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SAMMANFATTNING 

Denna studie har som syfte att undersöka interaktionen mellan kön- och genus samt 
sexualitet bland homosexuella kvinnor med assyrisk tillhörighet. Fokus har legat på hur 
kvinnor med assyrisk tillhörighet beskriver sina erfarenheter av att vara homosexuella. Samt 
vilka svårigheter och hinder beskriver kvinnorna ur ett intersektionellt perspektiv. Resultatet 
belyser om att inom forskning och bland respondenter finns det generellt en kulturaliserad 
bild av heteronormer som inte får avvikas. De individer som avviker från kulturella normer 
anses vara onormala. Den homosexuella kvinnan med assyrisk tillhörighet upplever att 
dennes sexuella läggning blir begränsad för henne ur ett intersektionellt perspektiv därför att 
homosexualitet osynliggörs i sampel mellan kön-och genus samt sexualitet där det även 
existerar olika maktrelationer. De utmaningar som respondenterna upplevde var de 
kulturella normens implementering i samhället samt intersektionalitet överordning och 
underordning som upprätthålls i samspel mellan kön och sexualitet i deras vardag.  I följd 
med detta spelar den homosexuella kvinnan med assyrisk tillhörighet olika roller för att 
undvika att förlorar kontakten med anhöriga samt för att undvika samhällets hegemoni.  
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ABSTRACT 

This study aims at investigating gender, gender interaction and sexuality among homosexual 

women with Assyrian belonging. The focus has been on describing their experiences of being 

homosexuals as well as the difficulties they face from an intersectional perspective.  

The result portrays that in the research and among the respondents there is generally a 

cultured image of heteronorms that cannot be deviated. Individuals who deviate from 

cultural norms are considered abnormal. The respondents suggests that her sexual 

orientation is limited to her from an intersectional perspective because homosexuality is 

invisible in gender-gender interactions and sexuality where there are also different power 

relationships. The challenges experienced by respondents were the implementation of the 

cultural norm in society as well as intersectionality overriding and subordination maintained 

in interplay between sex and sexuality in their daily lives. Consequently the respondents lives 

in different roles to avoid losing contact with relatives and avoiding the hegemony of society.  

 

Keywords: Sweden, homosexuality, woman, immigrant, intersectionality 

  



INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar........................................................................................... 2 

1.3 Disposition.................................................................................................................... 3 

2 TIDIGARE FORSKNING ..................................................................................................... 3 

2.2 Sexuell identitet i Amerika .......................................................................................... 4 

2.3 Det homosexuella samhället ...................................................................................... 4 

2.3.1 Att synliggöra sin homosexualitet ........................................................................ 5 

2.4 Attityder mot homosexuella ....................................................................................... 5 

2.5 En orättvis identitet ..................................................................................................... 6 

2.6 Postkolonial forskning om homosexualitet.............................................................. 6 

2.6.1 Kulturens betydelse.............................................................................................. 7 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning ...................................................................... 7 

3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ........................................................................................ 8 

3.1 Intersektionalitet .......................................................................................................... 8 

3.1.1 Kön och genus ..................................................................................................... 9 

3.1.2 Sexualitet............................................................................................................ 10 

4 METOD OCH MATERIAL ................................................................................................. 11 

4.1 Val av metod ............................................................................................................... 11 

4.2 Urval ............................................................................................................................ 12 

4.3 Semi-strukturerade intervjuer .................................................................................. 12 

4.4 Datainsamling och genomförande........................................................................... 13 

4.5 Databearbetning och analysmetod .......................................................................... 13 

4.6 Forskningsetik............................................................................................................ 14 

4.7 Etiska ställningstagande........................................................................................... 14 

4.8 Reliabilitet och Validitet ............................................................................................ 15 



5 RESULTAT OCH ANALYS .............................................................................................. 16 

5.1 Att vara medveten om sin sexuella identitet och känslor..................................... 16 

5.2 Sexuell identitet i olika situationer .......................................................................... 17 

5.3 Att komma ut som utländsk och homosexuell individ .......................................... 19 

5.4 Begränsad som utländsk homosexuell individ ...................................................... 23 

6 DISKUSSION .................................................................................................................... 25 

6.1 Metoddiskussion........................................................................................................ 27 

7 SLUTSATS ........................................................................................................................ 28 

 

BILAGA A; MISSIVBREV 

BILAGA B; INTERVJUGUIDEN  

 

 

 



1 

1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Statens folkhälsoinstitut publicerade år 2002 en rapport om homosexuella invandrare i 

Sverige som påvisar att homosexuella invandrarkvinnor och män i Sverige möts av olika 

problem bland annat försvårad integration i det svenska samhället (Haansbeak, 2002). 

Kulturella och sociala normer i minoritetssamhället skapar två olika kollektiv, ett hetero- 

samt ett homosexuell kollektiv som tvingar homosexuella invandrare in i det 

heteronormativa samhället. Resultatet av det blir att heterosexualitet ständigt återskapas och 

heteronormativa makten bevaras (Butler, 2006 och de los Reyes, 2005).  Oavsett hur 

uppkomsten av heteronormer förklaras så finns ett tydligt mönster som tyder på att 

kulturella och sociala normen har en inverkan på sexualitet och kön som resulterar i att 

människor tänker i termer av normalitet och korrekthet gällande kön och sexualitet. Detta 

mönster påvisar att den homosexuella invandrarens kulturella syn i de flesta samhällen 

fortfarande är automatiskt relaterade med familj och barn- reproduktionsprocessen. 

Individer förväntas anpassa sig till den heteronormativa genusordningen och reproducerar 

kön, genus och sexualitet normen i samhället och individer som avviker normer blir synliga 

(Rosenberg, 2002). Haansbeak (2002) betonar att inom det kulturella perspektivet har 

homosexuella invandrare blivit uppfostrade med den synen att sex ska försiggå mellan män 

och kvinnor, samt vid giftermål. Sex ska existera mellan individer för att föra släktet i 

generationer och ”homosex” existerar inte i invandrarens kultur eftersom det inte blir 

”produkt” av relationen. Vestlund (2003) menar att konsekvensen att komma ut som 

homosexuell invandrare blir att dessa individer hamnar i en segregerad livsstil som 

homosexuella och som invandrare och löper större risk för konfrontationer med sin 

omgivning. Konsekvensen blir att den homosexuella individen får sin sexuella läggning 

konfronterad för att individen är 1)invandrare 2)homosexuell 3) homosexuell och invandrare 

(ibid.). Vestlund (2003) lyfter fram familjära relationer och menar att homosexuella 

invandrare förlorar kontakten med familj och släkt om denne väljer att leva öppet som 

homosexuell. Av denna anledning väljer de att dölja sin sexuella identitet. Det finns behov av 

att förstå hur kvinnor med invandrarbakgrund hanterar sin homosexualitet och bemästrar 

den tredubbla utsatthet som detta innebär. I heteronormativa samhället finns en hierarkisk 

genusordning som tydligt styrker könsindelningen i män och kvinnor och som dessutom blir 

varandras motpoler i den sexuella aspekten av heteronormativa samhället(Butler, 2006). Det 

finns tre nivåer av strukturer som tredubbla utsattheten för invandrarkvinna och som 

existerar mellan sexualitet och kön dessa nivåer är; individuella, institutionella och 

strukturella nivåer. Dessa nivåer är grundläggande för att förstå på vilket sätt strukturer av 

ojämlikhet och makt tydliggör inte endast varandra utan även förstärker varandra i maktens 

värld där lagen betonar rättigheter men verkligheten är motsägelsefull (Mulinari, 2005 och 
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Mattsson, 2010). Bogren (2010) menar att sexuell ojämlikhet sammanflätas med andra 

ojämlika samhällsstrukturer. Vidare belyser Bogren (2010) om att homosexuella människor 

analyseras utifrån maktperspektiv och att heterosexualitet delar in människor i sexuella 

identitetsdefinitioner. En intersektionellt analys som länkar samman sexualitet och kön kan 

således visa hur samhällets patriarkala strukturer förstärks av destruktiva aktörer på 

institutionell nivå och förvärrar situationen för homosexuella individer.  Skärningspunkterna 

intersektionalitet, kön och-genus samt sexualitet är kopplade till maktens ojämlikheter. 

Maktens ojämlikheter konstruerar skärningspunkterna genom att invandrare underordnas i 

enskild social kontext och kön-och genus samt sexualitet underordnas i andra sociala 

kontexter. Mulinari (2005) och Mattsson (2010) menar att definitionerna är relaterade och 

beroende av varandra i den meningen att kön medför frågeställningar, nyfikenhet och 

uppfattningar kring sexualitet. Mulinari (2005) och Claesson (2010) kritiserar det svenska 

samhället och menar att samhället är indelat i olika kategorier däribland ett svensk-och 

invandrare, mellan män-och kvinnor samt ett samhälle mellan heterosexuell och 

homosexuell. Denna dikotomi karakteriserar varje indelning som homogen vilket bidrar till 

att homosexuella individen är underordnade och förnekas sitt kön och sin sexuella identitet. 

Heteronormativa normer och värderingar skapar för homosexuella människor en känsla av 

avvikelser, att vara onormal och annorlunda. Målet är att bryta ner heteronormativa 

konstruktionen och skapa en värld att leva och trivas i där homosexuella har en känsla av att 

vara verkliga och värdefulla (Butler, 2006; Ambjörnsson, 2006). Kulturella och sociala 

normen innebär en stor utmaning för majoritetssamhället i Sverige i synnerlighethet för 

integrationspolitiken i det förebyggande arbetet för dels en anpassning av det svenska 

samhället men även allas lika rättigheter oavsett etnicitet och kulturell bakgrund. Vestlund 

(2003) lyfter fram att integrationspolitik bedrivs av RFSL för att förbättra levnadssituationen 

för homosexuella individer från mellanöstern. Dock finns det inga andra verksamheter som 

driver frågan om homosexuella från mellanöstern. Vidare lyfter Vestlund (2003) 

politiksfrågan gällande homosexuella med invandrarbakgrund och menar att 

integrationsverket avvisar ekonomisk hjälp till verksamhet som vill starta projektarbete i 

syfte att förbättra situationen för HBTQ-personer med invandrarbakgrund. En 

bakomliggande orsak till avslaget som integrationsverket gjorde berodde på att 

frivilligorganisationerna endast omfattar individer med viss etniskt och kulturell bakgrund. 

