvetet från de signifikanta andras sida är säkerligen olika från fall till fall. Flera 

informanter har berättelser om hur de som barn började upptäcka sin sexualitet: 

Oooh, det va tidigt. Min mamma har berättat att jag kom hem när jag va fyra år eller nånting 
och hade så ont i magen, för då var jag kär första gången. (Lisa) 

                                                 
98 Peter Berger & Thomas Luckmann, The social construction of reality (New York, 1966), s. 149 

99 Ibid. s. 151 
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Svår fråga, det har jag inte ens tänkt på (skratt). Det måste nog ha varit rätt tidigt. I lekis, 
åtminstone. (Hanna) 

När jag tänker tillbaka så kan det nog ha varit redan i mellanstadiet kanske. Men sen så när jag 
gick i gymnasiet så träffade jag en tjej och hade ett förhållande i ett år, så då va det lite såhär… 
Vacklande, så. (Rasmus) 

Såvitt jag kan minnas har jag väl alltid varit… Attraherad av män på det sättet. Så det va väl lite 
mer att man insåg att ‖jaha, det finns nåt som, speciellt som det heter när man är det‖. (…) 
Vilket år kom ‖Lilla Sjöjungfrun‖? (…) För jag kommer ihåg att jag va småförälskad i prins 
Erik där. Och då måste jag ha vart sex-sju, nånstans där. (…) Man hade ju flickvänner på 
lågstadiet, men det var ju det här… Eller till och med på dagis tror jag, förskolan. (…) Det är ju 
för att man, man gjorde så. (Patrik) 

När jag va liten, då hade jag flickvän liksom, så som man hade när man va elva-tolv år och… 
Och då funderade man ju inte så mycket på det, för då va man fortfarande i det där 
barnstadiet, så att allt va lätt, inget va komplicerat. (Isac) 

I uttalandena ovan syns en viss skillnad mellan de citerade heterosexuella respektive homo- eller 

bisexuella informanterna. De två översta citaten visar att de heterosexuella personerna ifråga 

definierar upptäckten av sexualiteten som de ‖förhållanden‖ man hade redan i dagisåldern. Sedan 

dess har de behållit denna primära identitet, som Jenkins kallar den, även om vissa av dem 

reflekterat över den senare – vilket jag snart återkommer till. De homo- och bisexuella 

informanterna uttrycker däremot en känsla av att från början ha levt som heterosexuella, men att 

den verkliga, homosexuella läggningen hela tiden fanns där i bakgrunden. Detta kan ses som ett 

argument i frågan om essentialism kontra konstruktionism som beskrevs i det första 

analysavsnittet, där dessa personer tycks anse att den egna sexualiteten var medfödd men att den 

på något sätt hamnade bakom en fasad av heterosexuellt beteende som förväntades under denna 

tid. Men det blir också intressant om man sätter det i samband med Jenkins teorier om primära 

sociala identiteter. Han menar att dessa identiteter, som man utvecklar i tidiga år, är mer resistenta 

för förändringar under resten av livet.100 På så vis kan sexualiteten, om man väljer att se den som 

en primär social identitet, tänkas svårare att ifrågasätta och eventuellt omforma. Därmed inte sagt 

att det är en omöjlighet. Berger och Luckmann menar att den primära socialisation som sker i 

tidig ålder kompletteras av sekundär socialisation som sker livet igenom i olika sammanhang.101 

Tankar om sexualiteten tycks för merparten av informanterna ha uppkommit i samband med 

tonårstidens allmänna försök att hitta sin identitet: 

Det är klart att man har tänkt tanken, just det när man kanske va i tonåren och det började 
pratas om homosexuella och så vidare, men jag har aldrig varit tveksam och funderat ‖är jag 
homo eller bi eller hetero eller …‖, utan jag har alltid attraherats av män och aldrig… Det är 
klart man kan tycka at en kvinna är attraktiv, men inte på det sättet. (Hanna) 

Första gången ja började reflektera över det var väl på gymnasiet, när jag konstaterade att… 
(…) Att det fanns en paradox i att mina vänner va killar men på nåt sätt så letade man efter en 
särskild vänskap, eller en extra djup vänskap, och den skulle då vara – i nån form ‖skulle‖ – 
med en tjej. (Josef) 
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Speciellt under gymnasiet, det är alltid en svår tid, man försöker hitta sig själv vem man än är, 
vilken sexuell läggning man än har, så vet man kanske inte riktigt vem man är till hundra 
procent och sen så… Just då va det jobbigt och då va det ju många som pratade om det för… 
Jag va i princip kanske den enda på min skola som va utåt, öppet så. (Isac) 

