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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats har varit att studera hur bisexuella personer förhåller sig till sin identitet i en binär värld. 

Fem personer (en med icke-binär könsidentitet, en man, två kvinnor och en queer kvinna) har intervjuats, och 

intervjuerna har analyserats utifrån tolkande fenomenologisk analys, även kallad IPA. I resultatet framkommer 

mycket som bekräftar tidigare forskning gällande identitetsutveckling där de genomgår faser av förvirring, behov 

av stolthet/komma ut, kulturell gemenskap och syntes. Deltagarna upplever också att det ställs vissa särskilda krav 

på bisexuella personer och har upplevelser av olika former av stigmatisering som riktas mot bisexualitet, såsom 

hypersexualitet, sexualisering och monosexism.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att studera hur bisexuella personer förhåller 

sig till sin identitet i en binär värld. Fem personer (en med icke-binär 

könsidentitet, en man, två kvinnor och en queer kvinna) har intervjuats, och 

intervjuerna har analyserats utifrån tolkande fenomenologisk analys, även kallad 

IPA. I resultatet framkommer mycket som bekräftar tidigare forskning gällande 

identitetsutveckling där de genomgår faser av förvirring, behov av 

stolthet/komma ut, kulturell gemenskap och syntes. Deltagarna upplever också 

att det ställs vissa särskilda krav på bisexuella personer och har upplevelser av 

olika former av stigmatisering som riktas mot bisexualitet, såsom 

hypersexualitet, sexualisering och monosexism.  
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Abstract 

The aim of this thesis was to study how bisexually-identified people relate to 

their identity in a binary world. Five persons (one non-binary identified, one 

male-identified, two female-identified and one queer female-identified) have 

been interviewed, and the interviews were analysed using interpretative 

phenomenological analysis, also known as IPA. The results confirm much of 

earlier research concerning sexual identity development where the participants 

went through phases of confusion, need of pride/coming out, need of cultural 

immersion and synthesis. The participants also experienced that there was 

particular demands on bisexual-identified people and how they experienced 

attraction, and they had several experiences of different forms of stigmatisation 

aimed at bisexuality, such as prejudices about hypersexuality, sexualisation and 

monosexism. 
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Förord 

Vägen till denna uppsats fullbordande blev längre än jag hade väntat mig när jag 

under höstterminen 2014 knäckte idén att skriva om bisexualitet och 

identitetsutveckling. En serie hälsoproblem fördröjde skrivandet, men nu har jag 

till sist nått vägens ände. Och detta tack vare ett visst antal speciella personer. 

Först och främst vill jag rikta ett varmt tack till min fem informanter, som 

på ett generöst vis har delat med sig av sina djupt personliga erfarenheter och 

upplevelser. Tack för att ni har överraskat mig och gett mig en större förståelse 

inför detta fenomen. Jag kommer bära med mig era ord så länge jag lever. 

Uppsatsen började som ett parprojekt och jag vill därför tacka Fredrik 

Hagström, som var min skrivpartner från början och som påbörjade arbetet 

tillsammans med mig. 

Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare Rolf Holmqvist, vars 

synpunkter, råd och kunskap har varit ovärderliga under arbetet med denna 

uppsats. En annan person som har delat med sig av råd och kunskap är Anna 

Malmqvist vid IBL, som lät mig mejla och ringa trots att hon var föräldraledig 

för att ta del av hennes kunskaper inom ämnet och som tipsade om mycket 

intressant litteratur. 

Avslutningsvis vill jag även rikta tack till RFSU, med vilka jag har varit i 

kontakt med och som har hjälpt till med förslag om lämpliga organisationer att 

kontakta vid rekryteringen av deltagare. 
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BRYGGAN MELLAN TVÅ VÄRLDAR: EN  

TOLKANDE FENOMENOLOGISK ANALYS AV  

BISEXUELLA PERSONERS IDENTITETSARBETE 

Inledning 
Jag har en uppfattning om att det kan vara jobbigare att vara bisexuell än att vara 

homo- eller heterosexuell på så sätt att man inte tillhör något av facken, man står mitt 

emellan. Man har sina heterovänner och sina gayvänner, och i dessa grupper har man 

olika roller. Jag kan känna mig rätt kluven ibland. (Öhrman, 2009, s. 200) 

 

Karin, som intervjuas i Öhrmans (2009) bok, sätter fingret på ett återkommande 

tema inom forskning kring bisexualitet: det ses som ett mellanting mellan 

heterosexualitet och homosexualitet. Enligt Gustavsson (2006) upplevs 

bisexualitet i jämförelse med dessa inte var lika tydligt och klart gällande 

gränser mellan kön och sexualitet. 

Ibland uppfattas bisexualitet som att en person inte har tagit ställning, att 

den vill behålla vissa särskilda ”privilegier” av att uppfattas som heterosexuell 

och slippa att drabbas av heteronormen. Denna heteronorm genomsyrar vårt 

samhälle med konsekvensen att det är heterosexualitet som anses vara det givna, 

normala och förväntade, och den är aktivt normerande vilket gör att de som inte 

passar innanför dess snäva ramar stämplas som avvikande och/eller fel 

(Nationalencyklopedin, u. å.-a; Rosenberg, 2002). Normen drabbar således alla 

som faller utanför dem, även bisexuella personer. Bisexuella personer drabbas 

även av ett antagande om att det bara går att uppleva antingen samkönad eller 

olikkönad attraktion, och inte båda samtidigt. Så de faller utanför ramarna på två 

olika sätt. 

Även i forskning kring identitet och sexualitet tycks bisexualitet ha hamnat 

i skymundan. Därmed finns det en viss kunskapslucka kring denna form av 

sexualitet. Eftersom jag själv identifierar mig som bisexuell är detta ett område 

som ligger mig varmt om hjärtat och som jag vill utforska, även om det innebär 

att jag måste skärma av min egen föreställning om sexuell identitetsutveckling, 

vara beredd på att den kan förändras och lyssna med nya öron på min deltagares 

erfarenheter, som kan skilja sig från mina. 

Det är med motivation i detta som syftet för denna studie är att utforska den 

mening som individer tillskriver sitt identitetsskapande som bisexuell. 

Tidigare forskning 

Kön och sexualitet 

Det finns olika sätt att se på kön och sexualitet: som ett strikt essentiellt 

biologiskt fenomen eller som en kulturell konstruktion. Enligt Helmius (2004) 

har människan vissa medfödda fysiologiska uttryck för sexuell lust och 

upplevelse. Det handlar om biologiska förmågor som lubrikation, erektion och 

orgasm. Men de generella innebörder och värden som dessa biologiska 
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mekanismer får bestäms utifrån samhällets rådande normer och ideal. Varje 

samhälle konstruerar sexualitet utifrån vad som passar i in i de egna 

strukturerna. Genom socialisationsprocessen lär sig individen den ”rätta” 

sexualiteten med hjälp av straff och belöningar (Helmius, 2004). Gustavsson 

(2006) uttrycker detta lite annorlunda genom att uttalat ifrågasätta sexualitet och 

kön som neutrala, naturliga kategorier: ”Jag tänker därför inte kropp, kön och 

sexualitet som naturliga kategorier, vilka i så fall skulle vara neutrala i 

förhållande till skiftande innebörder, utan att de är kulturella konstruktioner 

[…]” (s. 34).  

Detta liknar hur Kulick (1987) uttrycker det hela: manligt och kvinnligt är i 

närmast att betraktas som symboler som ges värden och föreställningar utifrån 

den kulturella kontexten och därför har föreställningar kring genus och 

sexualiteter ytterst lite att göra med biologi. Kultur definieras i sammanhanget 

väldigt vitt, där grunden för idéer och föreställningar kommer från ett system 

som påverkar hur människan tänker och agerar (Kulick, 1987). 

Enligt Blumstein och Schwartz (1977) vägleds vår kulturella förståelse av 

sexualitet av tre interrelaterade dikotomier: kön (man kontra kvinna); könsroller 

(manligt kontra kvinnligt) och läggning (homosexualitet kontra 

heterosexualitet). Avvikelser från dessa dikotomier tolereras i viss utsträckning, 

men används även för att återspegla och bekräfta dem (Blumstein & Schwartz, 

1977). 

Vad är identitet? 

Identitet är ett omdebatterat begrepp inom psykologi och dess varande eller inte 

varande diskuteras än idag. Begreppet ”identitet” har enligt Kitzinger (1989) 

traditionellt inom psykologi betraktats som en personlig och subjektiv 

beskrivning av självet, till skillnad från den objektiva beskrivningen av 

personens själv som den utomstående experten, psykologen, stod för. Vidare 

skriver hon att genom att inta ett socialkonstruktivistiskt synsätt förflyttas 

identitet från en persons privata behov och personliga behov till att 

beskrivningen av identitet snarare kan återfinnas i en persons sociokulturella och 

politiska kontexter (Kitzinger, 1989). 

Om Kitzinger representerar en socialkonstruktivistisk syn på identitet, så 

utgår Antaki och Widdicombe (1998) från ett etnometodologiskt perspektiv. 

Enligt detta perspektiv kan en identitetskategoris kännetecken och konsekvenser 

bara förstås av analytikern utifrån den förståelse som personen, subjektet för 

analysen, uppvisar. En identitet går inte att betrakta som något passivt eller 

inneboende, utan är en arbetande process. Personen utför arbete i riktning mot 

en eller annan identitet, för sig själva eller för andra, i nuet. Identiteten kan vara 

ett mål i sig eller som en språngbräda mot ett annat mål. Detta identitetsarbete 

ligger helt i individens händer. Vidare skriver de att för att en person ska ha en 

identitet så innebär det även att placeras i en kategori med vissa särskilda 

kännetecken och drag (Antaki & Widdicombe, 1998).  
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Enligt Passer et al. (2008) så grupperar människor i den sociala världen 

andra inte enbart utifrån personliga kännetecken utan även utifrån vilka grupper 

som de tillhör. Den som ansluter sig till den sociala identitetsläran tror att dessa 

olika gruppmedlemskap är så viktiga för individer att dessas personliga identitet 

även definieras utifrån deras sociala identitet, det vill säga vetskapen om vilken 

grupp som de tillhör (Passer et al., 2008). En annan identitetsteori som ägnar sig 

åt gruppmedlemskap är självkategoriseringsteorin, som enligt Edwards (1998) 

snarare handlar om hur människor kategoriserar sig själva än något som 

påtvingas dem av utomstående. Dessa är inre mentala, psykologiska och 

subjektiva processer som utövar ett avgörande inflytande på beteende och tankar 

(Edwards, 1998). 

Blir identitetsarbete någonsin klart? Bertilsdotter (2001) skriver gällande 

individens identitet och sexualitet att det är en ständigt pågående process, som 

inte går att fånga i en fast identitet. Istället är det ständigt på väg någonstans och 

under ständig förändring. Det är inte heller en process som sker privat, i ett 

vacuum, utan genom dialog med andra, genom spegling, genom att identiteten 

får ett erkännande. Det är utifrån den samhälleliga diskursen som personen har 

tillgång till som den tolkar sina erfarenheter och genom denna tolkning skapar 

sig en egen identitet (Bertilsdotter, 2001). 

Ett tydligt exempel på detta kan vara hur gayrörelsen använde sig av 

identitetsbegreppet för att underlätta kampen om lika rättigheter. Ambjörnsson 

(2006) skriver i en historisk tillbakablick att skillnaden mellan den tidigare 

homofila rörelsen och gayrörelsen var att nu skulle människor känna sig stolta 

över att vara gay, att det var annorlunda gentemot att vara heterosexuell, att det 

var en egen identitet. Det var under den här tiden på 60- och 70-talet som 

begrepp som ”att komma ut” som homosexuell började florera och som hade 

syftet att påtala att homosexuell identitet inte var en privat och individuell ensak, 

utan var en politisk, social och offentlig angelägenhet (Ambjörnsson, 2006). 

Stadiemodeller för sexuell identitetsutveckling 

Psykologi har en viss fäbless för stadiemodeller och likaså för vad det gäller 

identitetsutveckling. Inom denna gren finns det ett antal som rör homosexuella 

personers identitetsformation, men bara ett fåtal kring hur bisexuell identitet 

formas och utvecklas. 

Eliason och Schope (2007) har gjort en sammanställning av mer eller 

mindre kända stadiemodeller för homosexuell identitetsutveckling, och skriver 

att dessa ofta följer ungefär samma mall med flera gemensamma teman. De 

följer ofta en linjär process som inleds med att individen upplever en känsla av 

förvirring, av att sticka ut och inte vara som andra. Författarna skriver att 

processen i dessa modeller betraktas som något utvecklingsbetonade där de 

senare stadierna anses vara hälsosammare än de tidigare. Andra gemensamma 

teman är att människor har ett behov av att berätta om sin sexualitet (komma ut); 

det finns ett behov av att känna stolthet eller fördjupa sig i en kulturell 
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gemenskap och avslutande för de flesta modellerna är ett behov av 

integration/syntes där den sexuella identiteten blir till enbart ytterligare en del av 

identiteten som inte är viktigare än någon annan del (Eliason & Schope, 2007). 

Fox (2003) är en av de få författare som beskriver en stadiemodell för 

identitetsutveckling för bisexuella individer. Den består av fyra olika milstolpar 

och den första beskrivs som den första heterosexuella attraktionen, beteendet 

och förhållandet. Den andra är i princip motsvarande, fast för homosexuell 

attraktion. I den tredje milstolpen börjar individen själv att identifiera som 

bisexuell och den fjärde stolpen gör individen en självutlämnande berättelse om 

sin bisexualitet (Fox, 2003). Med andra ord: de kommer ut som bisexuell. 