Frågan är hur kvinnor med assyrisk tillhörighet ska forma sitt liv och vilka hinder det finns 

för denne att leva öppet som homosexuell.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka intersektionen mellan kön och sexualitet bland 

homosexuella kvinnor med assyrisk tillhörighet. Frågeställningar är följande: 

Hur beskriver kvinnorna sina erfarenheter av att vara homosexuella? 

Vilka svårigheter och hinder beskriver kvinnorna ur ett intersektionellt perspektiv?  
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1.3 Disposition  

Studien består av sju kapitel. I första delen presenteras en introduktion till studien samt 

studiens syfte och frågeställning, i andra delen tidigare forskning. I del tre presenteras 

teoretiska utgångspunkter ur ett intersektionellt perspektiv som omfattar kön-och genus 

samt sexualitet. Vidare i del fyra presenteras metod och material samt studiens 

tillvägagångssätt. I del fem tydliggörs Resultat och analys. I del sex belyses diskussion och del 

sju omfattar slutsats.  

2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Kulturell syn på homosexualitet i Yorùbá. 

  
Denna vetenskapliga studie som baserats på intervjuer på präster, (både äldre och unga) män 

och kvinnor samt fältundersökningsteknik för forskning undersöker synen på homosexualitet 

bland Yoruba befolkningen i sydvästra Nigeria där man har en gemensam tro om att 

homosexualitet är något som hämtats till landet från västvärlden. Vidare har man 

slumpmässigt utvalt unga män och kvinnor för intervju att i syfte att undersöka deras 

förståelse kring ämnet homosexualitet. Slutligen har man även tagit del av böcker, tidskrifter, 

artiklar, tidskrifter och annat relevant material på relaterade ämnen för att fånga upp en 

helhet och bättre kunna formulera en analys (Olusola Ajibade, 2013). I studien tar författaren 

upp västvärldens inflytande i landet och att homosexualitet är västvärldens verk och att dess 

influenser hålls ansvariga för att ha spridit en felaktig syn på människans relationer. Ämnet 

homosexualitet är väldigt start förnekat av landet i helhet även bland akademiker som är 

unga och utbildade som har en skeptisk och fientlig syn på homosexualitet. Studien påvisar 

att homosexuella individer är förtryckts i sitt eget land och man ifrågasätter deras mentala 

hälsa när de kommer ut. Studien bottnar i slutsatsen kring att man först måste erkänna 

homosexualitet istället för att förneka det som befolkningen gör idag. Genom att börja prata 

om homosexualitet i öppna medier och i olika kanaler kan man bidra till ökad förståelse för 

ämnet och att erkänna att det faktiskt existerar och inte är en mental sjukdom. Olusola 

Ajbade (2013) menar att genom erkännande av homosexualitet kommer homosexuella 

individer våga komma ut och delta i forum där de kan influera och stötta varandra.   
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2.2 Sexuell identitet i Amerika 

Denna forskning undersöker sambandet mellan sexuell identitet och sexuellt beteende och 

det varierar mellan kön och ursprung i den Amerikanska södern. Metoden som användes var 

dels enkätundersökningar som skickades till 565 individer av olika kön och ursprung (vita, 

afroamerikaner, latinamerikaner och asiater) i åldern 17-69 år, vid ett av de större 

universiteten i området varav 70% var från södern. Undersökningen gjordes i syfte se 

paralleller mellan synen på sexuell identitet, sexuellt beteende, sexuella relationer, och andra 

sociala egenskaper. Studien tyder på att den mer kultiverade södern nonchalerar och tystar 

man ner homosexualitet i de områden där respondenterna studerar, trots att dessa 

universitet erbjuder ett utbud av HBT-grupper menar Baunach & Burgess (2013).  Studien 

påvisar att de religiösa deltagarna tenderade att visa större benägenhet att vara fördomsfulla 

och en sträng syn på samkönade relationer. Bland de olika etniciteterna framkommer det att 

vita (Caucasians) är mest benägna att ingå i sexualla realtioner med samkönade individer. De 

afroamerikanska respondenterna var tvådelad, där de med religiös bakgrund tenderade att 

ha en sträng syn på samkönade relationer och synen på maskulinitet jämfört med dem som 

inte var religiösa. Studien påvisar även att svarta kvinnor identifierar sig som homosexuella i 

mycket högre grad än svarta män. I sin helhet visar studien att kvinnor (oavsett etnicitet) 

visar större benägenhet att vara öppna kring homosexualitet och samkönade relationer 

jämfört med männen som i studien påvisar en sträng syn och förväntan på maskulinitet och 

homosexualitet. Vidare nämner Baunach & Burgess (2013) i studien att homosexuella som 

håller hårt i kultur och traditioner visar liten benägenhet att identifiera sig som homo-eller 

bisexuell.  

2.3 Det homosexuella samhället 

Avrahami (2007) har samlat in det empiriska underlaget genom fältarbete i Sverige. Genom 

etnografiska, det vill säga observationer bland annat i respondenternas hem, samt kvalitativa 

studier i form av semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer har Avrahami (2007) i sin 

avhandling kommit fram till ”det homosexuella samhället”. Detta är minoritets samhälle där 

homosexuella kvinnor och män tillsammans bildar det som kallas för det homosexuella 

samhället. Det lesbiska samhället är en sammanfattning av och ett resultat av det lesbiska 

aktörskapet. Individer i den homosexuella sfären identifierar sig som lesbiska eller gay, har 

likvärdiga livserfarenhet, är placerade i liknande social status och utvecklar en egen kultur 

som innebär gemensamma livsvärderingar och likartad livserfarenhet. I följd med detta 

skapar och utvecklar det homosexuella samhället en individdelning där mörkhyade individer 

upplevt ”Vi-et”(dvs. vi och dem) i form av etniskt skiljaktighet. Ett ”vi” mot ”dem” paradigm 

skapas vilket resulterar i stigmatisering av att vara mörkhyad lesbisk kvinna. I sitt resultat av 

empirin menar Avrahami (2007) att homosexuella invandrarkvinnor är försiktiga med att 

avslöja sin sexuella identitet på grund av kulturell och religiös syn på homosexuella. 

Konsekvensen blir att kvinnorna är tvungna att dölja sig bakom fasader för att inte förlora 

kontakten med sina anhöriga.   
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2.3.1 Att synliggöra sin homosexualitet 

Avrahami (2007) menar att de gånger som lesbiska invandrarkvinnor kan synliggöra sin 

sexuella läggning sker i den lesbiska sociala sfären, på exempelvis privata fester och olika 

möten. I andra sammanhang såsom familjehögtider eller släktfester är lesbiska kvinnors 

sexualitet undantrycks och deras sexuella identitet visas inte öppet. Den slutsats författaren 

drar är att detta är ett resultat av invandrarsamhällets stigmatiserande attityd och den 

existerar i många länder där kulturen och religionen värderas väldigt högt. Vidare menar 

Avrahami (2007) att målet för dessa lesbiska invandrarkvinnor är att förändra och förbättra 

deras sociala situation och våga ”komma ut”. Komma- ut -process blir en svår kamp för 

kvinnorna eftersom lesbiska invandrarkvinnor. Att skylta med sin homosexualitet kan 

medföra att kvinnorna blir utstötta och på så vis förlora kontakten med sin familj. Dessutom 

är den lesbiska gemenskapen av stor betydelse för invandrarkvinnornas ”komma-ut-process” 

eftersom detta ofta sker kollektivt, via ett kulturellt, socialt och politiskt deltagande 

(Avrahami, 2007). Många lesbiska invandrarkvinnor bekantar sig med homosexuella 

samhällets levnadsvillkor och är aktiva inom det lesbiska samhällets kulturella, sociala och 

politisk sfär detta blir en bidragande faktor till integrerings utveckling i Sverige. Dock 

nämner Avrahami (2007) att dem lesbiska invandrarkvinnor är även i detta fall, mindre 

synliga än homosexuella män. Vidare drar Avrahami (2007) slutsatsen att lesbiska 

invandrarkvinnor har svårt att hitta sin plats i det jämlikhetssträvande samhället. Dessutom 

har invandrarkvinnor svårare att träda fram och visa sin sexuella läggning i samhället på 

grund av förlust av anhöriga som kan bli konsekvensen av att synliggöra sin sexuella 

läggning.  

2.4 Attityder mot homosexuella  

Den kvantitativa studien “Attitudes Toward Homosexuality in Adolescence: An Italian Study” 

undersökte unga italienares attityder gentemot homosexuella individer. Utöver detta 

undersöktes om deras tankar kring homosexualitetens ursprung. Antalet deltagare som 

deltog i studien var 449 ungdomar, däribland 226 män (50,3%) och 223 kvinnor (49,7%) 

med en medelålder på 18 år. De viktigaste instrumenten som användes i den kvantitativa 

studien var den moderna homonegativitetsskalan som syftar till att bedöma negativa 

attityder gentemot homosexuella, samt attityderna gentemot samkönat äktenskap. Resultatet 

påvisar att männen som deltog i studien visade en mer negativ attityd gentemot 

homosexuella i relation till de kvinnliga deltagarna. Resultatet visar även på att de deltagare 

som inte haft personlig direktkontakt med homosexuella individer har mindre positiva 

attityder gentemot både homosexuella individer samt samkönade par. Den insamlade data 

tyder på att homofobin har sin grund i det traditionella heteronormen som motverkar tanken 

om jämställdhet (Santona & Gonasso, 2018). 
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2.5 En orättvis identitet 

I sin studie belyser Hicks och Jeyasingham (2016) om samhällets syn på sexualitet. Hicks 

(2016) kritiska synsätt uppmärksammar att det moderna samhället namnger individens 

sexualitet för att på så vis kontrollera och begränsa homosexuella individer och dennes 

sexuella identitet. Ytterligare menar Hicks (2016) att köns- och sexualitetsfrågan klassas 

tydligt i något så naturligt som kvinnlig och manlig könsskillnad. Vidare kritiseras den 

biologiska könsindelningen om att människan kan delas in i två kön (Hicks, 2016). 