Jag har alltid varit typ ‖killtokig‖, eller alltså… Inte egentligen killar, det är nog mer att… Jag 
hade lite typ såhär problem med självkänslan och med bekräftelse och så, så typ varje gång jag 
gick ut så ville jag gärna typ… Jag vill typ få hem nån för att, jag vet inte, det kändes som att, 
jamen jag behövde väl fylla nåt hål i mej eller nånting. Så då blev det liksom att killar är det 
som är tillgängligt. (Janis) 

Det sista uttalandet kommer från Janis, som för lite drygt två år sedan upptäckte att hon 

egentligen var intresserad av tjejer. Hon säger dock att när hon tänker efter så fanns nog de 

homosexuella känslorna hos henne redan i tidigare ålder, men att det var först när hon träffade 

sin första flickvän som hon insåg att hon var lesbisk. 

 

Rasmus påpekar vikten av att känna sig som en del av en grupp för att hitta sin identitet. Han 

menar att det var just i en homosexuell grupp som han hittade sig själv: 

Jag saknade en identitet tidigare och det handlade nog inte om en sexuell identitet, jag saknade 
bara en identitet, vem jag va som person och vad jag hade för mål och så. Och jag tror att jag 
fann en identitet i en grupp. Sen att det råkade va en gaygrupp, eller en grupp bestående av 
andra likakönade, det spelade kanske lite roll men det va inte det stora hela. (Rasmus) 

Rasmus upplevelser är ett tydligt exempel på sekundär socialisation. Han kom in i en ny grupp 

och kunde där fritt anamma de attityder och levnadssätt som fanns. I samband med detta nämner 

han också utforskandet av den ‖nya‖ sexuella läggningen, vilket han menar kan vara en stor del 

av arbetet med att finna sin identitet: 

För att dom ville utforska sej själv och sin egen sexualitet. Och det kanske då genererade att 
man… Mådde dåligt i slutändan för att det blev liksom alldeles för mycket och… Det blev 
kortslutning, kan man säga. (…) Och så kanske det va lite för mej också, när jag kom ut, att det 
blev så himla mycket sexfokuserat. Allting handlade mycket om sex. (Rasmus) 

Både detta citat och Janis uttalande ovan visar på vikten av att överhuvudtaget ha en sexuell 

identitet. För att få bekräftelse, antingen det är för den man är eller den man är på väg att bli, 

söker man sexuell kontakt. Detta är kanske inte så konstigt, om man ser det ur ett Gayle Rubin-

perspektiv. Enligt hennes tidigare beskrivna hierarkiska system, ligger det högst på listan att ha ett 

stabilt förhållande – allra helst heterosexuellt.102 Och för de flesta associeras sex med relationer, 

vilket i sin tur gör sex till en av de viktigaste delarna av identiteten. Även Anthony Giddens 

tankar om sexualitet som en del av det personliga jaget, som varje människa utvecklar i en slags 

balansakt mellan identiteten och sociala normer, fungerar som förklaring för det som Rasmus och 

Janis beskriver.103 Vikten av en gruppidentitet, som Rasmus uttrycker ovan, kommer att 

diskuteras närmare i nästa analysavsnitt. 

 

                                                 
102 Gayle Rubin, ‖Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality‖ i Carole Vance (red.), 

Pleasure and Danger (Boston, 1984), s. 151 

103 Anthony Giddens, Intimitetens omvandling. Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället (Nora, 1995), s. 21 
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Även om samtliga informanter har genomgått den tid som de själva ser som den mest avgörande 

i identitetssökandet, verkar de flesta överens om att sexualiteten kan vara föremål för förändring 

livet igenom: 

Jag tror att det kan vara olika faser i livet. Det har inte riktigt varit så för mej, men jag har 
vänner som det har varit liksom olika faser i livet. Att man känner olika, eller vill olika. Och så 
är det ju med mycket annat, att man kanske… ‖Jag vill spela fotboll just nu för jag tycker det är 
kul, men om ett år så tycker jag golf är ännu roligare‖. Nej men, kanske en dålig parallell, 
men… Jag tror att vissa människor kan fungera så. (Rasmus) 