Emellertid kan det upplevas som stadiemodeller är en förenkling av en 

komplicerad process och det går att rikta en del kritik mot dem. Enligt Eliason 

och Schope (2007) har få av dessa modeller testats empiriskt. Därtill följer de 

oftast en linjär process som gör att de omöjligen kan vara tillämpliga för alla 

individer som identifierar som homosexuell eller bisexuell. Avslutningsvis så är 

dessa modeller sällan så flexibla att de tillåter en bisexuell identitet (Eliason & 

Schope, 2007). 

Ytterligare kritik mot dessa modeller är att ett av de viktigaste stegen mot 

en integrerad, hälsosam identitet är att komma ut med sin sexualitet. Detta är en 

komplicerad situation för bisexuella personer. Enligt McLean (2007) måste 

bisexuella individer berätta att de upplever samkönad attraktion, samtidigt som 

de upplever olikkönad attraktion. 

Att komma ut som bisexuell kan också vara svårt då fenomenet enligt 

Gustavsson (2006) fungerar som ett starkt identitetsskapande ritual där ett 

avståndstagande ofta göra från heterosexualitet. En bisexuell person upplever ju 

fortfarande i någon mån olikkönad attraktion, och kan därmed inte göra ett 

fullständigt avståndstagande från heterosexualitet. 

För att återvända till ytterligare kritik av stadiemodeller: till synes kräver 

Fox stadiemodell att individen måste ha befunnit sig i ett samkönat och ett 

olikkönat förhållande för att nå en bisexuell identitet. Men Comeau (2012) visar 

på att det är möjligt att genom en kognitiv process och i dialog med närstående 

komma fram till och acceptera en bisexuell identitet utan att ha befunnit sig i en 

samkönad relation. 

Vad ligger i ordet bisexualitet? 

Rent språkligt består ordet ”bisexualitet” av två beståndsdelar. Den första delen 

är prefixet ”bi”, som betyder två, och den andra delen är ordet ”sexualitet. Det 

finns ofta enligt Gustavsson (2006) en dubbelhet i bi-prefixet som då även anger 

en tvetydighet. Enligt henne bidrar detta till att bi:et i bisexualitet etablerar att 

heterosexualitet och homosexualitet är tydligt avgränsande mot varandra 

(Gustavsson, 2006). 

Risken med bi-prefixet är enligt Gustavsson (2006) att det befäster att 

bisexualitet inte är en sexualitet som de andra och inte är lika regelbunden som 
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dessa antas vara. Det är också vanligt enligt McLean (2007) att bisexualitet 

konstrueras som något slags hybrididentitet: att det finns en homosexuell del och 

en heterosexuell del i en och samma person. En annan vanlig föreställning är att 

bisexualitet måste innebära lika stor attraktion till olika kön. Bisexualitet innebär 

dock enligt McLean (2007) olika för olika personer: det kan innebära att uppleva 

samma starka attraktion för både samkönade och olikkönade personer; det kan 

innebära att attraktionen är starkare för samkönade eller olikkönade personer; 

det kan innebära att till exempel bara känna samkönad romantisk attraktion och 

sexuell attraktion för olikkönade personer, och så vidare. Begreppet bisexualitet 

har så många olika innebörder att det är personligt för individen just hur de 

definierar sin identitet. 

Forskning kring bisexualitet 

Den stränga dikotomin mellan heterosexualitet och homosexualitet leder fram 

till ett antingen-eller-val som hävdar att det inte ligger något mellan dessa två 

sexualiteter. Enligt McLean (2008) är denna dikotomi en av anledningarna till 

att bisexualitet är en identitet som inte är särskilt välförstådd då det sällan är en 

identitet som övervägs i mötet med andra människor. Att sexualitet betraktas 

som ett binärt fenomen kan leda till att bisexuella individer känner sig pressade 

till att ”välja sida”, det vill säga bekänna att de i själva verket är homosexuella 

eller heterosexuella (McLean, 2008). Att berätta för andra om sin bisexualitet 

kan försvåras av rädsla för kritik, eller rentutav ogillande, rädsla för repressalier 

eller förlust av legitimitet, samt på grund av känslor av skam i homosexuella 

eller heterosexuella utrymmen (Ault, 1996; McLean, 2008). Enligt Alarie och 

Gaudet (2013) innebär homofobi och monosexism att bisexuella inte bara löper 

risk att kritiseras för att de avvisar en exklusiv heterosexualitet, men också för 

deras vägran välja en monosexuell identitet eller livsstil. Detta kan enligt Ault 

(1996) innebära att det blir lättare att låta människor anta att individen är 

heterosexuell eller homosexuell istället för att påtala sin bisexualitet. 

Dikotomin bidrar även till att tysta omnämningar av bisexualitet i den 

offentliga diskursen, och när bisexualitet omnämns eller syns sker detta ofta 

genom missrepresentationer och stereotyper som målar en skev bild av vad det 

innebär att vara bisexuell (McLean, 2008). I en studie som Alarie och Gaudet 

(2013) genomförde upptäckte de att unga vuxna genom att begagna sig av fyra 

olika strategier bidrog till att osynliggöra bisexualitet. Den första strategin 

innebar att heterosexualitet och homosexualitet sattes exklusivt mot varandra, 

och därmed ignorerades aktivt bisexualitet. Den andra strategin handlar om att 

porträttera bisexualitet som något tillfälligt, en fas. Därmed antyddes det att 

enbart heterosexualitet och homosexualitet är stabila, långsiktiga identiteter. 

Bisexuella individer måste därför fatta ett beslut om var de egentligen hör 

hemma. Den tredje strategin innebär att ställa upp kriterier för vem som är 

”verkligt” bisexuell på ett sätt som gör det omöjligt för individer att uppfylla 

dessa (Alarie & Gaudet, 2013). 
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Dock bör det omnämnas att det inte enbart är utomstående som ställer upp 

kriterier för vad som utgör en verkligt bisexuell person, utan det sker även inom 

gruppen. Ault (1996) skriver att bisexuella kan göra detta genom att ta avstånd 

från personer som uttrycker bisexualitet på ett icke-önskvärt sätt, till exempel 

genom att ha många sexuella förbindelser eller vara otrogna. På detta vis kunde 

de skapa en ”annan” bisexualitet som ansågs vara mer legitim, beständig och 

inte ”trendig” (Ault, 1996). Ytterligare exempel på ”falsk” bisexualitet dyker 

upp i Hayfield, Clarke och Halliwell (2014) där bisexuella kvinnor gjorde ett 

avståndstagande från heterosexuella kvinnor som genom att kyssa andra kvinnor 

hoppades attrahera manlig uppmärksamhet. 

För att återgå till de fyra strategierna, så innebär den fjärde strategin 

avslutningsvis att devalvera bisexualitet genom att associera bisexualitet med 

avvikande sexuella praktiker, otrohet, hypersexualitet och promiskuitet (Alarie 

& Gaudet, 2013). 

Negativa stereotyper och diskurser har en reell påverkan på bisexuella 

individers liv och identitetsskapande. Callis (2013) argumenterar att 

negativiteten som omger bisexualitet bidrar till upprätthållandet av den sexuella 

dikotomin genom att, för det första, förhindra individer från att identifiera som 

bisexuella. För det andra, förhindra dem från att acceptera andras bisexualitet. 

Hon har även upptäckt fyra huvudeffekter av den negativa diskursen kring 

bisexualitet. För det första, så accepterades inte bisexuella som medlemmar av 

HBT-gemenskapen. För det andra, så betraktades inte bisexuella som lämpliga 

partners av varken heterosexuella eller homosexuella, trots att de bisexuella 

individer som intervjuades kunde tänka sig att ingå i relationer med andra som 

hade en annan sexualitet än den egna. För det tredje, individer som är sexuellt 

aktiva med män och kvinnor väljer ofta bort att identifiera sig som bisexuella 

(Callis, 2013). Enligt See och Hunt (2011) finns det större skillnader mellan en 

bisexuell läggning och en bisexuell identitet än för någon annan sexuell 

minoritetsgrupp. Med andra ord: få av individerna med bisexuella praktiker 

identifierar som bisexuella. För att återvända till Callis (2013): för det fjärde, 

många av de som hade identifierat som bisexuella i det förflutna ändrade senare 

sin sexuella identitet, antingen tillbaka till en binär kategori eller till icke-binär 

identitet, såsom queer eller pansexuell. 

En föreställning kring bisexualitet är enligt Bertilsdotter (2001) att den 

bisexuella individen står och försöker ha båda fötter i två världar, något som är 

dömt att misslyckas. En kvinna som är bisexuell och har en manlig partner, 

tvingas då överge homovärlden, och om hon har en kvinnlig partner tvingas hon 

överge heterovärlden (Bertilsdotter, 2001). En konsekvens av detta synsätt blir 

att bisexuella individer betraktas som både politiskt och socialt opålitliga, samt 

att de uppfattas som obeslutsamma och oorganiserade (Bertilsdotter, 2001; See 

& Hunt, 2011). 

Inte nog med detta, så kan bisexuella även ses som farliga av andra 

personer. Callis (2013) skriver att bisexuella kvinnor och män uppfattas som hot 
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på olika sätt: kvinnor som hot mot hjärtat då de är hjärtekrossare, män då de ses 

som smittbärare av AIDS till en icke ont anandes heterosexuell värld. Genom 

denna form av kulturella konstruktioner omskapas bisexualitet till en ”smutsig”, 

stigmatiserad identitet (Callis, 2013). 

Stereotyper som dessa, och att bisexualitet blivit synonymt med 

urskillningslöst sexuellt beteende, tystar enligt McLean (2008) berättelsen om de 

många olika verkligheterna att leva som bisexuell och reducerar dessa personer 

till att enbart betraktas som sexuella varelser. En stark kvardröjande 

föreställning drar likhetstecken mellan bisexualitet och promiskuitet, att 

bisexuella individer inte förmår att vara monogama, och denna förmodade 

hypersexualitet drabbar både bisexuella män och kvinnor, men i högre grad 

bisexuella kvinnor (Callis, 2013; McLean, 2007). 

Ordets etymologi kan enligt Gustavsson (2006) vara en bidragande orsak 

till stereotypen om hypersexualitet och promiskuitet. Genom prefixet ”bi” 

skapas möjligen en idé om att bisexuella har en konstant tillströmning av män 

och kvinnor till sovrummet. Ofta möts också bisexuella av en föreställning om 

att de skulle ha flera partners samtidigt, kanske en kvinna och man, och att de 

måste befinna sig i en relation mellan män och kvinnor samtidigt för att bli 

verkligt tillfredsställda (Bertilsdotter, 2001; Gustavsson, 2006; McLean, 2007). 

Enligt Callis (2013) associeras bisexuella i högre grad med trekanter och 

gruppsex än andra sexualiteter. 

Dessa stereotyper och missrepresentationer har enligt McLean (2008) en 

verklig, negativ påverkan på bisexuella personers självkänsla med känslor av att 

vara isolerade och exkluderade. En del av de manliga deltagare hon intervjuade 

hade upplevt suicidala känslor. Allt detta bidrar till att underminera bisexualitet 

som en giltig sexuell identitet. Många av hennes deltagare menade att om det 

fanns positiva förebilder och representationer i media av bisexuella personer 

skulle det underlätta acceptansen av den egna bisexualitet, och minska smärtan 

och förvirringen i början av identifikationsprocessen (McLean, 2008). Även 

Bertilsdotter (2001) skriver om avsaknaden av förebilder och tystnaden kring 

bisexualitet, som enligt henne kan ha konsekvenserna att personen kanske inte 

förstår vad det är den känner, en upplevelse av att det inte går att göra något 

attraktionen/känslorna och att komma ut-processen kan försenas. Bristen på 

erkännande kan göra att en person börjar tvivla på äktheten i sina känslor. 

Enligt See och Hunt (2011) är bisexuella personer överrepresenterade i 

statistiken över psykisk ohälsa bland HBT-personer. Dyar, Feinsteinn och 

London (2014) har gjort en jämförelse mellan bisexuella kvinnor som befann sig 

i ett samkönat förhållande, i ett olikkönat förhållande eller som var singlar och 

deras upplevelser av den egna identiteten och däribland psykiskt ohälsa. De fann 

att kvinnor i samkönade förhållanden skiljde sig åt i förhållande till de andra två 

grupperna då de upplevde större identitetsförvirring och att de i högre grad 

antogs vara lesbiska trots att de i högre grad var öppna med sin bisexualitet. 

Identitetsförvirringen bör enligt dem inte tolkas som ett tecken på att bisexuella i 
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allmänhet är förvirrade, utan snarare utifrån de binegativa attityder som 

kvinnorna möttes av (Dyar et al., 2014). 

Bisexuella kvinnor i olikkönade förhållanden rapporterade enligt Dyar et 

al. (2014) högre grad depressiva symptom än de andra grupperna. De blev även i 

högre grad avvisade från eller uteslutna från HBT-gemenskaper och om de är 

med i en HBT-gemenskap utesluts ofta deras olikkönade partner från de 

aktiviteter som anordnas av gemenskapen fast de har påstått sig vara öppna för 

bisexuella (Dyar et al., 2014; Hayfield et al., 2014). Att bisexuella kvinnor i 

olikkönade förhållanden tycks vara mer deprimerade kan enligt Dyar et al. 

(2014) förklaras genom just detta avvisande då de därmed mister det sociala 

stödet och de hanteringsmekanismer som medlemskap i gruppen kan ge. Andra 

förklaringar är att en manlig partners ”acceptans” av hennes bisexualitet kan 

grunda sig i hans fetischisering av kvinnlig bisexualitet, som gärna sexualiseras i 

pornografi och media. Det kan också vara så att de upplever press att anpassa sig 

till en traditionellt kvinnlig könsroll som stämmer illa överens med den egna 

identiteten (Dyar et al., 2014). 