Dikotomin staplar upp män och kvinnor som varandras ojämlikheter där kvinnor uppfattas 

som en social och kulturell konstruerade föreställningar. Sexualitetens olika kategorier 

formulerades ur sociala konstruktioner som förde in människan i definitioner av olika 

sexuella identiteter. I följd med detta blir individen blir begränsad på så vis att individens 

sexuella identitet och individens sanna sexuella begär till samkönad relation förnekas. Inom 

de sociala konstruktionerna finns hierarkiska uppsättningen av bland annat heterosexuella 

äktenskap, monogami och vidare fortplantning. Följden av detta är att heterosexualitet anses 

vara den autentiska levnadsregeln. Detta står i stark kontrast till motsatsen som är 

homosexualitet vilket betraktas som osedligt och ett hot mot fortplantningen (Hicks, 2016).  

 

2.6 Postkolonial forskning om homosexualitet 

Dalacoura (2014) har i sin studie visualiserat den internationella postkoloniala teorin 

gällande homosexualitetenskultur. Postkolonial teori grundar sig i teorin att det 

postkoloniala samhället skapade delning mellan Öst- och Västvärlden. Dalacoura (2014) 

beskriver postkolonial teori med utgångspunkt i den globala orättvisa som följt 

kolonialismens spår. Dikotomin innebär att österlandet (dvs. orienten) och ”väst” (dvs. 

västlänningar) fungerar som raka motsatser till varandra. Tolkning av kulturella och religiösa 

normer och värderingar kring homosexualitet är implementerade och ger konsekvenser i det 

lägre socioekonomiska samhället i ”öst”. Sex och kärlek mellan samkönade par är absolut 

förbjudet och uppfattas av ”öst” som etiskt oacceptabelt de. I västvärlden finns dock en 

attityd mot homosexuella individer. Attityden är homofobisk och diskriminerande trots 

rättsnormer kring homosexuellas rättigheter dock går det att leva som homosexuell i det mån 

individen vill och kan(Dalacoura, 2014). Det empiriska materialet undersöktes genom 

fältarbete i mellanöstern. Dalacoura (2014) har observerat deltagare i bland annat deras hem, 

i deltagarnas sociala umgänge, samt genom semistrukturerad intervjuer. Med hjälp av 

etnografiska och kvalitativa underlag har Dalacoura (2014) kommit fram till att den koloniala 

teorins effekter kvarstår i nutida samhällen. Tolkning av kulturella och religiösa normer och 

värderingar kring homosexualitet påverkar och ger konsekvenser i det lägre socioekonomiska 

samhället i ”öst”. Sex och kärlek mellan samkönade par är absolut förbjudet och uppfattas av 

”öst” som etiskt oacceptabelt. Kolonialismen skapade tvådelning mellan homosexuella och 

heterosexuella individer i samhället. I ”Väst” kan homosexuella tydliggöra sin sexualitet men 

i kulturer där dessa individer är förtryckta och inte kan visa sin sexuella läggning väljer 

homosexuella individer att leva som andra individer vill att dem ska leva nämligen som 
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heterosexuell i ett heteronormativt samhälle. Koloniala maktförhållanden i västvärldens 

samhälle uppfattas som moderna och civiliserade och som socioekonomiskt och politiskt 

utvecklade. En följd av detta är att det i västvärlden är möjligt för individer att uttrycka 

skillnader och likheter mellan homosexuella och övriga samhälle. I ”väst” talar det om den 

homosexuella individen som en del av en större samhällelig identitet och skillnaden mellan 

individdelning uteblir. Dock finns kolonialismens effekter och avtryck i hur världens orättvisa 

maktrelationer är utformade i vår nutid. Med det vill Dalacoura (2014) belysa om att 

kolonialismens fundament återskapas både globalt och internationellt i nutida samhällen.  

2.6.1 Kulturens betydelse 

Dalacoura (2014) diskuterar frågan om kultur och juridiska rättigheter och menar att 

västvärlden utgör ett hot mot öst världen eftersom homosexuella i ”väst” har juridisk rätt att 

vara homosexuella. Medan i östra delen av världen exempelvis i mellanöstern sker kulturell 

och religiös diskriminering av homosexuella individer.  Rättshandlingar mot homosexuella 

individer är utbrett och väl dokumenterat i mellanöstern. Brottshandling kan bland annat 

handla om att homosexuella personer försvinner. Internationella aktivister har på uppdrag 

av homosexuellas rättigheter i mellanöstern försökt att påverka politiska beslut genom att 

demonstrera, men även då råder det negativa attityder mot aktivister och deras budskap. 

Dessa attityder finns av den orsaken att konservativa religiösa ledare, religiösa skolor, 

traditionella patriarker men matriarker (dvs. mödrar) vill skydda den autentiska kulturen 

från att utrotas. En konsekvens av detta blir att konservativa individer anser att 

homosexuella personer är ett stort hot mot samhället, religionen och kulturen (ibid.). 

Ytterligare menar Dalacoura (2014) att enligt den kulturen i exempelvis mellanöstern är 

homosexuella individer förrädare gentemot sin egen kultur och är en avvikare i sina 

karakteriska drag. Detta gör det hela homosexuella processen gällande juridiska rättigheter 

väldigt motsträvig i öst världen och på grund av detta har homosexuella individer en 

försvagad position och utanförskap i samhället.  

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning  

I tidigare forskning presenterades tre vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling 

gällande homosexualitet bland invandrarkvinnor. Kolonialismens påverkan skapar dikotomi 

i samhället och mellan individer. Samhällets syn på homosexualitet är ett hinder för 

individen eftersom samhällsnormerna har utvecklats och konstruerats på kulturella- och 

religiösa normvärderingar samt seder och bruk.  Individen ser kvinnligt och manligt kön som 

naturgivet och biologiskt. Sexualitet, kön och genus sammanflätas som biologiskt. Den 

sexuella driften ska existera mellan män och kvinnor för vidare fortplantning, avvikande 

normer gestaltar den lesbiska kvinnan som underlägsen och icke produktiv. Individer från 

mellanöstern som avviker normer blir stigmatiserade eftersom homosexualitet anses vara 

etisk oacceptabelt. Huruvida den kulturella och sociala konstruktionen ska havereras eller 

förändras har forskare olika åsikter om. Olika framträdande individer i mellanöstern vill 

bevara hetero makten och ser homosexuella personer som ett problem, som en produkt av 
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det ignoreras deras jämlikhetssträvande och dem får svårare att träda fram med sin sexuella 

läggning.  

Den kulturella och sociala konstruktionen i mellanöstern berör olika individer i samhället, 

dock framkommer det inte hur dessa individer ska gå tillväga för förändring eftersom 

homosexualitet är förbjuden i dem kulturerna. Forskningen belyser även om problem som 

existerar i västvärldens homosexuella sfär. Homosexuella individer sinsemellan skapar en 

dikotomi mellan olika etniciteter. I följd med det stigmatiseras mörkhyade individer i det 

homosexuella aktörskapet. Forskningen tyder även på postkolonialismens påverkan gällande 

köns- och genus tolkningar och världens orättvisa maktrelationer återskapas både globalt och 

internationellt i nutida samhällen. Tidigare forskning belyser även om att i Sydvästra Nigeria 

är homosexualitet oacceptabelt samt att de homosexuella individer som lever öppet med sin 

sexuella läggning blir avvikande och stämplade som mentalt sjuka. I södra Amerika väljer 

individer som hållet hårt i sin kultur att inte leva öppet som homosexuella eftersom deras 

sexuella läggning enligt kulturen inte är acceptabel och därför väljer även dessa individer att 

inte identifiera sig som varken homosexuella eller bisexuella. Forskning visar även att män 

visar en mer negativ attityd gentemot homosexuella i relation till kvinnor samt att hetero 

människor som inte känner homosexuella individer har mindre positiva attityder gentemot 

både homosexuella individer samt samkönade relationer.  

I våra samhällen existerar uppsättning av heterosexuella äktenskap, monogami och vidare 

fortplantning alltså anses heterosexualitet vara den äkta levnadsregeln. Detta står i starkt 

kontrast till motsatsen som är homosexualitet vilket betraktas som osedlig och ett hot mot 

fortplantningen. Slutligen, tidigare forskning belyser om den starkt implementerade 

traditionella heteronormativa kulturen oavsett land som fortfarande är i de flesta samhällen 

automatiskt relaterade med familj och barn- reproduktionsprocessen.  

3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I följande kapitel beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter. Initialt introduceras 

intersektionalitet och därefter redogörs en översikt av definitionerna kön-genus och 

sexualitet. Teoretiska utgångspunkterna valdes för att undersöka intersektionen mellan kön 

och sexualitet bland homosexuella kvinnor med assyrisk tillhörighet.  