Alltså jag är väl lite såhär, jag försöker hitta mig själv, och jag skäms inte för det. (…) Fine, jag 
kör mina grejer liksom, ibland så har jag en stil, ibland så har jag en annan. Alltså, så länge jag 
är glad, liksom. (Janis) 

Det finns ju massa gamla människor, äldre människor, som kommer ut när dom är äldre. Eller 
du vet, bara såhär ‖nej men shit, jag blir attraherad av hon eller han‖. Då kan det inte ha suttit i 
sen dom va barn. Alltså det bara kommer ju fram då, att ‖jag är homosexuell‖. (Evelina) 

Även två av de heterosexuella informanterna är öppna för möjligheten att de i framtiden skulle 

kunna attraheras av en person av samma kön. Dock har de svårt att se att de skulle kunna 

beteckna sig själva som ‖homosexuella‖. Om vikten att specificera sin sexuella läggning samt vad 

det är som gör att man klassas som det ena eller det andra, återkommer jag i följande analysdel. 

 

Att vara en del av en grupp 

Under mötena med de olika intervjupersonerna, var det tydligt att man använde sig av olika 

begrepp för att förklara sin egen och andras sexuella läggning. Jag använde mig i intervjuerna 

såväl som i denna uppsats, av ord som ‖heterosexuell‖, ‖homosexuell‖, ‖bisexuell‖ samt ‖sexuell 

läggning‖. Detta eftersom de tycks vara de mest vedertagna benämningarna, och för att jag helt 

enkelt ville förhålla mig så neutralt som möjligt. Informanterna själva använde sig av olika 

benämningar: 

Om man tänker på ordet ‖bög‖, som jag själv tog upp då, det tycker jag är lite liksom skällsord, 
lite så. Så därför kan jag tycka att det är lite så, tråkigt att använda. ‖Gay‖ har väl bara blivit 
en… Swenglish, liksom, det har blivit att man använder det ordet bara för det är engelsk 
benämning. Homosexuell, jag tycker att det låter… Jag vet inte. (…) Jag har alltid haft liiiite 
svårt att placera mej själv i ett fack, fast jag även vet att jag är i ett fack. Så jag benämner mej 
nog mest som ‖gay‖. (Rasmus) 

Vanligen säger man väl oftast ‖bög‖, det är väl snabbast och enklast. (...) ‖Homosexuell‖ tycker 
jag låter lite kliniskt. (Patrik) 

Det är många i alla fall som säger såhär ‖jamen vaddå flata, det låter så konstigt‖. Men alla vi 
som är det, säger alltid det, eller alla i min omgivning. (…) Herregud, hellre det än ‖lesbisk‖ 
eller ‖homosexuell‖. Det låter ju så himla, som en typ sjuklig… Alltså som ett sjukhusbegrepp. 
(Janis) 

Som synes råder det inte alls enighet mellan de tre homosexuella informanterna som citeras ovan. 

Om man ska sätta begreppen i ett historiskt sammanhang, menar Fanny Ambjörnsson att man 
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kan urskilja tre faser inom aktiviströrelsen.104 Dessa är den homofila, gay och queer. Den 

homofila rörelsen skedde under 1950- och 60-talet och handlade till stor del om att sammanföra 

människor med annan sexuell läggning än den heterosexuella och därigenom motverka isolering. 

Under 1960- och 70-talen började man istället kalla sig gay och gick samtidigt från försiktighet till 

militans. Dock var det i Sverige vanligare att tala om homosexuell frigörelse och lesbisk 

feminism.105 Under denna period fokuserade man på att utmana de strukturer i samhället där 

monogami och traditionella könsroller utgjorde en viktig del. Under 1990-talet kom nästa 

brytpunkt, då rörelsen blev än mer kritisk mot strävandet efter tolerans på majoritetssamhällets 

villkor.106 Anledningen till att man nu valde att använda sig av beteckningen ‖queer‖, var enligt 

Queer Nation att man ville påminna sig om hur man uppfattades av resten av världen. 