En reflektion som bör göras här är att majoriteten av de studier som har 

presenterats har utgått från bisexuella kvinnor. Bisexuella män är betydligt mer 

osynliggjorda. Enligt Callis (2013) sker osynliggörande på olika sätt för män 

och kvinnor: bisexuella kvinnor anses vara ”trendiga”, och därmed inte verkligt 

bisexuella, och bisexuella män anses i själva verket vara homosexuella, och 

därmed inte verkligt bisexuella. Vidare tycks attraktionen till män vara central 

för hur identiteten uppfattas: bisexuella kvinnor antas låtsas vara attraherade till 

kvinnor för att attrahera män, och bisexuella män vill i själva verket bara ha sex 

med män (Callis, 2013). Med andra ord: bisexuella kvinnor heterosexualiseras, 

bisexuella män homosexualiseras (Alarie & Gaudet, 2013). 

En annan anledning till att bisexuella kvinnor är mer synliga än männen 

kan enligt Alarie och Gaudet (2013) vara det att det råder större spänningar 

mellan lesbiska och bisexuella kvinnor än mellan homosexuella och bisexuella 

män. När bisexuella kvinnor söker sig till HBT-gemenskaper för att få stöd och 

förståelse upplever de ofta enligt Hayfield et al. (2014) att de inte är välkomna 

och att stödet och förståelsen uteblir. Alarie och Gaudet (2013) skriver att detta 

har tvingat bisexuella kvinnor att skapa en egen gemenskap, som är tydligt 

åtskild från den lesbiska som avvisat dem. 

Syfte och frågeställningar 

Studien har till syfte att förstå hur bisexuella personer förhåller sig till sin 

sexualitet i en värld där sexualitet ses som ett binärt fenomen. Detta görs utifrån 

följande frågeställning: 

 

 Hur upplever bisexuella personer att deras identitet uppfattas i en värld 

där sexualitet ses som något binärt? 
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Metod 

Interpretative Phenomenological Analysis 

Intresset för denna studie ligger inte i att producera en analys som ska 

generaliseras på större populationer, utan ligger snarare i att grundligt studera 

individers specifika och personliga upplevelse av ett särskilt fenomen: bisexuell 

identitet. Valet av metod föll på Interpretative Phenomenological Analysis [IPA] 

då den ofta används vid studiet av stora livshändelser, sexualitet och identitet. 

Därtill är det enligt Smith, Flowers och Larkin (2009) inte en metod som är ute 

efter den stora Sanningen, utan bör istället betraktas som en forskares tolkningar 

av deltagarens tolkningar av sin erfarenhet av fenomenet. 

IPA är en relativt ung metod som först dök upp på 1990-talet och som har 

starka rötter i psykologi. Enligt Smith et al. (2009) var målet att skapa en metod 

som kunde fånga dels individers erfarenheter på ett kvalitativt sätt, men dels 

fortfarande vara förenligt med mainstreampsykologi. 

Eatough och Smith (2008) skriver att det inte finns en direkt verklighet som 

individer bebor, utan att verkligheten till sin natur upplevs direkt av sinnena och 

därmed är subjektiv. En person som är sociokulturellt och historiskt situerad 

formas av den levda erfarenheten, som kan handla om allt från individens 

känslor, motivation, önskningar, till hur dessa dyker upp eller inte i beteende 

och handling. Det är hur det är att uppleva fenomenet för denna specifika person 

som står i centrum, och kräver att forskaren intar ett personligt perspektiv och 

ståndpunkten av att vara en medveten, tänkande, reflekterande, kännande person 

(Eatough & Smith, 2008). 

IPA anser jag vara en lämplig metod för denna studie utifrån följande 

argument. För det första är målet att få en fördjupande förståelse kring 

individens upplevelse av sin bisexuella identitet. För det andra vill jag skapa 

fylliga textuella beskrivningar av dessa personers upplevelser av sitt 

identitetsskapande och hur de skapar mening kring detta arbete. För det tredje 

vill jag lyfta fram frågan i dess fulla komplexitet som mina deltagare upplever 

det. 

Deltagare 

Då det för studien är en särskild grupp människor som är intressant har jag 

använt mig av ett strategiskt urval och även snöbollsmetoden. Inledningsvis tog 

jag kontakt med personer som jag känner som antingen personligen identifierar 

sig som bisexuella eller som är aktiva inom HBT-organisationer. Om de var 

villiga att hjälpa mig med rekryteringen, fick de ett brev (se Appendix A) som 

de kunde vidarebefordra till personer som de trodde kunde vara intresserade av 

att delta i studien. Jag lade även ut en notis på Facebook som mina vänner fick 

dela vidare och där deltagare fick ta kontakt med mig om de var intresserade, 

och då även fick tidigare nämnda brev. På dessa sätt kom jag i kontakt med 6 

personer. Jag bokade in intervjuer med alla personer, men på grund av sjukdom 

uteblev 2 personer som aldrig bokade in ett nytt tillfälle för intervju. 
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För att rekrytera ytterligare deltagare tog jag kontakt med tre olika 

organisationer som på diverse vis arbetar med sexualitetsfrågor. Jag lade även ut 

kortare texter på organisationernas Facebooksidor där jag kort beskrev studien 

och att deltagare för mer information skulle ta kontakt med mig. På detta sätt 

rekryterade jag ytterligare 1 person. 

Smith et al. (2009) rekommenderar för studenter på kandidatnivå att ha ett 

stickprov på 3-6 individer. I samråd med min handledare kom jag fram till att 

jag behövde minst 5 deltagare. I tabell 1 redovisas en beskrivning av deltagarna. 

 

Tabell 1 

Beskrivning av deltagarna 

Deltagare Kön Ålder Började identifiera som 

bisexuell vid åldern 

Jana Queer kvinna 22 år 14-15 år 

Johannes Icke-binär 33 år 18 år 

Amelia Kvinna 23 år De senaste åren 

Elias Man 21 år 16 år 

Tessie Kvinna 18 år 13 år 

 

Deltagarna befinner sig alla i ungefär samma ålder och är alla över 18 år, 

som var lägsta gränsen för deltagande. Därmed behöver inte föräldrarna 

tillfrågas. Det var också bra att de har kommit en bit i sin identitetsutveckling 

vilket var intressant för studien. Två av deltagarna är kvinnor, en identifierar 

som queer kvinna och en är man. En deltagare identifierar sig som icke-binär: 

varken kvinna eller man passar riktigt och därmed kommer pronomenet ”hen” 

användas för Johannes. Jana och Johannes är i ett samboförhållande med 

varandra. Jana och jag har träffats tidigare då vi har läst en kurs tillsammans. 

Alla deltagarna har någon form av universitetsutbildning. Många är även mycket 

genusmedvetna och har studerat mycket inom ämnet själva, vilket kan ha 

påverkat hur de svarade på frågorna. 

Datainsamling 

IPA förknippas vanligtvis med semistrukturerade intervjuer, som även är den 

metod jag har valt för att samla in data för att få detaljrika berättelser om 

fenomenet från deltagarna (Bryman, 2009; Howitt, 2013). Då ordet lämnas 

relativt fritt får deltagarna möjlighet att dela med sig av erfarenheter som är 

relevanta, men som jag kanske inte tänkte på när jag utformade frågorna. Det är 

deras berättelse som styr fokus för intervjun. 

Intervjuguiden, som presenteras i Appendix B, består av 9 frågor inom 

området bisexualitet och identitet. I utformningen har jag till viss del utgått från 

tidigare forskning, men vridit på det för att formulera frågor som ska fånga hur 

mina deltagare upplever sitt identitetsskapande. Dessa frågor är öppna, icke-

ledande, neutrala och undviker onödigt komplicerade begrepp eller ord 
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(Bryman, 2009; Howitt, 2013). Frågorna har utformats med en tanke om att 

deltagaren själv ska definiera sin bisexualitet, då det inte finns någon entydig 

definition av begreppet, och hur de ser på identiteten både i ett personligt och i 

ett vidare perspektiv. Intervjuguiden testades tillsammans med en bisexuell 

kvinna, som även delade med sig av sig av feedback angående intervjuteknik 

som var behjälplig under de faktiska intervjuerna. 

Två av intervjuerna skedde på kvällstid i parets gemensamma hem. Övriga 

intervjuer genomfördes under sen eftermiddag i lokal på universitetsområdet. 

Smith et al. (2009) skriver att det är bäst att välja en plats där deltagarna känner 

sig bekväma, men som även är säker för forskaren. Efter noggrann avvägning 

valde jag att göra intervjuerna i parets hem då det var den bästa lösningen för 

deras medverkande. I övriga fall har intervjuerna genomförts på en mer neutral 

plats, som universitetet innebar. 

Varje intervju inleddes med att jag presenterade mig själv och intervjuns 

syfte. Deltagaren blev tillfrågad om de fortfarande kände sig bekväma med att 

intervjun spelades in, och påmindes om att medverkan var frivillig och kunde 

avbrytas inom en viss tidsrymd. De informerades om hur lång tid intervjun 

beräknades ta. Därefter fick deltagarna ställa frågor om studien, innan de 

demografiska frågorna och intervjuguiden tog vid. I intervjuguiden lades också 

till en fråga om huruvida de var öppna med sin bisexualitet eller inte, eftersom 

guiden tycktes förutsätta att de var det vilket inte var säkert. Detta påverkade hur 

och om de efterföljande frågorna om öppenhet och bisexualitet ställdes. 

Intervjun avslutades med en frågestund där även hur deltagarna hade upplevt 

intervjun stämdes av.  

Intervjuerna tog mellan 30 och 50 minuter. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en diktafon, som gav bra kvalitét på ljudinspelningen även vid störande 

bakgrundsljud. 

Dataanalys 

Varje intervju har bearbetats var för sig i det inledande skedet. Processen 

började med att jag enbart lyssnade igenom inspelningen. Därefter inledde jag 

transkriptionsarbetet. Enligt Smith et al. (2009) behöver inte IPA-transkriptioner 

vara lika detaljerade som till exempel inom konversationsanalys, utan ska vara 

en avskrift ord för ord av vad som har sagt med små notationer om till exempel 

pauser och skratt. Jag har valt att inte inkludera paralingvistiska fenomen, såsom 

suckar, hummanden och så vidare om de inte är särskilt viktiga för förståelsen. 

Efter att ha genomfört den första transkriptionen, lyssnade jag på nytt igenom 

inspelningen från början till slut flera gånger för att stämma av så att de stämmer 

överens. 

Själva analysen inleddes med att jag i det första steget läste igenom 

transkriptionen för att bekanta mig med mina data ett flertal gånger. Första 

gången lyssnade jag samtidigt på inspelningen. Det andra steget i analysen 

skedde i flera steg. Inledningsvis gjorde jag beskrivande kommentarer, där jag 
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antingen citerade rakt av vad deltagaren hade sagt eller skrev om det med egna 

ord. Därefter gjorde jag lingvistiska kommentarer där jag skrev upp eller strök 

under ord som förekom ofta och som stack ut. Avslutningsvis gjorde jag 

konceptuella kommentarer. Detta innebar att jag interagerade med mina data 

genom att ställa frågor eller associera fritt kring deltagarens ord. Allt detta 

färgkodades för att lättare se vad det var för typ av kommentarer. 

I det tredje steget ska analysen nå ett mer psykologiskt plan när jag söker 

efter ett underliggande tema. Å nytt skrev jag på transkriptionen de teman jag 

direkt kunde se. Därefter klumpades dessa ihop under överordnade teman i ett 

Word-dokument och varje underordnat tema försågs med ett citat som 

illustrerade vad som avsågs med detta tema. 

Efter att ha följt dessa steg för de olika intervjuerna, lades de olika Word-

dokumenteten sida vid sida. Detta för att kunna klustra och se vilka 

gemensamma teman som fanns för de olika deltagarna. Hur detta ser ut 

presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2 

Överordnade och underordnade teman 

Huvudkategorier Kodningskategorier 

Bisexualitetens natur - Definition 

- Bisexualitet kontra pansexualitet 

- Bisexualitetens krav 

- Förståelse av ordet 

 

Resan - Inre bisexualitet 

- Förvirring 

- Komma ut 

- Omvärldens acceptans 

- Kulturell gemenskap 

- Syntes 

 

Stigmatisering - Heteronormativitet 

- Den andra 

- Hypersexualitet 

- Den diffusa zonen 

- Monosexism 

- Osynliggörande 

- Sexualisering 
 

Tre gemensamma, överordnade teman visade sig ha uppstått under analysen och 

dessa var Bisexualitetens natur; Resan och Stigmatisering. De underordnade 

temana under dessa kategorier var mer varierade, men klustrades om de förekom 

hos minst två deltagare. 
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Kvalitetsvärdering 

Inom kvalitativ forskning är ett återkommande huvudbry hur den ska 

kvalitetssäkras, då kriterier som gäller för kvantitativa metoder kanske ej är 

lämplig för kvalitativ metod. Yardley (2000) har lagt fram fyra breda principer 

för kvalitetssäkring. Den första, sensitivitet till kontext, omfattar en mängd olika 

faktorer: den teoretiska kontexten, relevant litteratur, deltagarnas perspektiv, 

sociokulturell kontext, etiska överväganden (Yardley, 2000).  

Den andra principen är engagemang och stringens. Med engagemang avser 

Yardley (2000) att forskaren under en längre tid är engagerad i ämnet. Stringens 

visar sig i hur fullständigt och relevant data har insamlats och analyserats.  