3.1 Intersektionalitet 

Intersektionell perspektiv utgår från bland annat skärningspunkterna klass, etnicitet, köns-

och genus och sexualitet som är sammanvävda och kan användas för att förstå och kritisera 

hur maktrelationer blir en del av och påverkar det sociala livet samt hur köns-och genus samt 

sexualitet blir en bidragande faktor till att förtryck och ojämlikheter upprätthålls och 

återskapas och där integrationen mellan dessa skärningspunkter belyser underordnad och 
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överordnad positionering som individ i ett samhälle eller i en grupp (Mattsson, 2010; 

Mulinari, 2005; Tolvhed, 2010). De los Reyes & Mulinari (2005) menar att analysering av 

skärningspunkterna används för att undersöka hur ojämlikhet skapas mellan och inom olika 

grupper på olika samhällsnivåer. De los Reyes & Mulinari (2005) belyser om att analysera 

intersektionalitet på ett kritiskt sätt för att individens medvetenhet om hur 

skärningspunkterna bidrar till och upprätthålla maktstrukturer och förtryck men också hur 

dessa maktstrukturer och förtryck kan utmanas. Genom en ökad medvetenhet kan individen 

undvika att reproducera maktstrukturerna. Jenkins (2008) menar att 

intersektionlitetsbegreppet tolkas och tillämpas på olika sätt. intersektionalitet kan användas 

på individ- och strukturell nivå där maktstrukturer analyseras. På individnivå används 

analysen av intersektionalitet för att undersöka hur skärningspunkterna; klass, etnicitet kön- 

och genus samt sexualitet används för att skapa olika identiteter i samhället och försöka 

förstå förhållandena mellan skärningspunkterna samt deras positioner. På strukturell nivå 

används intersektionalitet för att analysera hur olika maktpositioner påverkar 

samhällsutvecklingen samt hur olika statliga och/eller kommunala aktörer har hierarkiska 

maktpositioner som bevarar ojämlikhet och social orättvisa över samhällets medborgare 

samt rangordnar olika maktordningar i samhället.  

3.1.1 Kön och genus 

Carlson (2001) menar att individer uppfattar kön som naturgivet och biologiskt, det vill säga 

kroppsliga skillnader mellan kvinnor och män. Evertsson (2010) och Butler (2007) menar att 

aktören gör kön genom sina handlingar, sitt sätt att prata och det aktören uppfattar sig själv 

som. Genus handlar om de förväntningar som normer har om hur kvinnor eller män bör bete 

sig. På detta sätt uppfattas genus som social och kulturell konstruktion. Individer skapar 

alltså genus i samhället genom handlingar och beteenden och har ingen koppling till det 

biologiska könet. Ytterligare menar Carlson (2001) att, syftet med köns-begreppet är att 

människan ska vara befriad från inställningen om att kvinnor bör bete sig som kvinnligt och 

män bör bete sig manligt.  Här blir det även en över och underordning det vill säga kön kan 

förstås i relation till Intersektionalitet som att kön är överordnat ett annat. Inom den 

kulturella och sociala aspekter är mannen normen och kvinnan underlägsen och förväntas av 

samhället att agera som sitt naturgivna kön, andra beteenden som att synliggöra sin 

homosexualitet uppmärksammas som annorlunda och onormalt (Evertsson, 2010).  

Butler (2007) och Mattsson (2010) kritiserar dikotomin mellan kön och genus och hur denna 

dikotomi skapar och kontrollerar könsmakten i samhället. Kön är ett objekt som vidare är ett 

sätt att klassificera människor i olika identiteter och kategorier Samhälle som ser kön 

synonym med genus, vilket sedan kopplas ihop med sociala och kulturella normer om att kön 

är sammanlänkad till det biologiska och naturgivna könsorgansskillnad som finns mellan 

kvinnor och män. Dessutom menar Butler (2006) att genus skapas via kroppsliga reaktioner 

och beteenden nämligen säga att göra sitt kön. Dock kritiserar Butler den sociala och 

kulturella tvåindelningen mellan kön och genus och menar att individen gör sitt kön genom 

bland annat handlingar medans genus handlar om de förväntningar som heteronormen har 

konstruerat i hur en kvinna eller man bör vara. För att förenkla och förstå skillnaden mellan 

kön och genus används begreppen femininitet och maskulinitet. Begreppen femininet och 
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maskulinitet skapades genom sociala relationer i olika kulturer och historiska tidsperioder. 

Genus utmärks i beteenden, handlingar och gester, dessa skiljer på kroppen som kvinnligt 

och manligt, med andra ord individen gör sitt kön. Detta kan bli tydligt i vardagen genom att 

exempelvis individen använder kläder eller gestikulerar för att skilja på kroppen som 

kännetecknar antigen manligt eller kvinnligt (Evertsson, 2010; Chancer & Xaviera Watkins, 

2009; Mattsson, 2010). I relation till kön och genus menar Butler (2005) att perfomativitet 

betecknar handlingsaspekten hos individen och grundläggande för perfomativitet innebär att 

kön är en kulturell och social konstruktion vilket betyder att ingen kvinna är född till kvinna 

och ingen man född till man utan att individen blir till kvinna eller man genom beteenden, 

språkliga utryck och handlingssätt. Följaktligen kan performativitet tolkas på angivet sätt att 

individen tillkännager sin egen handling som den kön den känner sig bekväm i (Butler, 2005; 

Butler 2007).  

En individs genusidentitet betyder att individen växlar mellan biologi samt det genus som 

framförs i olika sociala kontexter och består av tre köns områden som integrerar med 

varandra: 1) anatomisk kön, 2) genusidentitet och 3) genusperfomance. Det kan då uppstå 

problematik mellan genusidentitet och könsidentitet när samspelet mellan dessa tre 

könsroller visar att individens biologiska kön är olik individens genus. Det betyder att när 

biologiskt kön och genusidentitet skiljer sig från genusperfomance (dvs. beteenden) så visar 

performance på en olikhet. Inte bara mellan kön och individens kroppsliga handling, utan 

mellan kön och genus, samt mellan genus och individens performativitet (Butler, 2005; 

Wittig, 2007). Butler (2007) & Wittig (2007) exemplifierar interaktionen mellan köns 

områden genom att förklara att individens fysiska uppträdande är feminint även fast 

individen har en manlig kropp. Parallellt med detta visar individen en omvändning: 

individens kropp och kön är maskulint men inombords är denne feminint.  Alltså gester och 

sexuell önskan reflekterar en inre kärna som samtidigt blir tydlig genom beteenden. Detta 

formas genom interaktionen mellan ovannämnda könsroller som skiljer sig växelvis (Butler, 

2007;Wittig, 2007).   

3.1.2 Sexualitet  

Mattsson (2010) utgår från Rubins (1993) modell för att lyfta fram sexualitetshierarki och 

menar att viss sexuellt beteende exempelvis heterosexualitet, monogami och olikkönad 

relation är acceptabla och naturliga. Bland annat definieras homosexualitet, ogift samt 

polygami som oacceptabelt och onaturliga. Enligt Rubins modell (1993) påvisar Mattsson 

(2010) att sexualitet delas in i det goda och normala begär som baseras på heterosexualitet. 

Denna modell av sexualitetshierarki tydliggör hur individer kan förstå vad som konstrueras 

som normgivande och naturligt och därmed överordnad sexualitet samt hur denna 

konstruktion sker genom en uppdelning mellan det normala och de avvikande, det naturliga 

och det onaturliga samt de friska och de sjuka. I denna uppdelning ligger en tydlig över- och 

underordning det vill säga en heterosexuell maktrelation som påverkar andra avvikande 

sexualitet genom att vara överlägsna andra individer i samhället (Bogren, 2010; Mattsson, 

2010). Vidare Bogren (2010) att sexualitetsdiskursen lyfter fram kulturella och religiösa 

normer och värderingar. Dessa normer och värderingar tvingar mer eller mindre människan 

att handla utifrån en heteronormativ kontext. Vilket resulterar i att människan ändrar synen 
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på sin egen identitet och sexualitet. Parallellt med det påvisar Mulinari (2005) att makt inom 

sexualitetens diskurs är ett destruktivt verktyg eftersom negativ makt förtrycker individens 

sexuella behov och begär och tvingar individer till nya sexualiteter som blir känslomässigt 

problematiskt. I en heterosexuell kontext finns det en föreställning och förväntan på att 

sexualiteten uttrycks och praktiseras inom äktenskap, mellan gifta makar av motsatta kön. 

Detta är således den överordnande föreställningen och heteronormativa förväntan på 

individer (Bogren, 2010).  

En definition av sexualitetens maktförhållande är sexual script. Innebörden av sexual script 

(innebörden på svenska: sexuella kategorier) tvingar individen i samfälliga kontexter att 

agera och tänka på ett heteronormativt sätt gällande sexualitet. Sexuella kategorier består av; 

intrapsykiska, interpersonella och kulturella skript som är sammanflätade och länkade till 

den sociala kontexten. Den sociala konstruktionen har sin grund i kulturella och religiösa 

normer och värderingar. Den sociala sammansättningen styr på så vis vår sexualitet.  

Exempelvis när sexualiteten får synliggöras och med vems sexualitet som får synliggöras. 

Den kulturella kategorin av sexual script omfattar normer och värderingar, regler, och 

förväntningar som samhället har på individen i centrum. Interpersonell kategori studerar 

förhållanden individer emellan och relationens utveckling. Den intrapsykiska kategorin har 

sin grund i individens sexuella lust och begär, attraktionsideal och affektioner (Gagnon & 

Simon, 2005; Jenkins, 2008; Mattsson, 2010).   

Slutligen, olika definitioner av sexuell identitet skapar ojämlikhet i samhället det betyder att 

sexualitet ses som en maktordning i samhället och att leva med någon annan av motsatta kön 

ses som självklara (Mattsson, 2010). Dem sociala identiteterna är homosexuell, kvinna och 

med assyrisk tillhörighet- är aktuella i olika sammanhang ur ett intersektionellt analys. 