Benämningen queer har inte anammats av någon av mina informanter. Rasmus menar att det 

finns två anledningar till att han inte använder sig av queer-begreppet: 

Alltså det kom på 90-talet, så det är 90-talisterna som använder det. (…) Jag är född på 70-
talet, så. (…) Ordet ‖queer‖ då är för mej kanske lite mer suddigt, lite mer så att man… (…) 
‖Jag testar lite här, jag testar lite där och… Men jag behöver inte lägga mej i ett fack för att jag 
är bara lite queer‖. (Rasmus) 

Jag tycker inte att jag är annorlunda. Men jag förstår att människor kanske… Det är väl inte 
‖normalt‖, jag vill absolut inte använda det ordet, men alltså i andras ögon så är det väl lite 
konstigt om man gillar tjejer liksom, om man själv är tjej, men… Nej men ‖queer‖, alltså nej. 
Jag är flata. (Janis) 

För Janis är det svårt att identifiera sig med begreppet queer, eftersom hon själv inte anser att hon 

är annorlunda. Rasmus, å andra sidan, menar att queer är ett mer diffust begrepp och att man 

genom att kalla sig queer inte behöver bestämma sig för vilken sexuell identitet man har. Just att 

bestämma sig och kunna definiera sin sexualitet tycks viktigt för några informanter. Patrik säger: 

Det är flera homosexuella kompisar till mej som hävdar att alla egentligen är bisexuella. (…) 
Att så fort en kille råkar kyssa en annan kille så ‖ja men han är väl lite bi‖. Eller sådär. Men så 
bara, jamen jag har väl gjort både det ena och det andra med tjejer och det har väl du också 
och… Du kallar dej inte bi för det. (…) Det är väl mer att dom säger att dom är bisexuella men 
dom är alltid ihop med samma kön. Så jag tycker inte det räknas riktigt. (Patrik) 

Som jag nämnde i metoddiskussionen, stötte jag på dessa tankar även då jag letade efter 

informanter till studien. Några gånger handlade det om personer som av omgivningen antogs 

vara bisexuella, eftersom de haft någon typ av relation med personer av bägge könen, varpå det 

visade sig att de i själva verket var heterosexuella men ‖testade på lite olika‖. Ett par gånger rörde 

det sig istället om individer som antogs vara homosexuella eftersom de bara varit med personer 

av samma kön, men sedan visade det sig att de i själva verket var bisexuella. På något sätt tycks 

det vara viktigt för såväl omgivningen som individen själv att placera sig i något slags fack, eller 

åtminstone ha en särskild benämning för sin sexualitet. Jag tror att detta kan ha att göra med det 

sökande efter en egen identitet som beskrevs i föregående avsnitt. Liksom Rasmus där beskrev, är 
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det viktigt att hitta en grupp att identifiera sig med innan man kan känna sig säker i sin egen 

identitet. Detta gäller främst grupper som på ett eller annat sätt hamnat utanför samhällets 

rådande strukturer, exempelvis som i detta fall då det gäller sexualiteten. Enligt Erving Goffman 

och hans teori om stigma, finns det två grupper som den stigmatiserade individen måste förhålla 

sig till.107 Dels är det just den egna gruppen, med vilken man kan identifiera sig eftersom övriga 

medlemmar besitter samma stigma. Goffman menar att det händer att individen känner skam för 

det beteende han/hon anammat från gruppen.108 Men denna skam övergår sedan i att personen 

skäms över att känna dessa känslor, att överhuvudtaget behöva göra det. Detta är något Evelina 

ger exempel på, då hon beskriver hur hon ibland tycker att det är jobbigt att visa känslor öppet 

för en person av samma kön: 

Jag visste inte hur folk skulle reagera, du vet det här hålla handen när man går ute bland folk 
och… Pussas offentligt. Det va jobbigt. (…) Det är typ ‖ja, jag är såhär‖, men man måste ändå 
visa respekt. Men samtidigt, varför då? Men jag vet inte, det är sån jag är. Alla gillar ju inte det. 
(Evelina) 

I citatet förklarar Evelina att hon i början tyckte att det var väldigt jobbigt att hålla handen och 

pussas med sin flickvän. Hon menar att det inte känns lika jobbigt längre, men att det ändå är 

viktigt att visa respekt. Samtidigt visar hon kluvenhet i detta, då hon säger att ‖varför då?‖. 

Evelina tycks dras mellan att tycka att det är jobbigt att visa homosexuella känslor öppet och en 

önskan att inte behöva tänka så. 