Den tredje principen är öppenhet och koherens. Öppenhet innebär enligt 

Yardley (2000) att det tydligt i den slutgiltiga produkten går att utläsa hur 

forskaren gick till väga, att hur data samlades in och kodades finns tydligt 

redovisat och att det finns textuella utdrag från deltagarnas berättelser som gör 

att läsaren kan följa med i hur analysen relaterar till deltagarnas ord. Koherens 

handlar om det strukturella: hur narrativet i uppsatsen är uppbyggt och hur väl 

forskningsfrågan relaterar till den forskningsfilosofiska ansats som har valts 

(Yardley, 2000).  

Den fjärde principen, inverkan och betydelse, handlar enligt Yardley 

(2000) dels om den teoretiska betydelse som uppsatsen har, dels även om dess 

praktiska betydelse. Ett test för uppsatsens giltighet är också huruvida den 

berättar något intressant, viktigt eller användbart för läsaren (Yardley, 2000). 

Etiska reflektioner 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) måste det inom forskningsetik ske en vägning 

mellan olika krav: individskyddskravet, som handlar om att skydda individen 

från kränkningar, och forskningskravet, som de beskriver som ”ett etiskt 

motiverat imperativ att bedriva forskning.” (s. 18). Som jag förstår det handlar 

det om en avvägning mellan den skada och den nytta som forskningen kan göra. 

När det gäller forskning kring olika minoritetsgrupper gäller det att vara 

medveten om att det alltid finns en risk att befästa stereotyper. Forskaren 

existerar inte i ett vacuum och trots att neutralitet eftersträvas, så är forskaren 

som person inte fri från samhället. Samhällets värderingar och normer 

internaliseras och alla är en del av samhällets maktstrukturer, vilket gör att alla i 

olika grad troligtvis är påverkade av heteronormativa antaganden. Smith et al. 

(2009) skriver därtill att det i förtid inte är möjligt att vet hur förförståelse 

påverkar forskaren och att förförståelse i sig kan förändras under den tolkande 

processen. Genom att arbeta på ett dynamiskt och iterativt vis hoppas jag få bukt 

med min egen förförståelse kring bisexualitet. 

Det kan även uppstå en motsättning mellan kunskapsproduktion och 

sexualitetens natur. Kunskapsproduktion är inte en objektiv sysselsättning, utan 

styrs av samhälleliga strukturer och mina egna antaganden. Genom att vara 

transparent kring dessa hoppas jag undvika att ta dem för givna. En risk i 
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kunskapsproduktionen är att låsa fast människors beteenden, praktiker och idéer 

i olika lådor och göra generaliseringar som befäster att bisexuella personer är på 

ett visst sätt. Detta är något jag till varje pris vill undvika eftersom jag ansluter 

mig till den socialkonstruktivistiska idén att könade och sexuella företeelser inte 

är något en person inneboende ”är”, utan är något som skapas och omskapas. 

Om detta är riskerna och svårigheterna, vad är då nyttan? Som tidigare 

nämnt har forskning kring sexuell identitetsutveckling i huvudsak behandlat 

homosexualitet och heterosexualitet. Bisexualitet har i mångt och mycket 

osynliggjorts. Detta gäller inte enbart i forskningssammanhang, utan även på 

samhällelig nivå. Att därför lyfta fram bisexualitet och bisexuella personers 

identitet är ett sätt att synliggöra en marginaliserad grupp samt att fylla igen den 

kunskapslucka som finns. Det skulle även kunna vara så att det har en positiv 

inverkan på individnivå att se att det finns ett intresse för individens egen 

upplevelse av sin sexuella identitet eller för att andra personer att se att de inte är 

ensamma. 

Jag har även utgått från de etiska principer som Ahrne och Svensson (2013) 

skriver om: informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjande. I följebrevet 

som skickades ut beskrevs studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de 

har rätt att avbryta inom en viss angiven tid och materialet som rör den 

deltagaren då stryks. En tidsgräns har satts på grund av att analysarbetet är så 

pass tidskrävande att det tycks orimligt att stryka material när analysen redan är 

under full gång. Informationen upprepades vid intervjutillfället. 

För att bevara och bejaka deltagarnas rätt till anonymitet har dessa getts 

fingerade namn. Då det är en liten grupp som troligtvis är aktiva inom liknande 

organisationer i samma område, är sannolikheten stor att finns en viss 

överlappning så att några av intervjupersonerna känner varandra sedan tidigare. 

Om de är väl bekanta med varandra kan det försvåra anonymiseringen av 

deltagaren. 

Deltagarna informerades vid intervjutillfället om att data bara skulle nyttjas 

i forskningssyfte. 

Resultat 

Upplevelsen av den egna identiteten är något personlig och privat, och ofta 

ligger det mycket arbete bakom att ha nått fram till den punkt där deltagaren 

befinner sig idag. Många gånger har de kommit till denna punkt efter känslor av 

tvivel och förvirring, ibland ett rent avståndstagande från den egna bisexuella 

identiteten. 

Resultatet har delats in i tre övergripande teman: Bisexualitetens natur, där 

deltagarnas föreställningar kring bisexualitet presenteras; Resan, som beskriver 

deltagarens upplevelser och erfarenheter som har lett dem till den punkt i 

identitetsarbetet de befinner sig idag; samt Stigmatisering, som skildrar olika 

stigma, förtryck eller nedsättande föreställningar som deltagaren har erfarit i 

relation till sin identitet eller som de tycker sig se i samhället. 
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Bisexualitetens natur 

Deltagarna delade med sig av en hel del tankar och funderingar kring vad det 

innebar att vara bisexuell. Att definiera vad ordet innebar var inte helt lätt, men 

det tycktes finnas en konsensus om att kön inte spelade någon roll för attraktion 

eller vilja att ingå en relation med en annan person. Johannes definierade 

bisexualitet på följande vis med hänsyn till dels biologiska kön, dels kön som ett 

spektrum: 

 
Jag tror att bisexualitet för mig egentligen [paus] är att [paus] att könsuppfattningen 

inte… aldrig har spelat någon roll för hur, vem, jag har känt en attraktion eller en 

fysisk känsla för. Vi har… vi må ha ett spektrum av könsidentiteter och vi har nu även 

att biologin börjar gå in och acceptera ett spektrum av biologiska kön, men vi har 

fortfarande en bild av att det finns två fysiska former så detta tar sig bortsett från dem 

undantag som man rent fysiskt kan se. Och att det bisexuella i det fallet egentligen blir 

ett icke-reflekterande över de fysiska attributen. 

 

Från detta citat går det att sluta sig till att hens tolkning av begreppet 

bisexualitet som sådant förhåller sig till samhällets binära norm som gör 

gällande att bara två kön existerar. Samtidigt i hens tolkning blir bisexualitet 

paradoxalt nog även ett avståndstagande från denna normativa uppfattning. Det 

spelar ingen roll i vilken fysisk form en person uppträder eller hur denna 

definierar sitt kön för att hen ska attraheras av dem. I relation till detta tar hen 

senare begreppet pansexualitet, som hen tror att andra hellre skulle använda för 

det hen beskriver. Pan är ett grekiskt prefix som betyder ”all” och denna nyare 

sexualitetsterm används ofta specifikt för att täcka in även attraktion till 

transidentiteter. 

Ytterligare två deltagare tar upp begreppet pansexualitet. I Janas tolkning 

av ordet bisexualitet innebär det att hon ”framförallt tänder på både män och 

kvinnor, men även kan tänka mig att leva tillsammans med män och kvinnor.” 

Egentligen, tillägger hon senare, skulle hon klassificera sig själv som 

pansexuell, då detta begrepp omfattar alla könsidentifikationer. I hennes mening 

utesluter termen bisexualitet de personer som inte kan eller vill identifiera som 

man eller kvinna. Trots detta säger hon sig vara bekväm med att använda termen 

bisexuell för att beskriva sig själv omväxlande med termen pansexuell. Detta 

kan ses som ett exempel på hur identitet inte är något konstant, utan skapas och 

omskapas under en ständigt pågående process. Kanske är det heller inte 

nödvändigt att använda en enda term för att beskriva sin identitet, utan flera kan 

användas växelvis. 

Inte för Elias, däremot, som har tagit ett avstånd från att använda termen 

pansexuell. I hans mening erkänner bisexualitet de biologiska könen för vad de 

är, men skiljer själv mellan sex och romantik. Detta innebär att han kan känna 

romantisk attraktion till transidentiteter, men är fysiskt attraherad av vad han 

beskriver som de traditionellt biologiska könen. Om en av deltagarna ser 

bisexualitet som ett uteslutande av andra könsidentiteter än man och kvinna, 
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visar två andra på att bisexuella personer mycket väl kan vara attraherade av 

transidentiter. De två begreppen bisexualitet och pansexualitet behöver därför 

inte fungera ömsesidigt uteslutande, utan kan användas växelvis om så önskas. 

När det kommer till upplevelser av attraktion, upplevde deltagarna att det 

fanns ett oskrivet krav att bisexuella personer måste uppleva attraktion på ett 

visst vis. Två av deltagarna beskriver detta som att det finns en föreställning om 

en verklig bisexualitet där homo- och heterosexuell attraktion verkligen måste 

vara femtio/femtio för att gillas. Detta orsakade problem i de tidigare skedena av 

deras identitetsutveckling. Som Tessie uttrycker det: 

 
Men det är ju, liksom, det är ju flytande. För mig i alla fall. Så att det är ju inte alltid… 

det är inte alltid jag är attraheras av båda könen och vilket, naturligtvis, orsakar 

förvirring. Ytterligare förvirring. Och ja… Och sen att inse att nej, men det får finnas 

sådana faser och det är okej. Men det tog lite tid. 

 

Attraktionen behöver således inte vara konstant, utan ibland kan den 

bisexuella individen uppleva att är mer attraherad av ett visst kön och andra 

gånger att den bara är attraherad av ett annat. Att den rådande föreställningen 

konceptualiserar bisexualitet som en jämn fördelning av attraktion till män och 

kvinnor orsakade förvirring och tvivel på äktheten i den sexuella identiteten. En 

deltagare uttryckte det som så att det nästan skapade ett dåligt samvete över att 

vara mer attraherad till det som traditionellt betraktas som kvinnliga egenskaper 

både hos samkönad och olikkönade partners. Deltagarnas upplevelser visar 

således att en förenkling av hur attraktion hos bisexuella person upplevs kan ge 

upphov till känslor av förvirring, tvivel och skuld. 

Deltagarna upplevde att det fanns ytterligare ett krav som ställs på 

bisexuella: för att få kalla sig bisexuell så måste du ha haft ett förhållande med 

både en man och en av kvinna. En av deltagarna beskriver detta som att som 

bisexuell person måste du bevisa att din bisexualitet är äkta. Detta sker genom 

att omgivningen ställer ett krav på att en bisexuell person ska varit tillsammans 

med både en man och en kvinna, och om de inte har varit det så kan det 

användas mot dem för att avfärda deras identitet. En annan deltagare uttryckte 

liknande tankar på följande vis: 

 
Så jag vet att det var ju där att jag ifrågasatte att tycker jag verkligen det eller har det, 

och sedan blev det jag har ju aldrig varit med en tjej så, inte haft något förhållande, 

hur kan jag veta om jag är det? (Amelia) 

 

Faktumet att hon inte har haft chansen att leva ut sin samkönade attraktion 

gjorde att hon ett tag tvivlade på om hon verkligen kunde vara bisexuell eller om 

detta var något hon hade fått för sig. Utan erfarenheten av en samkönad relation 

fick det henne att ifrågasätta om hon verkligen kunde identifiera sig själv som 

bisexuell. Avsaknaden av den erfarenheten gjorde att det fanns en känsla av att 
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hon inte hade rätt till ordet, till identiteten, och det orsakade en del tvivel under 

en period av hennes liv. 

Andra försvårande omständigheter är att det finns en tystnad kring 

bisexualitet. En av deltagarna säger sig alltid ha vetat att bisexualitet har funnits, 

men att det tog tills tioårsåldern innan hon förstod att det var ett skiljt begrepp 

från homosexualitet. Likaså beskriver Amelia den förvirring som uppstod när de 

under skolans sexualundervisning pratade om olika typer av sexualiteter: 

 
Det var jäkligt luddigt. Man visste att det fanns olika typer. Man visste att det fanns 

homo, bi och hetero, men sedan var det ingen som riktigt... jag kände inte att jag 

riktigt förstod det, när vi gick igenom, det ska jag inte påstå. 
 

Kanske är det en ovana att prata om sexualitet eller känsla av att vara 

generad som gjorde att läraren uttryckte sig så pass otydligt att begreppen blev 

svårtolkade. Visserligen upplever inte Amelia att detta skulle ha gjort henne mer 

förvirrad, men undrar samtidigt hur hennes resa mot sin bisexuella identitet 

skulle ha påverkats om hon hade haft mer kunskap kring olika typer av 

sexualiteter. Att kunna prata om olika former av sexualitet på ett öppet vis skulle 

kanske avdramatisera och göra det lugnare för unga, bisexuella personer att 

utforska och landa i sin identitet. 

Att nämligen väl få ord för vad en person känner kan innebära en stor 

lättnad för personen ifråga. Tessie illustrerar detta när hon beskriver hur det 

kändes när hon introducerades till begreppet: 

 
Att det var liksom… det fanns ett ord för vad jag kände och det var inte nånting 

abnormalt på nåt sätt. Utan det var faktiskt fanns en konkret bild av det här känner du, 

så här är det, det är helt okej. 

 

Att få ett ord som beskriver den egna upplevelsen kan vara viktigt för 

känslan av identitet. Ordet kan fungera som en bekräftelse på att det var okej att 

känna som hon gör och att det inte gjorde henne abnorm på något vis. Genom 

användandet av ordet av ”abnormalt” antyder detta hon under ett tidigare skede 

kanske kände att det var något fel på henne, men att i och med att hon fick ordet 

”bisexuell” så insåg hon att vad hon kände var fullständigt normalt. Även om 

hon inledningsvis upplevde sin sexualitet också som förvirrande, var det en stor 

lättnad att kunna sätta ord på sina känslor. 