Generellt är homosexualitet tydligast då den står i fokus under intervjuerna. Att vara kvinna 

med assyrisk tillhörighet står även i fokus samt erfarenhet av att vara kvinna är lika uttalat 

det vill säga att respondenterna vet sin roll som kvinna men följer den traditionella 

heteronormen. Ett intersektionellt perspektiv kopplas i analysen för att framhäva kvinnornas 

erfarenhet av att vara homosexuella samt svårigheter ur ett intersektionellt synvinkel.  

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 

Studien är kvalitativ och undersökningsempiriska underlag har samlats in genom 

semistrukturer intervjuer. Resultatet blev semistrukturerad intervju därför att forskaren kan 

utveckla en förståelse eller hitta ett mönster i hur respondenten känner och upplevelse sin 

livsvärld. Datasamlingsmetoden rekommenderas, när intresset riktas mot individernas 

livsvärld utifrån respondentens beskrivning av dennes verklighet (Bryman, 2015). I bakgrund 
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till detta menar Kvale & Brinkman (2014) att syftet med studien, intervjufrågorna och 

centrala teman ska vara sammanflätade för att lyfta fram respondenternas livserfarenhet. 

Min tanke är att undersöka livserfarenhet bland homosexuella kvinnor. Bryman (2015) 

förklarar begreppen kvantitativ och kvalitativ forskning genom att ställa upp dikotomierna 

mot varandra och förklarar varderas olikheter. Forskare som använder sig av en kvalitativ 

metod vilket utgår från ord eller respondentens uppfattning medan kvantitativ forskning 

utgår från siffror och statistik. Kvalitativ forskningsmetod handlar om att utveckla en 

förståelse eller hitta ett mönster i något såsom hur respondenten känner inför en händelse. 

Repstad (2007) menar att kvantitativ forskningsmetod handlar om att få fram mängd, det vill 

säga information utifrån siffror i frågor om hur ofta eller hur många. Studien använder sig av 

kvalitativ intervju som arbetsmetod då syftet med undersökningen är att lyfta fram 

interaktionen mellan kön och sexualitet ur ett intersektionellt perspektiv samt hur 

respondenternas livserfarenhet påverkas av att dessa skärningspunkter. Nackdelen i början 

av studien var att få tag i rätt respondenter med den etnicitet tillhörighet som studien kräver. 

En nackdel med kvalitativ metod var svårigheten att strukturera upp respondenternas svar 

och sedan urskilja det som är väsentligt för studien. Dessutom kan författaren gå tillbaka till 

transkriberingen för att försäkra om att inte missa information som är viktigt för empirin.  

4.2 Urval 

Respondenterna valdes utifrån kriterier, det viktigaste kriteriet är 1)medvetenhet om sin 

sexuella identitet 2)att individerna har assyrisk tillhörighet 3)födda i Sverige och 4)bor i olika 

städer i Sverige. Sista kriterium valdes på grund av att inte röja respondentens anonymitet. 

Respondenterna valdes genom så kallad snöbollsurval där jag som författare kontaktade 

individer som jag vet har kontakter inom den profession jag sökte. Bryman (2015) belyser om 

snöbollsurval och menar att forskaren gör sitt urval utifrån en metod där personer i urvalet 

rekommenderar nya personer som skulle vara lämpliga för studie. Av de som lämnat intresse 

kontaktades via e-mail och sedan skickades missivbrev (se bilaga A). I e-mailet framgick det 

information om att vilja intervjua homosexuella kvinnor samt anonymitet för dessa kvinnor. 

I e-mailet förklarades även att deltagare kan när som helst välja att avbryta intervjun utan 

förklaring. Det framgick även att deltagare har rätt att ta del av uppsatsen efteråt, om de 

önskar. De fyra deltagare som blev intervjuade var homosexuella kvinnor med assyrisk 

tillhörighet och som lever i hemlighet med sin sexuella läggning.  

4.3 Semi-strukturerade intervjuer 

Bryman (2015) menar att semistrukturell intervju är av kvalitativ genre vilket ger forskaren 

möjlighet till djupare förståelse och kunskap av fenomenet men, kan dock inte generalisera 

resultatet. Det framgår även att kvalitativa intervjuer är flexibla och lämnar utrymme för 

respondenten att fritt förklara förståelse av händelser, mönster och beteenden. Denna typ av 

intervju genererar till en djupare förståelse i hur respondenten värderar sin livserfarenhet. 

Bryman (2015) menar att semistrukturell intervju är att föredra då den formen ger 
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respondenten en trygghet då intervjun upplevs som ett samtal där den enskilde har ett 

utrymme att svara utifrån egna upplevelser.  

4.4 Datainsamling och genomförande 

Forskningen i denna studie är hämtad från Mälardalens högskolebibliotek inom 

ämnesspecifik databas socialt arbete. Sökningen omfattar fulltext, referenser, vetenskaplig 

granskning via Social Care Online och Social Service abstract. Begreppen ”Sweden”, 

”homosexuality”, ”foreign”, ”woman” ”intersectionality” var relevanta vid sökning av 

nationell och internationell forskning och som kom att bli nyckelorden i min studie.  

Respondenterna är fyra svenskfödda kvinnor med assyrisk tillhörighet, över 20 år gamla 

samt bor i olika städer i Sverige. Tillvägagångssättet för datainsamling valdes med 

utgångspunkt i metod och urvalet som omfattar respondenter från olika städer, detta val 

gjordes för att ge relevant information utifrån respondenternas livserfarenhet. Den 

semistrukturerade intervjuguiden (se bilaga 2) utgick från olika tematiserade öppna frågor 

med utgångspunkt i individens livserfarenhet. Respondenterna fick utrymme att fritt förklara 

förståelse av händelser, mönster och beteenden som resulterar i att forskaren fick djupare 

förståelse i hur respondenten värderar sin vardag. Intervjuerna valdes att genomföras 

respondenternas stad i syfte att respondenterna skulle känna sig trygga och bekväma. 

Information som framkom under mötet med respondenten spelades in via 

ljudinspelningsinstrument, vilket bidrar till att förbättra minnet och underlättar analysen av 

vad respondenterna har sagt och hur de har sagt (Bryman, 2015). Ljudinspelningens syfte är 

att kunna använda informationen som framkom under intervjun som källa i studien(Bryman, 

2015) se vidare i bilaga 1. Under mötet ställdes frågor som ger forskaren förståelse i hur 

respondenten upplever sin vardag och i relation till sin omgivning. Semistrukturerade 

intervjufrågor tematiserade för att kunna lyfta fram studiens syfte. 

4.5 Databearbetning och analysmetod 

Databearbetning utfördes via ordagrann transkribering av intervjun. Transkriberingen 

gjordes direkt efter mötet med samtliga respondenter. Bryman (2015) lyfter fram vikten av 

textkodning vid kvalitativ analys. Vid transkribering bör forskaren använda sig av kodning av 

teman (Bryman, 2015), denna studie har utgått från tematiserade intervjufrågor för att sedan 

kunna analysera empirin. Intervjuguiden använder sig av teman lyfte upp begrepp som är 

väsentliga för studien, i detta sammanhang tematiserades intervjufrågorna för att hitta ett 

mönster i empirin i relation till studiens syfte. Studien utgick från teman för att underlätta 

analysen av kön, etnicitet och sexualitet, ur intersektionalitet undersöka respondenternas 

livserfarenhet. Tematisering av intervjufrågor underlättade och skapade strukturell ordning i 

den transkriberande texten vilket var behjälpligt. Relevanta begrepp i empirin markerades 

och ett mönster hittades i intervjusvaren. Kodning utifrån teman och texten analyserade 

materialet med undersökningens valda teorier. Teman som används i studien är; att vara 
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medveten om sin sexuella identitet, känslor och kön i olika situationer, begränsad som 

homosexuella kvinna och att komma ut som utländsk och homosexuell individ.  

4.6 Forskningsetik 

I studien har inga namn eller städer tilldelats på grund av de forskningsetiska principerna 

som bör beaktas vid kvalitativa studier (Bryman, 2015). Däremot har siffror tilldelats för att 

läsaren ska kunna avskilja respondenterna. Detta val beror på att, homosexuella kvinnor med 

assyrisk tillhörighet är en minoritet i nutida samhälle. Om jag skulle tilldela stad eller fiktivt 

namn så finns det risk att dem blir upptäckta. Vidare, ett av kraven är informationskravet 

som innebär att respondenterna har blivit informerade om all information kring studien. 

Ytterligare ett krav är samtyckeskravet. Respondenterna har ställt upp på intervjun av fri vilja 

och har blivit informerade om att intervjun kan avbrytas när de känner för det. Ett tredje 

krav är nyttjandekravet som har inneburit att respondenterna har blivit informerade att all 

empiri som samlas in kommer att användas för studiens syfte och inget annat. Det sista 

kravet som Bryman (2015) tar upp och som varit av stor vikt vid intervjuerna som gjorts är 

konfidentalitetskravet som betyder att all empiri som samlats in från intervjuerna har det 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter om den enskilde är inte tillgängliga för 

andra. Dock är det viktigt att påpeka att samtliga respondenter medgivit till att skribenten 

angivit den korrekta staden i syfte att konstruera att det finns kulturella avvikande mönster 

oberoende av plats. 

4.7 Etiska ställningstagande 

Studie har tagit hänsyn till forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckekravet, 

nyttjandekravet och konfidentalitetskravet (Vetenskapsrådet, 1990). Vidare menar 

Vetenskapsrådet (1990) att forskningsetiska principer tar hänsyn till individskyddet genom 

att inte avslöja information om individen som kan utsättas för fysisk eller psykisk skada. Till 

en början av intervjuplaneringen skickades missivbrevet (se bilaga 1) via mail. 