 

Den andra gruppen som Goffman menar att den stigmatiserade måste förhålla sig till, är den med 

‖de andra‖ – det vill säga de som utgör det ‖normala‖ samhället och som ger individen dess 

stigma.109 De problem som här kan uppkomma, rör bland annat frågan om huruvida individen 

ska framhålla sitt annorlundaskap eller försöka smälta in så gott det går. Personen bör inte 

skämmas för de egenskaper som gör honom/henne annorlunda, men sträva efter att bli så 

normal som möjligt utan att för den sakens skull förneka att han/hon faktiskt är annorlunda. De 

valmöjligheter som finns för den stigmatiserade, är enligt Goffman att antingen låtsas som 

ingenting i interaktionen med ‖de andra‖ eller att förklara att man i grund och botten är en helt 

vanlig människa.110 Rörande homosexualitet har detta länge varit en problematiserad fråga. Som 

nämnts ovan, var målet för den tidiga homosexuella rörelsen att försöka passa in så mycket som 

möjligt i det heterosexuella samhället. Senare har man allt mer övergått till att ifrågasätta de 

normer som finns, som gör att det anses mest värt att vara heterosexuell i ett monogamt 

förhållande. Bland mina informanter syns en ambivalens mellan dessa två ställningstaganden. 

Flera av de homosexuella intervjupersonerna framhåller att de är ‖normala‖ och ‖som vilken 

människa som helst‖. Samtidigt finns det vissa områden där de känner sig utanför det 

heteronorma samhället. I det andra analysavsnittet finns exempel i barnfrågan, där både Evelina 
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och Rasmus funderat över nackdelarna med att vara homosexuell. Rasmus menar att han på 

grund av detta ibland kan önska att han levde ett heterosexuellt liv: 

Jag vill inte att vi är fyra personer. Jag vill att det är vi två. Och där vill jag ju leva det här 
heterolivet, då. Att det är du och jag som har barn, vi har ingen annan påverkan. (Rasmus) 

Även följande två citat visar på tankegångar kring att vara ‖normal‖ eller ‖annorlunda‖: 

Men sen tycker jag att vi… Eller gay, flator, bögar eller va man nu säger, att… Dom är 
verkligen ‖nej men jag ÄR homosexuell‖ och det finns inget annat. Och dom har, det är den 
här lilla egna bubblan, som vissa människor är i. (…) Jag är normal. Jag anser mej som normal, 
jag vill inte ha en egen festival och jag vill inte… Okej, jag är tillsammans med en tjej, ja det är 
jag, men vi vill att vi ska va accepterade som vilken… Vilka människor som helst. (Evelina) 

Jag ville inte ingå partnerskap, eller jag ville inte registrera partnerskap om man nu ska ha 
korrekt form. För jag tyckte att det lät så töntigt. Och där kommer vi tillbaka till det igen, jag 
vill ju va som alla andra. Så är det ofta i gaysvängen, att man vill va som alla andra, men man 
vill ändå sticka ut. Man vill va den exotiska personen, men man vill ändå va som alla andra. 
(Rasmus) 

När vi talar om politiskt engagemang, så kommer även Isac in på frågan om den sexuella 

läggningens betydelse: 

Alltså, sen vill jag ju inte att hela mitt liv ska handla om att… Om min läggning. Och det, där 
kan jag känna att vissa, att allt handlar om deras läggning, att det liksom… Man ska alltid 
kämpa för det. Likadant såna som är feminister, allt ska handla om kvinnans rättigheter. (Isac) 

Frågan om att passa in eller vara annorlunda är alltjämnt aktuell, inte minst då det handlar om 

frågor som att gifta sig, skaffa barn och andra beteenden som anses vara traditionellt 

heterosexuella. Andrew Sullivan menar, enligt Michael Warner, att det annorlundaskap som en 

queer identitet innebär är precis vad många homosexuella vill komma undan.111 Rätten att gifta sig 

skulle därmed innebära ett steg i rätt riktning till det ‖normala‖. Detta ifrågasätts av bland andra 

Michael Warner, som anser att felet ligger i att relatera till det heterosexuella som ‖normalt‖. 