Resan 

Deltagarnas resa till den punkt i sitt identitetsskapande som bisexuell där de 

befinner kan definitivt beskrivas med metaforen ”resan”. Allas startpunkter var 

inte lika, men tre av deltagarna hade snarlika upplevelser av att redan från tidig 

ålder ha vetat sig vara bisexuella. Elias beskriver sin upplevelse på följande vis: 

 
Ja, alltså om man tänker tillbaka på från början då när jag var typ 7-8 och hade mina 

första, så här, förhållanden så var dem så här med båda könen, ibland samtidigt, så 
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här. Då var det ju liksom bara någonting helt naturligt. Det var ju bara så jag var 

konstruerad att liksom att jag tyckte om båda… Det var ju inget konstigt. Det var 

liksom knappt ens att folk runtomkring mig ifrågasatte det. 

 

I kodningen har detta kommit att kallas för ”inre bisexualitet”, en känsla av 

att det är medfött och kommer inifrån individen. Som barn ifrågasätter 

deltagarna inte sina känslor, även om vuxna kanske har avfärdat det som att barn 

är barn, att de kommer att växa ifrån det. Men som en av deltagarna beskriver 

det så har det alltid funnits där och alltid varit något som hon har varit säker på. 

Känslan av att bisexualitet skulle vara något avvikande kommer först 

senare i livet och framgår som något socialt inlärt. I en av deltagarnas fall blev 

det när han började på en ny högstadieskola och då konfronterades med 

homofobi för första gången. Eftersom han redan upplevde att han stack ut, valde 

han att förneka sin bisexualitet för att göra sig till en mindre måltavla för 

mobbing. En annan deltagare beskriver dock att hon redan tidigt, i dagisåldern, 

kände att hon inte kunde berätta att hon hade samma känslor för flickor som för 

pojkar, eftersom detta skulle uppfattas som konstigt. Främst är det rädsla för 

omgivningens reaktioner som tystade deltagarna, men i Janas fall var det även 

en känsla av pinsamhet. Hon växte upp i en frireligiös miljö som starkt 

präglades av att kvinnor ska vara tillsammans med män och män tillsammans 

med kvinnor. Inget annat var godtagbart. Detta påverkade hennes känslor inför 

sin bisexualitet så att hon kände att det skulle vara något fel och onaturligt. Inte 

förrän en bisexuell präst började arbeta inom kyrkan började hon acceptera sin 

egen bisexualitet, vilket tyder på att det kan vara viktigt att det finns dels 

förebilder, dels att bisexualitet är något som det talas om. Tystnad och starkt 

normativa miljöer bidrar till känslan av annorlundaskap. 

Två av deltagarna hade inte denna upplevelse av att ha tidigt vetat sig vara 

bisexuella. Johannes förstod inte att bisexualitet innebar en identitet förrän i 

artonårsåldern och detta hängde samman med att det var först då som hen 

förstod att andra människor också identifierade med det kön som de hade 

tilldelats vid födseln. Att detta inte var en automatiserad process, utan faktiskt 

innebar en identifikation för människor. Uppfattningen om genus var således 

viktig för att hen skulle förstå sin egen bisexualitet och hur hen skulle applicera 

det på sig själv. 

Den andra av dessa två deltagare började inse att hon var bisexuell efter att 

ha flyttat till en större universitetsstad, trots att hon hade haft aningar större 

delen av livet. Men det var vid denna punkt i livet som hon började utforska vad 

det innebar för henne själv. Till en början orsakade det en viss förvirring då hon 

längde hade identifierat, eller ”icke-definierat” för att använda hennes ord, som 

heterosexuell och hade en förvirrande känsla av att hon borde ha varit bisexuell 

hela tiden. Men sexualitet var inget som de talade om i staden hon kom ifrån, så 

det kanske handlade om ett icke-reflekterande över att det fanns något annat än 
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heterosexualitet. Hon drabbades även av tvivel om hon verkligen var bisexuell 

eller om det var något hon ville vara. 

Även Tessie genomgick en period av förvirring eller tvivel, som hon 

beskriver på detta vis: ”Och tänk om jag är för ung, jag har säkert bara fått det 

här om bakfoten, det är säkert inte på riktigt.” På grund av sin låga ålder när hon 

började identifiera sig som bisexuell tvivlade hon på sina upplevelser och 

känslor. De skulle inte vara riktiga, vilket reflekterar en internalisering av den 

retorik som gör gällande att bisexualitet snarare är en fas en faktiskt sexuell 

identitet. Hon fick känslan av att du måste vara äldre för att verkligen kunna 

veta vem du är och vad du känner. Som tidigare nämnt, kände hon att det inte 

var riktigt normalt och förnekade inför sig själv att hon skulle vara bisexuell. 

Detta försvårade för henne att komma ut eftersom om hon kände så här, hur 

skulle då alla andra reagera? 

 
Så att jag visste inte hur de skulle reagera, om de skulle reagera på samma sätt och 

tycka att det var nåt jobbigt liksom och inte normalt på något sätt. Det var ja… Det var 

inget jag var säker på att jag ville utsätta mig för då, men samtidigt kände jag att jag 

var tvungen att prova. (Tessie) 

 

Känslorna inför att komma ut kan därmed vara blandade. Dels kan det 

finnas en viss fruktan för hur vänner och närstående ska reagera. Det finns en 

risk att reaktionerna befäster den inre känslan som deltagaren har burit med sig 

om att vara avvikande eller onormal på något vis. Dels finns det ett imperativ att 

komma ut. Identiteten som bisexuell är en alltför viktig del av personen för att 

hållas dold. Eventuellt kan även acceptans från de nära fungera som ett ”bevis” 

på att känslorna är normala och tillåtna. 

Att komma ut kan även handla om ett behov av att visa sin stolthet över sin 

sexuella identitet och visa att det inte är något att skämmas över. När Jana kom 

till insikt om sin bisexualitet befann hon sig i ett förhållande med en djupt 

religiös kille där bisexualitet definitivt inte var något som gick att föra på tal. 

Efter att det förhållandet tog slut träffade hon sin första kvinnliga partner och 

ville då göra uppror och verkligen visa världen att hon var bisexuell: 

 
Det var då jag kände att ja, men nu jäklar ska jag berätta för hela världen och då blev 

det ju som att man blev tvungen att berätta för varenda person man mötte. Just för att 

det blev lite rebelliskt att komma ut och visa att jag vågar göra det som andra inte 

vågar göra. Jag vågar vara bisexuell, och jag är stolt över det. Jag vågar ha en kvinnlig 

partner. Jag vågar gå runt med min kvinnliga partner i handen på stan. Jag vågar pussa 

på henne öppet.  

 

Att komma ut kan således handla om att visa mod. Efter att ha tvingats 

dölja denna sida hos sig själv vågar personen nu visa upp sin sexuella identitet 

offentligt och vara öppet stolt över den. Samtidigt kan det innehålla ett element 

av tonåringens behov av att vara rebellisk och värna om sin egen särart. Det 
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handlade om ett uppror mot de frireligiösa värderingar som hade präglat hennes 

vardag. Två av deltagarna beskriver detta behov att komma ut som ett i närmast 

hysteriskt behov av att skylta med sin sexualitet. Det är en lättnad att behovet 

har lagt sig. Nu är att komma ut en mer organisk process där det kommer upp 

om det uppstår ett förtroende gentemot en annan person. 

För andra fanns det inga starkare behov av att komma ut. De kunde vara 

öppna med sin bisexualitet, men resonera som så att ”det är ju återigen det man 

inte finner uppseendeväckande, finner man heller inte så ofta behov av att 

påpeka” (Johannes). Hen beskriver sin sexualitet i termer om att det är samma 

sak som hens högerhänthet eller ögonfärg: det finns där men det är inget hen 

tänker överdrivet mycket på. Återigen tycks genus spela roll då Johannes 

attribuerar hur lugnt det har varit för hen att identifiera sig som bisexuell med att 

hen inte identifierar med något kön och att kön är så uppenbart socialt 

konstruerat. Det var på detta vis som hen löste sin tidigare nämnda kris med 

dåligt samvete över att hens attraktion inte var uppdelad i femtio procent 

maskulint och femtio procent feminint: ”Varför ska jag förhålla mig till det här 

som så uppenbart är socialt konstruerat?” Genom denna insikt återgick 

inställningen till den bisexuella identiteten till ett lugn. 

Amelia är den av deltagarna som mest nyligen har kommit ut, ungefär ett 

halvår innan hon blev intervjuad. För henne fungerade det som en bekräftelse på 

att hon verkligen var bisexuell: 

 
Nämen det… ja, men med de närmsta som sagt så var det ju, ja, det vet vi ju. Så det 

var ju ganska skön reaktion att jamen okej, de som känner mig väldigt bra har också 

fått de vibbarna och då kändes det ju ganska tryggt, liksom, då kändes det ju inte som 

något man har hitta på. Om folk som känner en liksom så här har ju lätt för att 

acceptera det. Hade det varit att alla va, det kan du ju inte vara, då hade jag kanske 

börjat ifrågasätta själv mer: är det här något jag bara har fått för mig? 

 

Att hennes vänner hade tyckt sig se bisexuella tendenser tidigare blev en 

sorts trygghet och acceptansen blev en bekräftelse på identitetens giltighet. Att 

vara accepterad av vänner och familj tycks vara viktigt, även om majoriteten av 

dem är osäkra på huruvida deras föräldrar vet eller inte. Funderingar rörde om 

att det hade gått föräldrarna förbi eller om det var så att de inte brydde sig, 

medan andra föräldrar var öppna och oförutsättande när de pratade om ”partner” 

istället för pojkvän eller flickvän. Tessie är den enda som specifikt nämner att 

hon har kommit ut till en förälder och då enbart mamman. Hon tror att pappan 

inte kommer att förstå och hellre än att få denna farhåga bekräftad, håller hon 

tyst om sin sexualitet inför honom. Att komma ut är således ett viktigt behov, 

men man kan välja att avstå från det om det finns anledning att tro att reaktionen 

skulle bli negativ på ett sätt som hotar den egna självbilden. 

Det tycks både lättare och mer naturligt för deltagarna att vara öppna i 

vänskapliga sammanhang: 
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Jag tänker att man kanske omger sig med människor som liksom förstår en och som är 

lite likadana. Och sedan är jag ju i väldigt öppna umgängen och så. (Amelia) 

Men nu, i den umgängeskretsen jag träffar nu eller bland de jag hänger med nu så 

rycker de väl bara på axlarna och skrattar, liksom, ja, men det [bisexuell] är ju jag 

också. Så det är inte så farligt. (Jana) 

Jag hänger inte med liksom... inte folk som är trångsynta så. (Elias) 

Jag tror det till stor del har kanske att göra med också vad jag har haft för personer 

omkring mig, av grupper som kanske traditionellt sett är mer benägna att både vara, 

men även kanske se sig som mer öppna och mer normkritiska. (Johannes) 

 

Flera av deltagarna har sökt sig till gemenskaper där de kommer att bli 

accepterade för den de är. En umgängeskrets beskrivs av en av deltagarna som 

att det är vanligt att andra personer också identifierar som bisexuella. I övrigt 

söker de sig till öppna, mindre trångsynta och normkritiska umgängen där en 

bisexuell identitet troligtvis är mer accepterad och inte bemöts av starka 

reaktioner. Ett avslappnat, accepterande bemötande är vad som eftersöks. De 

finner detta i organisationer som arbetar med normkritiska frågor eller hos 

vänner som inte har mycket fördomar. I detta finns en trygghet i att veta hur ens 

identitet kommer att bemötas med respekt och att de befinner sig i en säker zon. 

Kanske bidrar även dessa gemenskaper till att balans uppstår mellan de 

olika delarna av deltagarnas identitet. Om bisexualitet var något som var 

förvirrande i början, så är det idag för deltagarna bara ytterligare en del i 

identiteten. Som Jana säger: ”Det är jag som är bisexuell och det är en del av 

mig och det finns ingen anledningen att tycka att det är jobbigt.” De har landat i 

att det bara är en del av identitetspusslet, en del som de berättar om ifall det 

kommer upp och en del som är en naturlig del av vardagen, men som de inte 

behöver försvara eller hävda. Cirkeln har slutits och för att citera Elias: ”Och 

sedan har det väl liksom bara gått tillbaka till att vara en naturlig del av vem jag 

är liksom.” 

Stigmatisering 

Temat stigmatisering har medvetet blivit brett och omfattar därför även saker 

såsom heteronormativitet och monosexism, såväl som sexualisering, 

hypersexualitet eller att personerna görs till ”den andra”, som något annorlunda 

från omvärlden. I allmänhet är deltagarna måna om att påpeka att de inte 

upplever någon stigmatisering på grund av sin identitet, men de flesta har vid 

något tillfälle varit med om en händelse som uppvisat fördomar mot hur en 

bisexuell person är. 