Vetenskapsrådet (1990) menar att informationskravets innehåll tydliggjorde information om 

vem som genomförde studien, genom att skicka ut ett missivbrevet om vilket program jag 

läser, syftet med studien och kontaktuppgifter till mig och min handledare. Respondenterna 

har även tagit del av information gällande deras deltagande och valfrihet i att avbryta 

intervjun när som utan att behöva ange anledning. I missivbrevet har jag även angett 

information om tidsramen för mötet. Slutligen, respondenterna har fått information om att 

intervjun och transkriberingen förvaras på ett säkert ställe och endast jag som forskare tar 

del av informationen, efter godkänd studie förstörs all material. Respondenterna har även 

tagit del av information, att intervjun och transkribering kommer endast att användas i 

forskningssyfte och konfidentalitetskravet och nyttjandekravet omfattar även privata 

uppgifter. 
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4.8 Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet och validitet är nödvändigt för att kunna uppfylla fyra olika krav för att en studie 

med kvalitativ forskning ska vara tillförlitlig (Bryman, 2015). Första kravet är tillförlitlighet 

strävar efter att karakterisera den sociala verkligheten och har sitt ursprung i transkribering 

av intervjuerna. Trovärdighet är andra kravet, och undersöker om studiens resultat 

representerar den verklighet som forskaren kommit fram till, samt om studien kan 

generaliseras till motsvarande situationer. Överförbarhet är ett tredje kravet för en kvalitativ 

studie, vilket innebär att en annan forskare genomför studien i någon annan situation på 

samma sätt och förvänta sig att det empiriska resultatet blir desamma. När respondenterna 

svarar på frågorna vid senare tillfällen är det inte säkert att resultatet är sig likt.   

Kvalitativ forskning är subjektiv, således innebär det att det finns svårigheter i att framställa 

samma forskning vid senare tillfälle. Eftersom att den sociala verkligheten förändras och den 

sociala uppfattningsförmågan om verkligheten är sig olikt (Bryman, 2015). Slutligen vid 

kvalitativ forskning är pålitlighet sista kravet. Det innebär att garantera en fullständig 

beskrivning av studien och tillgänglighet utifrån forskningsprocesser (Bryman, 2015).  

Dessa fyra krav motsvarar inom kvalitativ forskningsmetod intern validitet, extern validitet, 

reabilitet och objektivitet för att kunna beskriva studiens kvalité. Enligt mig kan trovärdighet 

uppnås genom att direkt implementera citat ur empirin. Ur sociala livserfarenhet kan miljön 

ha en påverkan på respondentens liv, det innebär således att respondenterna upplever sin 

livserfarenhet på olika sätt. Jag har haft ett kritiskt ställningstagande till respondenternas 

svar således har jag tagit hänsyn till respondenternas etnicitet, kulturella samt religiösa 

åskådningar.   

Det andra kravet är överförbarhet. Detta krav uppnåddes inte denna studie, således går det 

inte att värdera respondenternas egna subjektiva livserfarenhet in i annan kontext utan att 

deras sociala liv förändras. Det tredje kravet är pålitlighet och transparens är grundläggande 

för en väl genomförbar studie. I samband med detta har jag som forskare haft ett kritiskt 

ställningstagande vid behandling av information och kan konstatera att respondenterna varit 

ärliga i deras svar. Initialt hade jag som forskare egen förståelse för studiens syfte. Jag hade 

en förståelse om livserfarenhet ur ett intersektionellt, kön och sexualitet synvinkel gällande 

homosexuella invandrar kvinnor, dock kan inte denna förståelse generalisera alla 

homosexuella invandrare eftersom det finns kvinnor med assyrisk tillhörighet som lever 

öppet med sin homosexualitet.  Dessutom har jag under intervjuerna varit objektiv och inte 

låtit min egen förförståelse påverka studiens empiri för att undvika och få felaktig empiri. 

Forskningsmetoden som användes var semi-strukturerad intervju. Valet av intervjumetod 

utgår från respondenternas (som subjekt) livserfarenhet ur sociala kontexter. 

Semistrukturerade intervjun är tematiserad vilket ger en helhetssyn på respondenternas 

nutida livsfarenhet. Denna typ av intervju är relevant för studiens syfte och frågeställningar. 

Jag valde att inte anteckna under mötet med respondenten. Dels för undvika att tappa 

koncentrationen, men också för att jag inte tappa fokus på att ställa följdfrågor och agera 

utifrån principen om aktivt lyssnande. 



16 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel strukturerades intervjuerna i en ordning baserat på de svar som getts av 

respondenterna. Sammantagen utgår resultat och analys från teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning. 

5.1 Att vara medveten om sin sexuella identitet och känslor 

Under intervjun belyste respondenterna att människan redan vid födseln definieras i sexuell 

identitet i relation till sitt kön. I följd med detta har heterosexualitet formats till att vara det 

absoluta idealet. Även om de intervjuade kvinnorna följer den traditionella heteronormen så 

är de medvetna om sin sexuella identitet och känslor. Insikten om att de var intresserade av 

tjejer framstår som självklar för dem, samt att de attraheras av kvinnor och att de har/haft 

samkönad relationer. Det problematiska blev rädslan som uppstod när respondenterna 

började tänka på hur omgivningen skulle reagera. Respondenterna menar att heteronormens 

reproduktion och upprätthållande resulterar i problem för dem eftersom respondenterna 

utvecklade känslor redan som barn och var då kära i en individ av samma kön. Vid detta 

stadie har individen varit medveten om att hen är avvikande i den heteronormativa 

sexualiteten och informanterna menar att det heteronormativa samhället förtrycker deras 

sexuella identitet. Vidare uttrycker respondenterna att dem i hemlighet identifiera sig som 

homosexuell, har känslor och sexuella begär till individer av samma kön och prioriterar 

kvinnor istället för män som kärlekspartner. Vidare menar informanterna att de kände sig 

onormala eftersom det heteronormativa samhället förtrycker deras sexuella identitet 

eftersom homosexuell identitet och samkönad relation framställs som avvikande i det 

heteronormativa samhället. Ovanstående resultat tolkas utifrån begreppen sexualitet som 

belyser om sexualitetens maktförhållande i det heteronormativa samhället. Det innebär att 

individen blir tvingad till att agera och tänka på ett heteronormativt sätt gällande sexualitet. 

Således innebär det att den homosexuella individens sexuella affektioner och 

attraktionsidealet ska ha sin grund i heterosexualitet. Respondenterna uttrycker sin sexuella 

identitet och känslor på följande sätt; 

Jag blev medveten om min sexuella identitet och känslor när jag gick in i puberteten vid 14-15 åldern. Jag 

började utveckla känslor för kvinnor och kände också att jag utvecklade sexuella känslor för kvinnor. Jag 

vågade aldrig bekräfta det och trodde att jag var konstig, men idag är jag 20 år och inser att dessa 

hormoner har existerat inom mig redan som foster och jag är säker på min sexuella läggning och känslor 

för kvinnor. 

             Respondent I  

Jag har nog alltid varit medveten om mina känslor och sexuell läggning till en viss del och den har såklart 

utvecklats med åldern! En period i livet identifierade jag mig som bisexuell eftersom jag har även varit 

tillsammans med killar. Med tiden utvecklades mina känslor mer och mer för tjejer, sedan några år 

tillbaka har jag endast haft relation med tjejer.  
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Respondent II 

Jag har varit medveten om mina känslor för tjejer redan som barn men vågade aldrig synliggöra dessa 

känslor, jag blev förvirrad av hur en relation skulle vara. Jag menar, jag började tycka att jag var konstig 

som var förtjust i tjejer och hade inte samma känslor för killar. Det är ju tänkt att relation ska existera 

mellan tjej och kille. Jag fick barn med en man för att jag trodde att det var det enda rätta och göra.  Idag, 

12 år senare är jag väldigt bekväm gällande mina känslor och ingen förvirring vad som helst vad gäller 

min sexualitet.  

Respondent III 

Första gången jag utforska mina känslor var när min tjej började flörta med mig lite på skoj och vi tog 

upp en mer flörtsam relation med varandra. Min magkänsla sa under hela tiden att det kändes rätt och 

att jag bara skulle fortsätta att göra det som får mig att må bra.  

Respondent IIII 

Sammanfattningsvis för respondenterna handlar sexualitet inte om ett begär mellan män och 

kvinnor som ska vara det självklara utan det handlar om att attraheras av en person med 

könslig likhet. Det framkommer även att kvinnorna är säkra i sin sexuella identitet genom 

olika sociala erfarenheter som exempelvis att respondentens flörtande med en annan individ 

av likadan kön. Samtidigt menar respondenterna att heteronormen har en framträdande roll 

vilket gör att sexualitet blir en maktordning det vill säga att sexualitet kontrolleras, regleras 

och skapar det normala och det som är avvikande vilken i sin tur skapar ojämställdhet. Som i 

tidigare forskning (Santona & Gonasso, 2018) påvisar att homofobin har sin grund i den 

traditionella heteronormen som motverkar tanken om jämställdhet. Med utgångspunkt i 

sexualitet så utgår heteronormativa sociala kontexter från att sexualitet sker enbart i 

samverkan mellan kvinnor och män. Det betyder att heteronormativa konstruktionen styr 

sexualitet på så vis att homosexualitet inte får synliggöras.  

5.2 Sexuell identitet i olika situationer 

Informanterna var eniga om att de anpassar sig till rådande normer och efterliknar det 

biologiska könet för att undvika att hamna i utanförskap. Alla respondenter är eniga om att 

sexualitetens maktordning existerar i samhället det vill säga att respondenternas sexuella 

relation påverkar deras situation och möjligheter i samhället inte bara i det lilla utan också i 

det stora. Den heterosexuella tvåsamhetsrelationen påverkar maktpositionen i samhället. 