Istället bör man ifrågasätta sig vems normerna egentligen är.112 

 

Ännu en aspekt som Erving Goffman tar upp ifråga om stigma, är hur stigmatiserade grupper 

indelar den egna gruppen i olika skikt.113 Detta kan göras som ett försök att stigmatisera andra 

värre än en själv – medvetet eller omedvetet. Jag tycker mig se exempel på detta i vissa utsagor 

från mina informanter. Exempelvis tycks ett par av de homosexuella informanterna se bisexuella 

som vacklande i sin sexualitet och att de inte riktigt kan bestämma sig för var de står: 

Ja, vi tar just heterosexuella och homosexuella, för just bisexuella brukar jag kalla för slampor 
som tar allt som kommer förbi (skratt). (Patrik) 

En annan informant delar in olika sexuella läggningar i något slags ordning efter hur ‖normala‖ 

de är: 
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Jag kan störa mej lite på medias inriktning på, när det är Stockholm Pride. Vad visar vi då? Jo 
vi visar transor och vi visar… Alltså, det är ju det vi visar. Och vad ger det för bild ut till nån 
som sitter i Aneby som är liksom det bibeltätaste, man har väldigt mycket fördomar. Och det 
ger ju helt fel bild. (…) Jag tycker dom här dokumentärerna som går på TV ibland där man får 
se normala tjejer och normala killar… Alla är normala, men ur Svenssonperspektiv. Det ger 
mycket mer positiva… Och nu Anton Hysén gick ut att han va gay, jättebra. (Rasmus) 

Av olika orsaker tycks informanterna här värdera olika sexuella identiteter olika högt. I det 

förstnämnda citatet syns tanken att de sexuella läggningar där man på något sätt bestämmer sig 

för ‖antingen eller‖ är de enda riktiga. I det andra skymtas en oro för att det som är alltför 

annorlunda för att accepteras av majoritetssamhället förstör för dem som är närmre att nå dit. Jag 

vill återigen dra en parallell till Gayle Rubins hierarki.114 Hon konstaterar där att transsexuella och 

transvestiter hamnar bland de minst accepterade, tillsammans med bland andra prostituerade. 

Hon nämner dock inte var bisexuella passar in i denna figur. Jag skulle vilja påstå att bisexuella 

kan passas in under homosexuella, eller möjligtvis på samma nivå som de ‖promiskuösa 

bögarna‖. Dessutom finns det, som citat visar i det andra analysavsnittet, skillnader mellan 

manliga och kvinnliga homosexuella samt bisexuella av respektive kön. Rubins hierarkiska system 

verkar därmed inte fullständigt. 

 

Sammanfattande slutdiskussion 

Utifrån ovan redovisad analys av mitt insamlade material, är det några slutsatser som tydligast 

träder fram. Till att börja med är det – inte helt oväntat – uppenbart att heterosexualitet alltjämnt 

dominerar den sexuella diskursen, det vill säga att samhället är heteronormativt. Dock finns några 

tecken på att utvecklingen ändå går framåt, mot ett mer tolerant och jämställt samhälle. Vad gäller 

synen på den egna sexualiteten, uppger flera informanter – hetero- såväl som homo- och 

bisexuella – att de inte funderat så mycket i dessa banor. Att heterosexuella inte gör det kommer 

inte som en nyhet utan är, som Tiina Rosenberg påpekar, en av nyckelpremisserna för det 

heteronormativa samhället.115 Det faktum att flera homo- och bisexuella informanter anser sig 

motvilliga eller främmande inför dessa funderingar kan däremot förklaras på två olika sätt. Det 

ena innebär att man ser det som bevis på framsteg; att de inte känner att de behöver reflektera 

över sin sexuella läggning tyder på att deras utanförskap inte är så stort som det var för 

människor med samma läggning för ett par årtionden sedan. Den andra förklaringen är mer 

pessimistisk och innebär att själva det faktum att personer med annan sexuell läggning än den 

heterosexuella behöver hävda att de är ‖normala‖ i själva verket är ett tecken på utanförskap. En 

heterosexuell skulle inte ha något behov av att hävda att ‖jag är inte diskriminerad‖ – åtminstone 

inte på grund av sin sexualitet. Vidare anger såväl heterosexuella som homo- och bisexuella 

informanter att de ser det svenska samhället idag som tolerant och öppet för människor som inte 
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följer den heterosexuella normen, vilket givetvis måste ses som ett bra tecken i sig. Janis 

uttalande, som även fått agera titel för denna studie, är i detta avseende mycket talande. Hennes 

tankar om att det är okej att göra som man själv vill – ‖så länge jag är glad, liksom‖ – visar på en 

upplevd öppenhet och acceptans från samhället. 