Heteronormen påverkar deltagarnas vardag på diverse sätt. Jana uttrycker 

det som att: ”Det är ju inte så att någon kommer ut och berättar 'Hej, jag är 

heterosexuell'”. Heterosexualitet är det förväntade och allt annat framstår som 

avvikande i samhällets ögon. Människor antar heterosexualitet, som en annan 
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deltagare uttryckte det. Detta kunde påverka utgångsläget för utveckling av en 

bisexuell identitet som citatet nedan illustrerar: 
 

Men det var väl ändå, liksom, jag vet inte, där när jag överhuvudtaget, det var väl 

kring sexton när jag överhuvudtaget började dejta, och då blev det ju en pojkvän, så 

blev det en pojkvän efter det och så. Man funderade väl inte sådär jättemycket alltså 

kring det. (Amelia) 

 

Det var så självklart att heterosexualitet var det enda rätta att möjligheten 

till en bisexuell identitet inte ens slog henne. Det bara föll sig naturligt att det 

var pojkvänner som gällde eftersom hon var kvinna. Heteronormen utestängde 

alla andra möjligheter. Ytterligare anledning till att hon inte funderade över om 

hon var bisexuell var att hon upplevde att det var en särskild grupp eller en 

särskild typ av människa, som hon inte riktigt kunde identifiera sig med. I 

omgivningens diskurs gjordes bisexuella personer till ”den andra”, att det var på 

ett särskilt, avvikande vis. Jana illustrerar ett annat vis som bisexuella personer 

kan göras till ”den andra”: 

 
Men så fort man går med en kvinnlig partner i handen då brukar folk kolla. Det finns 

de som kollar snett, det finns de som ser väldigt glada ut och hurrar, och så finns det 

de som bara går förbi, givetvis. 

 

Att som bisexuell kvinna ha en kvinnlig partner skapar i allmänhet 

reaktioner. Det kan vara att, som hon beskriver det, ”kolla snett” där det antyds 

att det är något fel eller avvikande med att hon håller sin flickvän i handen. Men 

även de positiva reaktionerna, som att se glad ut och hurra, märker ut det 

samkönade paret som något annorlunda, något som måste reageras på. Det är 

inte bara ytterligare ett kärlekspar, utan de blir symboler för HBT-personer som 

ska firas för att de vågar vara öppna. Att hålla sin flickvän i handen är inte en 

självklarhet, utan blir ett slags ställningstagande. Troligtvis tolkas de heller inte 

som ett bisexuellt par, för som Elias säger: ”Så att man liksom antas att när jag 

går på stan med min manliga partner så ses vi på som ett bögpar […]” 

Bisexualitet är inget alternativ då synen på sexualitet är strikt uppdelad i 

heterosexualitet och homosexualitet. Monosexualiteten är en norm som 

genomsyrar samhället och utesluter möjligheten att det finns personer som är 

attraherade av mer än ett kön. Detta binära synsätt funderar Amelia kring: 

 
Men liksom ändå inget illa menat, alltså det är väl bara så här att man inte riktigt vet 

och att det känns väldigt tryggt att ha just det är varmt eller kallt, det är man eller 

kvinna, det är hetero eller homo. Nämen att det känns väldigt tryggt att ha motsatsord, 

liksom. Det är lite så det känns samhället bygger på. Allt man får lära sig som liten, 

det finns det ena så finns det andra, typ katt eller hund, välj ett av dem. 

 

Det finns en trygghet i att det finns två motsatsord som definierar och 

utesluter varandra. Bisexualitet blir därmed ett hot mot denna trygghet: det går 
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inte längre att prydligt dela upp världen i motsatsord om det finns ett tredje 

alternativ som omkullkastar att skillnaderna måste vara omöjliga att överskrida.  

Om det anses att det enbart finns två sidor att stå på måste varje person välja på 

vilken sida de står. När bisexualitet skapar en tredje sida blir detta hotfullt, då de 

andra sidorna inte längre är lika självklara och knivskarpa i kanterna. 

Bisexualitet suddar ut gränserna för det som är tillåtet för sexualitet. 

Kanske är det därför som tre av deltagarna möts av en avfärdande attityd att 

bisexualitet inte skulle vara något verkligt. Två av dessa nämner att de har 

bemötts av attityden att bisexualitet är veligt och en fas. Genom att avfärda 

bisexualitet som en fas, som något övergående, omintetgörs hotet. Något som 

inte är verkligt kan inte heller utgöra ett hot. Istället utmålas den bisexuella 

personen som någon som velar mellan de två olika sidorna, men att de i 

slutändan ändå kommer att välja sida. Det finns inget annat alternativ, ingen 

bisexualitet, i en binär värld. Denna attityd upplevs som väldigt kränkande av 

deltagarna, eftersom det inte är andra människors sak att avgöra vad en persons 

sexuella identitet är. 

I omgivningens ögon blir bisexualitet också något hypersexuellt där 

sexualiteten blir en kraft som helt kontrollerar den bisexuella individen, särskilt 

om det är en kvinna. Två av deltagarna har i närmast identiska upplevelser av att 

ha tvingats byta om på andra ställen under gymnastiklektionerna eftersom de 

anses vara översexuella eller perverse av sina klasskamrater. Med Janas ord 

uttryckt: 

 
Det kommer jag ihåg till exempel på högstadiet när jag hade kommit ut, jag var 

tvungen att gå och byta om på toaletten för att mina klasskompisar visste om att jag 

var bisexuell och då trodde de ju givetvis att jag var någon form av översexuellt objekt 

som ville ligga med varenda klasskompis. 

 

Dessa upplevelser avspeglar en föreställning om att bisexuella personer, 

särskilt kvinnor, är hypersexuella varelser som inte kan kontrollera sin sexualitet 

kring andra kvinnor. Genom att använda sig av ordet ”objekt” antyder Jana att 

de fråntog henne något av sin mänsklighet, att hon förvandlades till något som 

styrdes av sina drifter och som klasskamraterna upplevde att de var tvungna att 

skydda sig själva från. Tessie beskrev sin upplevelse med följande ord: ”de 

trodde väl att jag var pervers på nåt sätt och konstig”, vilket för tankarna till en 

föreställning om att bisexualitet enbart förknippas med sex och att det är 

främmande, väsensskilt från heterosexualitet. 

Steget från hypersexualitet till promiskuitet är inte långt. Johannes har själv 

inte upplevt att någon skulle påstå att hen är promiskuös, men har lagt märke till 

att det är en vanligt förekommande bild av bisexuella personer och förklara detta 

med: 

 
Eller den här bilden av att vara en väldigt promiskuös person, enbart för att du kan ha 

en fysisk attraktion eller en kärleksattraktion, givetvis, inte bara en sexualitet, över de 
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traditionella binära gränserna och därmed få en bild av det att, citationstecken, ligga 

med vem som helst. 

 

Bisexualitet och sex blir intimt förknippa, så mycket att allmänheten tycks 

förlora sikte på att det är en identitet. Istället förvandlas det till en sorts fetisch 

eller sexualiseras inom film- och porrindustri, som två av deltagarna nämner 

under sina intervjuer. En annan deltagare har själv upplevt hur särskilt kvinnlig 

bisexualitet sexualiseras när hon har kommit ut till män på krogen. Deras första 

reaktion kan vara att antingen fråga om hon tittar på lesbisk porr eller om hon 

vill ha en trekant med honom. Hennes identitet existerar bara som något sexuellt 

i dessa mäns föreställningsvärld. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur bisexuella personer förhåller sig till sin 

bisexuella identitet i en värld som betraktar sexualitet som en binär företeelse. 

Det främsta resultatet var att de genomgår olika faser i sin identitetsutveckling 

som kan liknas vid en resa. De upplever att det ställs vissa särskilda krav på 

bisexuella personer och att det finns stigmatisering som riktar sig mot en 

bisexuell identitet. 

McLean (2007) skriver att den samhälleliga diskursen bidrar till att 

osynliggöra bisexualitet eller missrepresentera den genom stereotyper. Då det är 

genom den tillgängliga samhälleliga diskursen som en person tolkar sina 

erfarenheter och genom sin tolkning skapar sig en identitet är det inte underligt 

om den tystnad som deltagarna upplever kring bisexualitet även bidrar till att 

orsaka förvirring kring den egna identiteten (Bertilsdotter, 2001). Det som det 

inte talas om syns heller inte och det blir svårt att hävda en identitet och 

erfarenheter som många anser inte vara verklig/a. Tre av deltagarna upplevde 

redan i tidig ålder bisexuell attraktion och den upplevdes då oftast som naturlig 

och en del som inte ifrågasattes. Det var senare, i mötet med omgivningen när de 

var äldre, som bisexualiteten omskapades till något konstigt. 

Diskursen kan även leda till en känsla av att vara annorlunda, en känsla 

som är en del av de stadiemodeller som Eliason och Schope (2007) diskuterar. 

Denna känsla kan innebära att personen upplever att den skiljer sig från andra 

människor. Med ursprung i denna känsla börjar personen fundera kring sin 

sexualitet. Känslan av annorlundaskap kan även leda till att personen känner sig 

förvirrad eller som om den vore avvikande (Eliason & Schope, 2007). Vissa av 

deltagarna berättade om erfarenheter då de mött föreställningar om att 

bisexualitet var något onaturligt och perverst, vilket gjorde att de inledningsvis 

ville skapa ett avstånd till sin bisexualitet, troligtvis för att passa in i rådande 

normer.  

Gemensamt för stadiemodeller är också att det anses finnas ett behov av att 

berätta om sin bisexualitet (Eliason & Schope, 2007). Deltagarna i studien tog 
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oftast upp sin bisexualitet med nya bekantskaper om ämnet redan hade kommit 

upp under samtalets lopp eller när de kände en närhet till och förtroende för sin 

nya bekantskap. Ibland fanns det även ett behov att berätta för andra om sin 

sexuella identitet även i de fall då deltagaren inte kände sig redo och denna var 

rädd för eventuella repressalier från personen de berättade för. Men de kände sig 

i allmänhet tvungna att få veta om deras identitet skulle accepteras av de 

närmaste. Det kunde handla om att få en upplevd bekräftelse av sina känslor, att 

andra upplevde dem som bisexuella, eller att identiteten som sådan var en alltför 

viktig del av den egna personligheten för att undanhålla personer som betyder 

mycket för personen. 

Detta behov av att berätta kunde också slå ut i det som Eliason och Schope 

(2007) beskriver som behov av stolthet eller kulturell immersion. Behovet att 

berätta blev ett sätt för deltagarna att uttrycka sin stolthet och hävda sin identitet 

i ett samhälle där bisexualitet osynliggörs i diskursen. Det är en form av 

bekräftelse av att finnas, synas och tillåtas vara. Därmed sökte de sig också ofta 

till kulturella gemenskaper där bisexualitet var mer vanligt förekommande än 

andra sexualiteter eller där reaktionerna var övervägande positiva. 

I efterhand beskriver två av deltagarna sitt behov av att komma ut till varje 

person de möter som ”hysteriskt”. Idag upplever de fortfarande stolthet över sin 

identitet, men berättar inte för alla nya de möter och alla situationer utan bara i 

de fall då det känns naturligt. Den bisexuella identiteten blir bara ytterligare en 

del av identitetspusslet: inte större eller mindre än någon annan. Detta motsvarar 

vad stadiemodellerna kallar för syntes/identitetsintegration (Eliason & Schope, 

2007). Dessa stadiemodeller förutsätter också att utvecklingen sker i linjära steg, 

vilket inte var sant för deltagarna. Samtidigt som de upplevde sin bisexuella 

identitet som integrerad med den övriga identiteten, så befann de sig fortfarande 

i en kulturell immersion där de umgicks med människor som själva var 

bisexuella eller som var accepterande av bisexualitet. Behovet av att berätta 

försvinner heller inte för att denna del av identiteten är integrerad, utan det dyker 

upp kontinuerligt under livet när det faller sig naturligt. Det tycks också som om 

deltagarna rör sig mellan de olika stadierna angående känsla av avvikande. Elias 

har kommit ut flera gånger, eftersom han kände ett behov av att smälta in och 

inte sticka ut då det skulle göra honom till en större måltavla för de äldre 

homofobiska barnen. I en homofobisk miljö återvände han till den här känslan 

av annorlundaskap som skulle vara utmärkande för det första stadiet.  

I mina deltagares sammanhang skulle snarare identitetsutveckling kunna 

ses som något cykliskt där de rör sig fritt mellan olika faser, i vissa fall kanske 

de till och med hoppar över någon fas. Johannes, till exempel, upplevde sig själv 

inte som annorlunda eftersom hen inte identifierar med de binära könen och inte 

förstod att det var något som andra gjorde. Tidigare trodde hen att uppdelningen 

i två kön skedde på ett automatiserat vis som inte innebar identifikation med det 

tilldelade könet. Som Blumstein och Schwartz (1977) skriver så förstås 

sexualitet utifrån tre interrelaterade dikotomier, där manligt och kvinnligt är en 
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av dem. Eftersom Johannes inte förstod att den binära könsuppdelningen innebar 

identifikation för andra, så blev även hens syn på sexualitet annorlunda. Inom 

forskning kring bisexualitet tycks det förutsättas att deltagarna är cispersoner, 

det vill säga en person vars könsidentitet överensstämmer med dennes 

biologiska eller juridiska kön (Nationalencyklopedin, u. å.-b). Att utvidga 

forskningsfältet för att även ta hänsyn till transidentiteter och hur dessa kan 

förstås intersektionellt i förhållande till en bisexuell identitet vore ett intressant 

område att utforska. 

Ambjörnsson (2006) skriver att den heteronormativa ordningen förutsätter 

att kön är avgörande för vår sexualitet, och att bisexualitet blir ett ifrågasättande 

av denna ordning. Detta gör enligt henne att bisexualitet kan framstå som mer 

hotande mot heteronormen än vad homosexualitet är och att bisexualitet kan ha 

en störande och oroande mellanposition (Ambjörnsson, 2006). Som deltagarna 

beskriver sina föreställningar kring bisexualitet är det just detta att kön inte 

spelar någon roll som definierar det, därmed utgör det som sagt ett hot mot den 

heteronormativa ordningen. Det suddar ut gränserna mellan homo- och 

heterosexualitet, vars skarphet och tydlighet är viktig för att heterosexualitet ska 

framstå som det normala. Enligt Gustavsson (2006) måste dessa två sexualiteter 

ligga i ett exklusivt motsatsförhållande till varandra och därför omskapas 

bisexualitet till en mellanliggande identitet för att befästa att dessa är 

väsensskilda. Deltagarna i denna studie visar att bisexualitet inte är en sorts 

hybrid mellan hetero- och homosexualitet, utan att attraktionen kan komma i 

varierande former. Som bisexuella personer kan de vara mer attraherade till det 

som traditionellt betraktas som feminina attribut, eller så kan de uppleva 

perioder när de är exklusivt attraherade till kvinnoidentifierade eller 

mansidentifierade personer. Det behöver därmed inte vara en lika uppdelad 

attraktion till kvinno- eller mansidentifierade personer. 