Respondenterna menar att denna maktposition framhäver det faktum att det inte är 

människors sexuella handlingar som är i fokus utan de normer som omger sexualitet och hur 

dessa är inlemmade i och reproduceras genom institutionella aktörer, strukturer, relationer 

och handlingar. Detta resulterar i reproduktion av heterosexualitet och andra sexualiteter är 

onormala. Vidare belyser de att den institutionella individens heteronormativa inflytande 

kategoriserar manliga och kvinnliga yrken som i sin tur skapar heteronormativa hierarkier 

och maktpositioner individer emellan det vill säga att heterosexuella relationer överordnas 

och homosexuella relationer underordnas. Det resulterar att respondenterna känner sig 
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underlägsna i samhället heteronormer påverkar respondenterna på så vis att dem får svårare 

att träda fram och leva öppet som homosexuella i samhället på grund av heteronormens 

starka implementering i samhället. Informanterna utgår från den heteronormativa matrisen 

och berättar att; 

Jag har läst om att homosexuella kvinnor inte fått jobba med ”manliga” jobb på grund av deras sexuella 

läggning. Ska jag låtsats vara och se ut som man för att få jobba med det jag vill? Vi lever i en 

mansdominerade värld. Min homosexualitet skulle göra situationen värre, jag skulle inte få dem jobb jag 

vill ha om jag som kvinna agerar och klär mig som en man. Jag kommer att rangordnas på minus 

tabellen. Dessutom så känner jag att jag inte kan vara den personen jag känner mig bekväm i eftersom 

jag måste visa en attraktion till män. Jag liksom gömmer den jag är för att känna mig välkommen i min 

kultur och i samhället. 

Respondent I 

Ovanstående citat berättar även om att respondenterna upplever att män har tillgång till mer 

makt och maktrelationer och kvinnor utesluts systematiskt från olika maktpositioner. 

Samhällets ojämlikheter påverkar kvinnor på olika sätt och respondenten menar att kvinnor 

synliggörs som kvinnor och som avvikare medan män inte ifrågasätts eller definieras som 

kön utan tenderar att vara könsneutral. 

Jag spelar olika roller när det gäller min sexualitet. Beroende på en situation eller miljö för att passa in 

och bli accepterad. Jag har kvinnligt kön och ska tycka om män och bete mig som kvinna, då får jag bete 

mig som sådan trots att det inte är så på riktigt. Ja, bara för att bli accepterad i min kultur och i min 

omgivning så klart! 

Citatet ovan menar att genus och kön är separat och är inte knuten till varandra dessutom 

lyfter respondenten vikten av att ”spela olika roller”. Det innebär enligt respondenten att hon 

spelar en roll enligt den traditionella heteronormen för att passa in i den sociala miljön hon 

befinner sig i.  Det vill säga att respondenterna spelar olika roller med utgångspunkt i kön-

och genus när det gäller deras sexualitet för att passa in och bli accepterad. Dessa 

förväntningar kommer till uttryck genom att respondenterna låtsas attraheras till män för att 

accepteras i den egna kulturen och sociala omgivning. Dessutom uttrycker respondenten att 

denne inte kan vara bekväma i sig själva eftersom respondenten måste visa en attraktion till 

män. Ur ett intersektionellt perspektiv är uppfattning om sexualitet konstruerad av 

uppfattningar om kvinnligt, manligt och sexualitet. Det innebär i detta fall att konstruktioner 

av kvinnligt och manligt och sexualitet har en central roll i denna sociala reproduktion av 

kulturella normer.  

Jag är inte samma person i alla situationer. I jobbsituationer jag håller mig till en professionell roll där 

jag inte låter min personlighet ta större roll. Jag tror eller jag vet att jag kommer att jag inte kommer att 

kunna arbeta mig uppåt så att säga. 

Respondent III 

Respondenterna menar att dem går in i olika roller för att känna sig välkommen sin kultur 

och i samhället. Denna roll begränsar den utländska homosexuella kvinnan i relation till 
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familjen och samhället på så vis att, respondenten mer eller mindre tvingar sin själv att leva 

enligt den heterosexualitet matrisen som sammanflätar denne till barn- och 

reproduktionsprocessen. En annan respondent tydliggör sina roller i relation till samhället 

men även i privata sociala sammanhang;  

Inom yrket har jag rollen som pedagog. Till min familj har jag rollen som dotter och syster, när jag är ute 

på Pride krog eller privata möten i en annan stad är jag mig själv. Jag kan visa att jag föredrar tjejer över 

killar och kan sluta låtsas om att jag föredrar killar bara för att jag har en snippa. 

Respondent IIII 

Ovanstående citat kan tolkas som att den sexuella identitet hemlighålls i dem flesta 

sammanhang förutom när respondenten är inom den homosexuella privata sfären. Detta 

påvisar hur starkt heteronormen är implementerad i dagens samhälle som resulterar i att 

respondenterna lever under en orättvis identitet i majoritetssamhället. Utifrån 

respondenternas citat innebär symboliskt sätt ”att ha penis” är att ha tillgång till manliga 

maktpositioner där kön- och genus blir bidragande faktor till maktojämlikhet.  

5.3 Att komma ut som utländsk och homosexuell individ 

Då respondenterna berättar om komma- ut- processen framstår kön- och genus kategorierna 

och heteronormativitet som två sammanflätade förtryckskategorier. Dels för att dem inte kan 

leva öppet som homosexuella eftersom att heteronormen framträder tydligt och som även 

framhäver kulturella aspekter gällande den traditionella familjebilden mamma-pappa- barn 

relation men också för att respondenterna träder in i olika roller för att inte avslöja sin 

sexuella läggning. Det vill säga att respondenterna anpassar sig till rådande normer och 

efterliknar det biologiska könet. Kvinnorna imiterar sitt biologiska kön och blir till den 

kvinna som normer har framställt genom beteenden, språkliga uttryck och handlingssätt 

samt att kvinnorna låtsas om att det finns attraktion för motsatta könet. Här uppstår en 

intersektionellt länk mellan sexualitet och den begränsade kön- och genuskategorin som 

kvinnorna upplever. Här utgår kvinnorna från perfomativitet principen som egentligen säger 

att man blir till kvinna eller man genom beteenden, språkliga uttryck och handlingssätt men, 

som i detta fall blir att imitera performativitet.  

Att komma ut skulle innebära att dem förlorar kontakten med familjen och släkten. Faktum 

är att dessa homosexuella invandrarkvinnor är försiktiga med att avslöja sin sexuella 

identitet på grund av den kulturella och religiösa synen på homosexuella. Respondenterna är 

tvungna att dölja sig bakom fasader för att inte förlora kontakten med sina anhöriga. 

Dessutom menar respondenterna att dem vill bevara sina traditioner som hör till deras 

härkomst, språk och seder. För att kunna gör det måste dem bevara kontakten med sina 

anhöriga och släktingar. Vilket resulterar i stora konsekvenser som innebär att av detta kan 

dem inte kan leva öppet som homosexuella. Det framkom även att ursprungslandets 

kulturella värderingar och synen på homosexualitet påverkar deras beslut och väljer därför 

att inte komma ut. Respondenterna menar att en kombination av det heteronormativa 
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samhället och deras invandrarbakgrund gör det svårt för dem att komma ut. En av 

respondenterna kritiserar komma ut processen och menar att det inte är nödvändigt att 

komma ut; ”jag anser inte att man ska ”komma ut” varför göra det till en grej? Det är ingen 

straight som kommer ut? Kärlek är det finaste som finns”. Respondent III berättar att ”min 

pappa och mamma har alltid varit homofob. Men jag är medveten att det är deras problem 

att ta hand om och inte mitt. Jag kommer från en ganska så konstig kultur, man-kvinna-barn 

relation”.  

Vidare menar respondenten I, att hon inte kan komma ut och berättar under intervjun om att;  

Min familj eller släkt släktingar i Tyskland vet inte om att jag är homosexuell, men de berörs jag inte av. 

Känner dom inte riktigt och kan inte prata med dom! dock har jag olika identiteter vid möten med 

familjen eller släktträff, typ vid dop. Jag har växt upp med att homosexualitet är en sjukdom. Min kultur 

och samhället säger att kvinnor ska vara med män och det ska födas barn. Jag gjorde ett arbete om 

homoadoption när jag gick i högstadiet och minns hur min mamma sa " det är bättre att homosexuella är 

på barnhem än att föräldrarna ska ha med sådana barn att göra, homosexualitet är skamligt och sjukt 

beteende! 

Citatet ovan kan tolkas som att kulturen är ett centralt begrepp för komma ut processen. 

Resultat av kulturella kontexter återkommer i andra studier exempelvis Avrahami (2007) 

som menar att den kulturella kontexten förutsätter att alla individer är heterosexuella allt 

annat är avvikande. Gemensamt för respondenter innebär det således att heteronormen 

förstärks och ett homosexuellt liv skulle anses vara avvikande. Dessutom belyser 

respondenter om att kulturella tolkningar och religiösa normer och värderingar kring 

homosexualitet ger konsekvenser på så vis att icke-heterosexualitet konstrueras som 

avvikande och etiskt oacceptabelt.  

 

Jag har inte kommit ut som homosexuell för min familj eller min omgivning, vilket jag vet inte skulle 

vara en bra idé. Den kulturen jag kommer från anser att homosexualitet är endast en sjuk fantasi och att 

det endast finns heterosexualitet. Min mamma och pappa är uppfostrade på ett sett där det ska vara kille 

och tjej. Dom råkade vara osmarta. Vilket är tråkigt såklart! Jag skulle kunna vara öppen med min 

sexuella läggning med mina vänner. Dom är unga och födda i Sverige och lite mer förstådda än min 

familj men på grund av att min familj inte vet så försöker jag vara diskret.  