 

Många människor, däribland flera av mina informanter, antyder att de inte lägger någon värdering 

i sina tankar om vad som är mest naturligt ifråga om sexualitet. Jag vill dock hävda att sådana 

antaganden per automatik innebär, om inte värdering, så åtminstone ett ställningstagande. Ett 

ställningstagande att det på något sätt är okej att föra vidare den hierarki som Gayle Rubin 

presenterar, där det heterosexuella äktenskapet värderas högst.116 På så vis rör det sig om indirekt 

värdering. Samma resultat syns tydligt i Helena Magnelövs uppsats, där själva titeln – Det är helt 

ok, men onormalt – säger det mesta.117 Det positiva är ändå att människor är angelägna om att visa 

upp tolerans inför det som av samhället anses annorlunda. Denna angelägenhet torde påverka de 

samhälleliga strukturer som avgör vad som blir norm och inte. Om människor intar en mer 

öppen ställning utåt, äkta eller inte, bör det resultera i någon förändring i de rådande strukturerna. 

 

Hur positiv man än försöker vara, går det ändå inte att blunda för det faktum att det finns tydliga 

maktstrukturer inom den sexuella diskursen. Hos mina informanter syns detta i uttalanden om 

vad som är mest naturligt och accepterat samt i funderingar kring andra sexuella läggningar som 

‖annorlunda‖. Gayle Rubins hierarkiska figur – där heterosexuella handlingar inom äktenskapet 

värderas högst, homosexuella i monogama förhållanden är på gränsen till respektabla och övriga, 

‖promiskuösa‖ homosexuella är längst ner tillsammans med prostituerade och vissa sexuella 

avvikare – tycks passa in i min analys i många avseenden. Dock saknar jag en aspekt i denna 

modell. Som jag visat, tyder mitt material på att det även bland homosexuella finns tankar om att 

vissa sexuella identiteter på ett eller annat sätt är mer annorlunda än andra läggningar. I Patriks 

fall rörde det sig om en syn på bisexuella som vacklande och osäkra i sin sexualitet, medan 

Rasmus såg transvestiter som alltför avvikande för att kunna förväntas accepteras av 

majoritetssamhället. Dessutom påvisas i min analys tanken om att homosexuella män lättare 

accepteras än homosexuella kvinnor, samt att det omvända gäller för bisexuella. Därför skulle jag 

vilja komplettera Rubins hierarki på följande sätt, utifrån mina informanters utsagor (de 

kompletterande kategorierna med fet stil): 

1. Heterosexuellt sex i reproduktionssyfte, inom äktenskapet 

2. Sex i monogamt, heterosexuellt, förhållande 

3. Övriga heterosexuella förbindelser (förutom fetischister och i ekonomiskt syfte) 

4. Homosexuella män i monogama förhållanden 
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5. Homosexuella kvinnor i monogama förhållanden 

6. ‖Promiskuösa bögar‖ (= homosexuella utanför förhållande?), bisexualitet (viss skillnad 

kan förekomma mellan kvinnor och män) 

7. Transsexuella, transvestiter, fetischister, prostituerade 

 

Intressant är också skillnaden i mäns och kvinnors ‖rätt‖ att experimentera med sin sexualitet. I 

vardagliga diskussioner om homosexualitet hörs ofta argumentet att ‖redan de gamla 

grekerna…‖, alltså att män i det antika Grekland hade homosexuella förbindelser utan att för den 

sakens skull kategoriseras som bögar. Samma sak sker, enligt Gayle Rubin, i vissa samhällen i Nya 

Guinea.118 Detta visar, enligt Rubin och mig själv, att diskurser kring sexualitet ändras beroende 

på tid och plats. I de nämnda samhällena i Nya Guinea kan man exempelvis anta att 

‖promiskuösa bögar‖ inte hamnar lika långt ner i hierarkin som den gör i det västerländska 

samhället. Samtidigt visar det på en skillnad mellan män och kvinnor i dessa sociala kontexter, 

något som jag anser vore intressant att forska vidare kring. 