Detta är ett av de utmärkande dragen för en allmän förståelse av 

bisexualitet. Antaki och Widdicombe (1998) skriver att identitetskategorier har 

vissa kännetecknen och konsekvenser som analytikern enbart kan känna till via 

deltagarnas egen förståelse av kategorins innebörd. Deltagarna upplevde att 

deras personliga erfarenhet av att leva med en bisexuell identitet i ett binärt 

samhälle var lätt, men hade samtidigt en förståelse av att detta på något sätt var 

avvikande från den bisexuella normen, att det generellt var svårt att leva med en 

bisexuell identitet. Det handlade om en sexualisering, en syn på bisexuella som 

hypersexuella (framförallt som promiskuösa) och en syn på bisexualitet som 

något veligt, särskilt i ett större HBT-sammanhang där mycket handlar om att ha 

fattat ett val och där bisexualitet sågs som att inte ha gjort det här valet. Detta 

motsvarar mycket av det som står i den tidigare litteraturen (Alarie & Gaudet, 

2013; Callis, 2013; Gustavsson, 2006; McLean, 2007). 

Trots att flera av deltagarna hade erfarenheter av dessa företeelser 

rationaliseras dessa ofta med att fulla människor säger dumma saker, att det inte 

menas på ett elakt vis och så vidare. Svårigheterna som de upplever som 
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bisexuellidentifierade personer bortförklaras som engångshändelser eller 

avvikande, och upplevelsen är att bemötandet som de får som bisexuella 

personer på det stora hela är positivt. Ambjörnsson (2006) skriver att språk är en 

aktiv del i hur människor skapar mening kring vad som är verklig, våra 

identiteter och självuppfattningar. Genom att beskriva sina liv som lätta skapar 

de också en verklighet där det är så. Även de gemenskaper som de söker sig till 

skapar säkerligen en upplevelse av att det är lätt att vara öppen med sin 

bisexuella identitet genom att miljöerna skapar en trygghet i sig. 

Ambjörnsson (2006) skriver även om stereotyper, vilket innebär att man tar 

fasta på några enkla, lättförståeliga och erkända egenskaper hos en grupp och 

sedan låter dessa egenskaper representera allt. På detta vis förenklas och 

reduceras personen till en förutsägbar figur, det vill säga den blir stereotyp 

(Ambjörnsson, 2006). Det finns spår av detta i deltagarnas berättelser. När 

klasskamrater inte vill att de ska byta om tillsammans med dem i 

omklädningsrummen därför att de är ”hypersexuella objekt” eller ”perversa”, 

när att komma ut på krogen innebär inviter om trekanter eller frågor om 

porrkonsumtion, speglar detta stereotyper om bisexuella personer som enbart 

sexuella varelser. Intressant att notera är att det är de kvinnliga deltagarna som 

har upplevt denna sexualisering. Även om Callis (2013) skriver att både 

bisexuella män och kvinnor ofta missrepresenteras som hypersexuella, så är det 

en stereotyp som i högre grad slår mot kvinnor. 

För att återgå till identitet utifrån ett stadiemodellsperspektiv, så kan Fox 

(2003) stadiemodell vara intressant i sammanhanget. De två första milstolparna 

handlar om den första hetero- eller homosexuella attraktionen och förhållandet 

(Fox, 2003). Deltagarna diskuterar inte detta utförligt, men det finns antydningar 

i deras berättelser att de alla sånär som på en har upplevt dessa två milstolpar. 

Amelia är den enda som inte har befunnit sig i en samkönad relation, men är 

ändå säker i sin bisexuella identitet. En del av detta kommer ur hennes vänners 

acceptans av hennes bisexualitet som kommer fram när hon kommer ut, att det 

är något de har haft på känn. Som Comeau (2012) skriver så är det möjligt att i 

en kognitiv process och dialog med närstående möjligt att landa i och acceptera 

en bisexuell identitet. För denna deltagare är vetskapen om att hon vill ingå en 

samkönad relation när och om hon träffar den rätta fullt tillräckligt. 

Den tredje milstolpen enligt Fox (2003) är en självidentifikation som 

bisexuell, vilket brukar ske i mitten av tonåren. Detta stämmer överens med 

mina deltagares upplevelser på det stora hela. Både Johannes och Amelia har 

dock börjat självidentifiera som bisexuella först i sena tonåren eller i 

tjugoårsåldern. Den fjärde milstolpen handlar om att göra en självutlämnande 

berättelse om sin sexualitet och detta brukar ske ungefär samtidigt som personen 

börjar identifiera som bisexuell (Fox, 2003). Även här ligger deltagarnas 

berättelser i linje med vad som beskrivs i litteraturen. Det är även vanligare 

enligt Fox (2003) att de kommer ut till vänner eller relationspartners och först 

senare till föräldrarna. Av mina fem deltagare var fyra osäkra på om deras 
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föräldrar var medvetna om deras bisexualitet, medan det var mer naturligt att 

vara öppen med sina vänners och partners. 

Deltagarna upplevde det även som att det ställdes vissa särskilda krav på 

bisexuella personer. Det handlade dels om hur attraktion skulle upplevas: att det 

ska vara en lika attraktion till kvinno- som mansidentifierade personer. Även 

McLean (2007) berör detta, men visar på att bisexuella personer upplever 

attraktion till olika kön på en mängd vis. Mina deltagare visade på att 

attraktionen kunde vara mer inriktad mot feminina attribut eller att det gick i 

perioder, där de under vissa perioder inte var attraherad av ett specifikt kön alls. 

Men detta krav kunde påverka deltagarnas psykiska hälsa genom att det fick 

dem att känna dåligt samvete eller tvivel på sin identitet. 

Ett annat krav som deltagarna upplevde var att bevisa att deras bisexualitet 

var äkta genom att ha varit i en relation med både en man och en kvinna. Om en 

person inte har varit det kan deras identitet därmed avfärdas. I Alarie och 

Gaudets (2013) studie visar de på en strategi för att osynliggöra bisexualitet där 

kraven som ställs för att en person ska kunna vara ”verkligt” bisexuell är så höga 

att ingen möjligen kan leva upp till dem. Detta kunde ske genom att 

konceptualisera bisexualitet som lika fördelning av attraktion till män eller 

kvinnor samt krav på att ha befunnit sig i både en sam- och olikkönad relation 

(Alarie & Gaudet, 2013). Denna strategi för att osynliggöra och försvåra för 

bisexuella personer hade mina deltagare också ibland upplevt som ett krav för 

att kunna kalla sig bisexuella. Det var inte förrän senare i identitetsutvecklingen, 

när de kände sig mer trygga i sin identitet, som de insåg att det var de själva som 

bisexuella som kunde definiera hur de skulle uppleva sin attraktion eller vad de 

ska ha för relationer. Att en utomstående ska försöka påtala detta skulle 

upplevas som kränkande, därför att det är något de uppenbarligen inte vet något 

om. 

Identitet är alltså inte något konstant, utan som Kitzinger (1987) skriver 

kan den förstås utifrån en persons politiska och sociokulturella kontexter. Den 

sociokulturella kontext som råder idag förefaller mena att bisexualitet inte anses 

vara äkta, utan något veligt som slutligen kommer att utmynna i att en person 

kallar sig för hetero- eller homosexuell. Att identifiera sig som bisexuell kan 

därmed ses som en politisk handling för att lyfta fram sexualiteten i 

strålkastarljuset och få den accepterad. Detta liknar hur Ambjörnsson (2006) 

beskriver att gayrörelsen började göra en identitet av sin sexualitet för att skilja 

sig mot heterosexuella personer och kunna lobba för egna rättigheter. Sexuella 

identitetskategorier må vara tveksamma, men de kan fylla en politisk funktion 

för att arbeta för lika rättigheter och ge människor något att samlas bakom. 

Om bisexualitet lyftes fram i den offentliga diskursen, utan att göra 

bisexuella personer till ”den andra” eller en avvikande grupp, i olika 

sammanhang såsom i sexualundervisning, skulle kanske personer kunna undvika 

denna första känsla av att vara annorlunda, avvikande. 
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Metoddiskussion 

Inledningsvis vill jag bara nämna några ord om min egen bisexualitet och den 

roll den kan ha spelat i studien. Det finns både för- och nackdelar med att själv 

tillhöra den minoritetsgrupp som man vill undersöka. Nackdelar kan vara att jag 

inte går in i projektet helt förutsättningslöst. Jag har mina egna idéer och 

upplevelser av vad det innebär att vara bisexuell, även om jag i studien har 

överraskats och lärt mig nya saker av mina deltagares upplevelser och 

erfarenheter som har skiljt sig åt från mina egna. Deras perspektiv har utmanat 

min syn på sexuell identitetsutveckling. Det kan även ha funnits en viss rädsla 

för att reproducera fördomar och stereotyper, vilket även kan ses som en styrka 

då jag har en särskild medvetenhet om dessa. Andra fördelar är att jag har ett 

gemensamt språk med mina deltagare och min egen status som bisexuell kan 

bidra till att skapa ett förtroende. Jag har även en särskild insikt i gruppen, vilket 

gör att jag har förståelse för varierande könsuttryck och könsidentiteter samt 

större allmän kunskap kring HBTQ-frågor. 

Syftet med studien har varit att fånga deltagarnas upplevelser av 

bisexualitet i en värld som de flesta människor upplever som binär. Därmed stod 

det tidigt klart att en fenomenologisk ansats vore lämplig och valet föll på IPA. 

Eftersom det rör sig om forskarens tolkning av deltagarnas tolkning av 

omvärlden blir inte resultatet generaliserbart i den meningen att deltagargruppen 

skulle kunna ses som representativa för en större population, vilket heller inte 

eftersträvades, utan det fångar dessa deltagares upplevelser här och nu i deras 

identitetsutveckling. Dock kan resultatet troligen vara teoretiskt överförbart och 

ge en förståelse för andra personer i liknande situationer. 

Inom IPA eftersträvas enligt Smith et al. (2009) ett homogent urval för 

vilka forskningsfrågan är relevant. Därför vände jag mig i rekryteringen till 

sexualpolitiska organisationer eller bekanta för vilka ämnet var intressant. 

Resultatet blev tämligen enhetliga deltagare. De befann sig i snarlika åldrar, 

hade studerat inom snarlika områden och identifierade alla som bisexuella. Att 

få lite större spridning åldersmässigt hade kanske varit önskvärt, då mångas 

upplevelser var snarlika. Äldre deltagare hade kanske kunnat bidra med ett annat 

perspektiv. 

Tre av deltagarna var aktiva inom sexualpolitiska organisationer, politiska 

partier med dessa frågor som huvudintresse eller hade studerat inom områden 

där dessa frågor ofta kommer upp. Detta innebär att för dem är deras bisexuella 

identitet troligen uppblandad med deras politiska identitet, vilket gör att de 

kanske inte är representativa för den större gruppen bisexuella personer. Det 

yttrade sig också i att de gärna svävade ut och försökte prata om samhället i stort 

och sådant de sett, snarare än sina egna upplevelser. 

Deras engagemang kan också vara en förklaring till varför dessa deltagare 

pratade längre än de andra två, vilkas intervjuer tog trettio minuter vardera. 

Ytterligare anledningar till detta kan ha varit ett misslyckande med att etablera 

ett förtroende från min sida eller blygsel från deras sida. Det kan också ha varit 
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att intervjuerna skedde i lokaler på universitetet i områden där det rörde sig 

mycket folk. Åtminstone en av lokalerna var lyhörd så att det var ett ständigt 

sorl i bakgrunden. Sorlet och människorna som gick förbi kan ha haft en 

distraherande effekt både på mig som intervjuare och på deltagaren som 

intervjuobjekt. Dock har inte bakgrundsljuden påverkat inspelningen negativt, 

utan det går fortfarande klart och tydligt att höra vad som sägs under intervjun. 

En av deltagarna frågade också om varför det förekom en tidsbegränsning 

gällande möjlighet att hoppa av studien, då praxis är att säga att deltagaren kan 

göra det när som helst. Enligt Smith et al. (2009) är det i praktiken omöjligt och 

de rekommenderar att sätta en tidsgräns på grund av det omfattande 

analysarbetet. I samråd med min handledare valde jag att följa detta exempel, 

även om jag är medveten om att det är en etiskt knivig situation. Enligt Smith et 

al. (2009) så menar forskare ofta med att deltagare kan hoppa av ”när som helst” 

att de kan hoppa av när som helst under själva datainsamlingen. Att sätta en 

tidsgräns gör detta tydligare för deltagaren. Tidsgränsen sattes en bit fram i tiden 

när jag beräknade att jag skulle ha påbörjat analysarbetet, så att deltagaren 

kunde känna efter och begrunda sitt deltagande i studien. Ingen av dem hörde av 

sig om att de ville hoppa av. 

Som intervjuare är jag novis. Jag har tidigare studerat kommunikation och 

samtalsmetodik, vilket innebär att jag har en del förkunskaper som var till hjälp 

under intervjun. Användningen av pauser och spegling, att upprepa deltagarens 

ord, fungerade väl för att få fram fylliga svar. Även i de fall där intervjuerna är 

korta har svaren varit längre än de frågor som har ställts, vilket enligt Howitt 

(2013) är tecken på kvalitet vid intervjuer. I de fall då jag inte riktigt har förstått 

vad deltagaren har avsett, har jag bett dem klargöra, men i efterhand har jag vid 

transkriberingen upptäckt otydliga passager som jag borde ha följt upp på. Detta 

kan vara en fråga om ovana och osäkerhet rörande hur hårt jag vågade pressa, då 

vissa ämnen upplevdes som känsliga. 

Relationen till intervjuguiden under intervjuerna var flexibel. I vissa fall 

har frågor uteslutits då deltagaren redan hade svarat på den. Två av frågorna är 

snarlika varandra: om bisexualitet betraktas som annorlunda jämfört med andra 

sexualiteter och om deltagaren upplevde att det fanns några särskilda 

konsekvenser för bisexualitet i jämförelse med andra sexualiteter. Trots sina 

likheter genererade de i allmänhet olika svar eller att svaret på den första frågan 

utvecklades, vilket gör att jag upplever att de båda var nödvändiga för att få 

fram fylligt med information. 

Denna studie motiverades av att det inte har forskats lika mycket om 

bisexuell identitet som om homosexuell identitet. Detta är en del av den 

teoretiska kontexten och innebar att den existerande litteraturen inte var lika 

omfångsrik som den som handlar om homosexualitet. Den aktuella studien 

bekräftar i stort vad tidigare forskning och litteratur funnit. Det som är nytt är 

diskussionen kring föreställningar om pansexualitet och bisexualitet: att 

beskrivningarna från de olika deltagarna så påtagligt skiljer sig åt, vad de 
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upplever förenar begreppen, om de är ömsesidigt uteslutande begrepp. Det var 

också intressant att en av deltagarna var trans, vilket inte har förekommit i 

tidigare studier. Det skulle vara intressant att utforska vidare relationen mellan 

bisexualitet och transidentiteter, kanske specifikt med människor som själva 

identifierar som både och. Även relationen mellan pansexualitet och bisexualitet 

vore intressant att forska vidare inom.  

I de teoretiska utgångspunkterna har ett försöks gjort att placera in 

bisexualitet i ett sociokulturellt sammanhang: kön och sexualitet som sociala 

konstruktioner, heterosexualitet som en förhärskande norm i samhället. Genom 

valet av IPA som metod har grunden lagts för att det är deltagarnas perspektiv 

och hur de tolkar omvärlden som är det viktiga för studien. Det som har 

eftersträvats har varit att förmedla deltagarnas erfarenhet och upplevelse av 

fenomenet som har varit relevant vilket ytterligare understryker IPA som en 

lämplig metod. 

Bisexualitet och identitet ligger mig varmt om hjärtat, och jag hoppas att 

detta engagemang visar sig genom uppsatsen. Engagemang kan även synas i hur 

nära jag har arbetat med data genom att själv genomföra alla intervjuer, 

transkribera och genomföra analysen. Särskilt i den uppmärksamhet jag har 

ägnat åt informanterna i intervjun, där jag noggrant har ställt följdfrågor när jag 

inte har förstått, upprepat med egna ord för att se om jag förstått dem rätt, 

speglat och utnyttjat pauser för att inte få deltagaren att känna sig stressad. 

På ett tidigt stadium blev det tydligt att deltagarna själva är tvungna att 

definiera vad bisexualitet innebär för deras egen del och därför har deltagarna 

valts utifrån kriteriet att personerna identifierar sig som bisexuella. Det kan ses 

som vanskligt att undersöka ett begrepp som är så svårdefinierat som 

bisexualitet. För en utomstående kan det vara svårt att förstå och krävande att 

sätta sig in i vad det innebär. Gruppen som sådan är väldigt heterogen, vilket gör 

det svårt att fånga en gemensam sida av att vara bisexuell även om det som i 

studien framkommer att det finns gemensamma teman och upplevelser. 

Bisexualitet är ett mångfacetterat fenomen, vilket kräver kreativitet och 

flexibilitet av både forskare och läsare vid studier av detta. 

I intervjuerna har stor uppmärksamhet ägnats åt att plocka upp deltagarnas 

ickeverbala signaler och följa upp dessa. Analysen har utförts på ett systematiskt 

och kontrollerat vis, med en ideografisk metod, och hänsyn har tagits till 

variation och komplexitet inom analysen. 

Eftersom jag har velat sätta deltagarnas erfarenheter i centrum och 

förmedla deras erfarenhet och upplevelse av fenomenet, anser jag att IPA är en 

relevant metod för forskningssyftet att se hur bisexuella skapar mening kring sin 

identitet. 

Förhoppningen med denna uppsats är att i mindre skala fylla igen vissa 

kunskapsluckor. Resultaten visar på behovet att skapa framtida möjligheter för 

utforskning av relationen mellan bisexualitet och transidentiteter och relationen 

mellan pansexualitet och bisexualitet, men även att bisexuella personer ska få 
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sina specifika erfarenheter representerade i forskningssammanhang på ett 

igenkännligt vis. 
  



  

33 

 

Referenser 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2013). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: 

Liber. 

Alarie, M. & Gaudet, S. (2013). ”I don’t know if she is bisexual or if she just 

wants to get attention”: Analyzing the various mechanisms through 

which emerging adults invisibilize bisexuality. Journal of Bisexuality, 

13(2), pp. 191-214. doi: 10.1080/15299716.2013.780004 

Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. 

Antaki, C., & Widdicombe, S. (1998). Identity as an achievement and as a tool. 

In C. Antaki & S. Widdicombe (Eds.), Identities in talk, (pp. 1-14). 

London: Sage Publications. 

Ault, A. (1996). Ambiguous identity in an unambiguous sex/gender structure: 

The case of bisexual women. The Sociological Quarterly, 37(3), pp. 

449-463. Hämtad den 27 oktober 2014, från JSTOR, 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/4121293?sid=21105827915663&

uid=4&uid=3738984&uid=2 

Bertilsdotter, H. (2001). Biidentitet/er: Presentation av en bistudie. Lamda 

Nordica, 1-2, s. 26-43. 

Blumstein, P. W. & Schwartz, P. (1977). Bisexuality: Some social psychological 

issues. Journal of Social Issues, 33(2), pp. 30-45. doi: 10.1111/j.1540-

4560.1977.tb02004.x 

Callis, A. S. (2013). The black sheep of the pink flock: Labels, stigma, and 

bisexual identity. Journal of Bisexuality, 13(1), pp. 82-105. doi: 

10.1080/15299716.2013.755730 

Comeau, D. L. (2012). Label-first sexual identity development: An in-depth case 

study of women who identify as bisexual before having sex with more 

than one gender. Journal of Bisexuality, 12(3), pp. 321-346. doi: 

10.1080/15299716.2012.702611 

Dyar, C., Feinstein, B. A., & London, B. (2014). Dimensions of sexual identity 

and minority stress among bisexual women: The role of partner gender. 

Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 1(4), pp. 441-

451. doi: 10.1037/sgd0000063 

Eatough, V., & Smith, J. A. (2008). Interpretative Phenomenological Analysis. 

In C. Willig & W. Stainton Rogers, The SAGE handbook in qualitative 

research, (pp. 179-195). London: SAGE. doi: 

10.4135/9781848607927.n11 

Edwards, D. (1998). The relevant thing about her: Social identity categories in 

use. In C. Antaki & S. Widdicombe (Eds.), Identities in talk, (pp. 15-33). 

London: Sage Publications. 

Eliason, M. J., & Schope, R. (2007). Shifting sands or solid foundations? 

Lesbian, gay, bisexual and transgender identity formation. In I. H. Meyer 

& M. E. Northridge, The health of sexual minorities, (pp. 3-26). New 

York: Springer. 



  

34 

 

Fox, R. C. (2003). Bisexual identities. In L. Garnets & D. C. Kimmel, 

Psychological perspectives on lesbian, gay and bisexual experiences, 

(pp. 86-129). New York: Columbia University Press. 

Gustavson, M. (2006). Blandade känslor: Bisexuella kvinnors praktik och 

politik. Göteborg: Kabusa böcker. 

Hayfield, N., Clarke, V., & Halliwell, E. (2014). Bisexual women’s 

understanding of social marginalization: ‘The heterosexuals don’t 

understand us but nor do the lesbians.’ Feminism & Psychology, 24(3), 

pp. 352-372. doi: 10.1177/0959353514539651 

Helmius, G. (2004). Sexualiteten som individuellt och socialt fenomen. I K. 

Barron (Red.), Genus och funktionshinder (s. 103-120). Lund: 

Studentlitteratur. 

Howitt, D. (2013). Introduction to qualitative methods in psychology. Harlow: 

Pearson. 

Kulick, D. (1987). Hur man blir en riktig man eller kvinna. I D. Kulick (Red.), 

Från kön till genus: Kvinnligt och manligt i ett kulturellt perspektiv (s. 7-

34). Stockholm: Carlsson. 

McLean, K. (2007). Hiding in the closet? Bisexuals, coming out and the 

disclosure imperative. Journal of Sociology, 43(2), pp. 151-166. doi: 

10.1177/1440783307076893 

McLean, K. (2008). Silences and stereotypes: The impact of (mis)constructions 

of bisexuality on Australian bisexual men and women. Gay & Lesbian 

Issues and Psychology Review, 4(3), pp. 158-165. Hämtad den 6 oktober, 

2014, från Australian Psychological Society, 

https://groups.psychology.org.au/glip/glip_review/?ID=4499#previous 

Nationalencyklopedin. (u.å.-a). Heteronorm. Hämtad 10 oktober, 2014, från 

Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/heteronorm 

Nationalencyklopedin. (u.å.-b). Cisperson. Hämtad 18 februari, 2016, från 

Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ci

sperson 

Passer, M., Smith, R., Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E. & Vliek, M. (2008). 

Psychology; The science of mind and behaviour. New York: McGraw-

Hill Higher Education. 

Rosenberg, T. (2002). Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlas. 

See, H. & Hunt, R. (2011). Bisexuality and identity: The double-edged sword: 

Stonewall research into bisexual experience. Journal of Bisexuality, 

11(2-3), pp. 290-299. doi: 10.1080/15299716.2011.571995 

Smith, J. A., Flowers, P. & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological 

analysis: Theory, method and research. London: SAGE  

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed (Vetenskapsrådets rapportserie, nr 

2011:1). Stockholm: Vetenskapsrådet. 



  

35 

 

Yardley, L. (2000). Dilemmas in qualitative health research. Psychology and 

Health, 15(2), pp. 215-228. doi: 10.1080/08870440008400302 

Öhrman, A. (2009). Komma ut: Berättelser från garderoben. Stockholm: Natur 

& Kultur. 
  



  

36 

 

Appendix 

Appendix A: Följebrev 

Hej! 

 

Mitt namn är Cassandra Nilsson och jag läser psykologi vid Linköpings 

universitet. Nu under våren kommer jag skriva mitt examensarbete, och ämnet 

för min uppsats är bisexualitet och identitet. Syftet är att studera hur bisexuella 

personers erfarenheter bidrar till att skapa mening kring sin bisexuella identitet. 

 

Jag söker dig som identifierar som bisexuell, bor i [mellanstora städer], 

alternativt har möjlighet att ta dig till dessa orter, och som är över 18 år. Ditt 

deltagande innebär att du träffar mig för en intervju som kommer att ta minst 60 

minuter, men kan ta upp till 90 minuter. Du kommer att fritt få prata kring nio 

frågor om bisexualitet och identitet. Det är dina erfarenheter och upplevelser 

som står i centrum, vilket innebär att det är du som kommer att prata mest under 

intervjun. Intervjuerna kommer att genomföras under mars månad. 

 

Intervjun kommer att spelas in och det inspelade materialet kommer enbart att 

användas i forskningssyfte. Som deltagare är du anonym, vilket innebär att du 

kommer att förses med ett fingerat namn. Ditt deltagande i studien är frivilligt 

och du har rätten att dra dig ur, men på grund av det tidskrävande arbete som 

analysen innebär är det ej möjligt att hoppa av när denna är igång. Meddelande 

om avhopp måste meddelas mig senast den 31 mars 2015. 

 

Jag behöver ha svar om ditt deltagande senast söndagen den 8 mars 2015. Om 

du har frågor kring studien är du välkommen att ta kontakt med mig på min mejl 

nedan. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Cassandra Nilsson 

 

Cassandra Nilsson casni315@student.liu.se 

Handledare: Rolf Holmqvist rolf.holmqvist@liu.se 
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Appendix B: Intervjuguide 

Frågor kring bisexualitet och identitet 
 

Demografiska uppgifter: Ålder? 

                                        Kön? 

                                        Hur gammal var du när du började identifiera som 

                                        bisexuell? 

 

Vad är bisexualitet för dig? 

 

När hörde du först talas om bisexualitet? 

 

Hur var det för dig att inse att du var bisexuell? 

 

När kände du att du ville berätta om din bisexualitet? 

 

Hur reagerar människor när du berättar om din bisexualitet? 

 

Upplever du att det är lätt eller svårt att vara öppen med din bisexualitet? 

Uppföljningsfrågor: mot din familj? Mot dina vänner? Mot romantiska partners? 

 

Känner du att bisexualitet betraktas som annorlunda jämfört med 

heterosexualitet eller homosexualitet? 

Uppföljning: Positivt? Negativt? 

 

Upplever du att det finns några särskilda konsekvenser för bisexualitet jämfört 

med andra sexualiteter? 

 

Upplever du att din syn på din sexualitet har förändrats över tid? 

Uppföljning: På vilket sätt? 