 

Givetvis kan de maktstrukturer som här uppmärksammats påverka den enskilda individen. Som 

visats i presenterade analys, är sexualitet för många en stor del av identiteten. För många 

människor med annan sexuell läggning än den normativa, innebär utvecklandet av en sexuell 

identitet även ett ställningstagande om var man hör hemma och vilka man identifierar sig med. 

Flera informanter pekar ut tonåren som den period då sökandet efter den egna identiteten pågår 

som ihärdigast. Sexualiteten tycks i flera fall vara den del av identitetsskapandet som sker senast – 

och kanske med mest problematik. Att vara del av en grupp kan i sådana situationer underlätta 

och påskynda processen att finna sin sexuella identitet. Men det är också dessa grupper som 

sedan kan försvåra en eventuell anpassning till det ‖normala‖ samhället. Enligt de teorier jag 

presenterat om stigma, måste den stigmatiserade nämligen förhålla sig både till den egna gruppen 

och ‖de andra‖.119 Denna balansgång är förmodligen inte en lätt akt att genomföra, men något 

som de flesta människor med annan läggning än den heterosexuella måste förhålla sig till. De 

heterosexuella, däremot, verkar än så länge sitta säkert i toppen av Gayle Rubins hierarki. 

 

Tankar om framtida forskning 

Under arbetet med kodning, kategorisering och analys av min empiri hade jag ständigt känslan av 

att inte kunna få med allt material jag hade velat presentera. De åtta intervjuer jag genomförde 

innehöll så mycket intressanta känslor och åsikter, att jag enkelt hade kunnat fylla sidorna i en tio 

gånger så omfattande uppsats. Därför är det mycket tydligt för mig att en fördjupning inom 

ämnet inte bara skulle vara intressant, utan också mycket givande för forskningsområdet. Detta 
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kanske främst ifråga om ovan förda resonemang kring bisexualitetens plats i den sexuella 

hierarkin samt skillnaden mellan kvinnliga och manliga homosexuella i densamma. I framtida 

forskning hade det givetvis även varit spännande med mer empiri, alltså fler intervjuer med 

personer i olika åldrar och med olika bakgrund. Ännu intressantare skulle det vara med liknande 

forskning i ett annat diskursivt samhälle. Exempelvis i USA skulle man kunna tänka sig att 

resultaten kunde bli annorlunda och intressanta att jämföra med. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

 Inledande presentation – en chans för informanten att berätta lite om sig själv; ålder, 

sysselsättning, fritidsintressen etc. 

 Har du just nu ett förhållande? 

o Ja: Vilket kön har din partner? 

 Attraheras du av män eller kvinnor eller både och? 

o Vilken sexuell läggning skulle du säga att du har? 

 När upptäckte du vilken sexuell läggning du har? 

o Uppfattar du det som en process eller föll det sig naturligt? 

o Anser du att din egen sexualitet var medfödd eller något som ‖vuxit fram‖? 

o Hur reagerade din omgivning? 

 Vad tycker du att det är som avgör vilken sexuell läggning en person har? 

 Har du någon gång funderat på om du egentligen har en annan sexuell läggning? 

o Ja: Hur gick tankarna då? Har du avfärdat det? I så fall: Varför? 

o Nej: Om du funderar på det nu; tror du att det är en omöjlighet? 

 Är du engagerad politiskt eller i någon typ av organisation? 

 Hur ser din umgängeskrets ut i fråga om personers sexuella läggning? Känner du personer 

med annan sexuell läggning än din egen? 

 Brukar du röra dig i miljöer som domineras av personer med en viss sexuell läggning? 

o Ja: Hur uppfattar du sådana situationer? 

 I allmänhet, vad tror du att det beror på att människor har olika sexuell läggning? 

o Vad påverkas det av? 

o Tror du att det kan finnas yttre faktorer som påverkar? 

 Anser du att någon sexuell läggning är mer naturlig än någon annan? 

o Varför? På vilket sätt? 

 Uppfattar du någon sexuell läggning som mer accepterad? 

o Vad grundar du det på? 

o Varför tror du att det är så? 

o Tror du att det kan påverka människors sexuella läggning? Varför (inte)? 

 Har du några övriga frågor eller funderingar kring detta ämne, något som du tycker att jag 

missat att ta upp? 