Respondent II  

Ovanstående citat påvisar att det finns en kritisk reflektion kring kulturella normer. 

Respondenten lyfter fram att föräldrarna är uppväxta med att heteronormen att kvinnan med 

utgångspunkt från begreppet heteronormativitet vilket förhindrar individen från att bryta 

ursprungskulturens syn på homosexualitet. Respondenterna visar motsatt metafor av den 

traditionella kulturen, det betyder att dessa kvinnor bryter mot hegemoniska 

heteronormativitet att vara lesbisk blir tydligt avvikande av det heteronormativa samhället. 

Respondenterna menar att om dem väljer att leva öppet som homosexuella så skulle dem 

förmodligen uppleva ett konkret och tydligt motstånd och ifrågasättande. Vidare kritiserar 

respondenterna heteronormen och menar att vara homosexuell innebär ständigt ”komma ut” 
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i olika sammanhang det vill säga tydliggöra att de inte är heterosexuella och inte har partner 

av motsatt kön. Att komma ut för familjen framstår som jobbigt och har tvingat kvinnorna att 

ställning till inte bara till sin sexualitet utan även till sin assyriska tillhörighet. Respondenten 

menar att sin egen kultur bygger på patriarkala värderingar medan svensk kultur bygger på 

jämställdhet mellan kvinnor och män kan därför berätta för sina vänner som är födda i 

Sverige och har svenska värderingar. Kulturen betraktar heterosexuella relationer naturliga 

och ska omfatta alla individer oavsett etnicitet och dem som avviker från heteronormen 

hamnar i utanförskap och förlorar kontakten med anhöriga och släktingar. Vidare belyser 

respondenterna att dem inte lever öppet som homosexuella eftersom respondenternas 

familjer anser att homosexualitet är en sjuk fantasi. Respondenterna uttrycker denna 

homofobi som oförnuftigt. I tidigare forskning (Ajibade Olusola, 2013) visar forskarens 

resultatet att homosexualitet är västvärldens verk och att dess influenser hålls ansvariga för 

att ha spridit en felaktig syn på människans relationer detta bevisar ytterligare hur 

heteronormen är stark implementerad i olika länder och att homosexuella individer är 

förtryckta. Respondenterna menar att heteronormativitet påverkar deras liv genom familjen 

och släkten men också genom sig själva genom att dem reproducerar och lever inom ramen 

av heteronormen. Detta resulterar i att heteronormativa implementering återskapar det 

traditionella heteronormativa samhället genom att inte avvika heteronormen. Respondenten 

uttrycker sig på följande vis; 

Det är komplicerat, min familj är uppfostrade i en kultur som inte accepterar homosexualitet. Min 

homosexualitet skulle aldrig accepteras. Jag har ett barn, jag skulle bli stämplad som psykisk instabil. 

Min omgivning förväntar sig att jag ska träffa en man och skaffa fler barn. Jag minns att jag frå gade min 

mamma om hur hon skulle bete sig om hon fick reda på jag var homosexuell. Hon svarade mig med att 

hon skulle försöka att tala mig till rätta genom misshandel och sen låsa in mig. Om hon bara visste, 

tänkte jag. Kärnfamilj bilden, det är inte passade alla gånger och samhället präglas av heterosexualitet! 

respondenter IIII  

Då familjen enligt respondenten utövar heterosexualitet makt mot homosexualitet blir 

följden att heterosexualitet använder sig av förtryckmekanisk som tvingar den dominerande 

heteronormativa kulturen på förtryckta minoritetsgrupper som homosexuella. Alla 

respondenterna uppger att den homosexuella identitet inte kommer accepteras när 

majoritetssamhället har starka kulturella värderingar och uppfattningar om att 

homosexualitet är avvikande. Det jag försöker att komma fram till är att inledningsvis fanns 

det en föreställning om att religion skulle ha en inverkan på respondenternas homosexualitet 

men, utifrån insamlade empirin kan det konstatera att det finns ett tydligt mönster som tyder 

på att kulturen är ett laddat ämnen det är således inte religionen. Med andra ord innebär 

detta att respondentens egen kultur konstrueras som ojämnställd och omodern där 

heterosexualitet fungerar som normerande princip inom kvinnornas kultur. Detta 

levnadssätt förs vidare inom familjen och släkten för att undvika familjära problem.  Här 

betraktar jag kvinnan som offer för sin egen kultur eftersom hon följer den traditionella 

heteronormativa matrisen. En av respondenterna menar att hennes kultur talar tydligt för 

det traditionella heteronormativa samhället där hon förväntas ha en relation med en man. 

Denna kärnfamilj skapar överordning och underordning av sexuella identiteter i samhället, 

vilket begränsar individens sexualitet och livserfarenhet. Respondenterna menar att 
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heterosexualitet är en samhällsnorm som kan definieras som en institution av sexuell 

maktordning. Heterosexuella normen underordnar kvinnlig sexualitet genom att utgå från 

den heterosexuella mannens perspektiv på vad normal sexualitet är. Det vill säga att sex och 

samlevnad ska existera mellan kvinna och man. Respondenterna menar att det 

heteronormativa samhället tvingar dem att karakterisera deras sexualitet utifrån en 

heteronormativ kontext. Vidare menar respondenten att den traditionella heteronormen 

identifierar homosexualitet som en sjuk fantasi samt att det endast existerar heterosexualitet. 

En av respondenterna menar att hon är begränsat och belyser om: 

 

Jag är begränsad vad gäller min sexualitet i min kultur. Min omgivning förväntar sig att jag ska gifta mig 

och skaffa barn med en man. Den kulturen jag kommer från anser att homosexualitet är endast en sjuk 

fantasi och att det endast finns heterosexualitet. Jag liksom gömmer den jag är för att känna mig 

välkommen i min kultur och i samhället. 

                              Respondent I 

Den traditionella kärnfamiljen betraktas som den fina familjen som omfattas av en man, en 

kvinna och deras barn. Denna kärnfamiljbild anses vara grunden för en positiv 

samhällsutveckling och som anses vara nödvändig för samhällsförhållanden. 

Respondenterna menar att kärnfamiljbilden ska värnas om och stärkas genom att 

reproduceras. Dessutom gemensamt för respondenterna kan det konstatera att det kulturella 

sammanhang som de ändå upplever sig tillhöra bottnar i traditionell heteronormativitet. 

Respondenterna menar att kulturen betraktar heterosexuella relationer naturliga och ska 

omfatta alla individer oavsett etnicitet och dem som avviker från heteronormen hamnar i 

utanförskap och förlorar kontakten med anhöriga och släktingar. Respondenternas syn på 

kulturen ur ett intersektionellt perspektiv och med utgångspunkt i kön- och genus samt 

sexualitet tydliggör att mannen anses ha den traditionella mansrollen och att han ska vara 

den som arbetar och försörjer sin familj. En av respondenterna menar att det i hennes kultur 

är det tänkt att kvinnor ska tillfredsställa männen, finnas i köket och föda barn. Vidare menar 

en annan respondent att hetero normen gör det svårare att komma ut speciellt i hennes 

kultur även om dennes familj bor i Sverige samt att hon är rädd över att hennes barn kommer 

att förlora kontakten med familj och släktingar eftersom hon är barn till en homosexuell 

kvinna som är enligt kulturella normer onormal.  Respondenten lyfte även fram att denne är 

rädd för att förlora sin kulturella identitet. I tidigare forskning belyser Avrahami (2007) om 

att individer inte endast förlorar kontakten med anhöriga men även ens egen identitet. 

Vidare menar respondenterna att deras familjer utgår från heteronormen, denna norm utgår 

från kärnfamilj metaforen. Heteronormen består av man, kvinna och barn. I 

respondenternas kultur är kärnfamiljen det dominerande idealet och som framställs som den 

biologiska familj kombination när det gäller reproduktion och uppfostring. Med andra ord att 

denna kärnfamilj skapar överordning och underordning av sexuella identiteter i samhället, 

vilket begränsar individens sexualitet och livserfarenhet.  Det handlar om att hitta ett sätt att 

leva med sin homosexualitet och sin assyriska tillhörighet utan större konflikter med 

familjen. Den nära familjerelationen är det som tros ligga bakom fasaden och rädsla över att 

förlora sin familj har fått kvinnorna att inte komma ut som homosexuella eftersom det 
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förekommer fördomar och negationer kring homosexualitet. Respondenterna tror att deras 

homosexualitet aldrig kommer att bli accepterad av deras familjer i intervjuerna skymtar 

sorg över att respondenterna inte får leva deras liv som de vill utan går inte i olika roller, det 

är ett exempel på hur respondenterna drabbas av heteronormen i sina familjer men även i 

samhället.                          

5.4 Begränsad som utländsk homosexuell individ 

Respondenterna lever inte öppet med ut sin attraktion till kvinnor utan har i hemlighet 

relation med andra kvinnor vilket tyder på att dessa kvinnor avviker från den traditionella 

kvinnonormen och känner sig begränsade som homosexuell kvinna med assyrisk tillhörighet. 

Det heteronormativa samhället skapades ur sociala, kulturella och historiska kontexter. 

Dessa kontexter har reproducerat och bevarat heterosexualitet som den enda sexuell 

identitet. Heteronormativa samhället delar upp anatomi i kvinnligt och manligt och 

könsnormer i biologiskt kön- kvinnligt och manligt. I sin tur leder denna uppdelning till att 

kvinnor förväntas attraheras till män respektive man till kvinna i vilket respondenterna 

känner igen sig i. Det alla respondenterna är eniga om är att de känner och är begränsade 

som homosexuella och som kvinnor i relation till samhället och familjen. En respondent 

uttrycker att det handlar om att homosexualitet påverka individens situation och individens 

möjligheter i samhället, inte bara i minoritetsskaran utan också i majoritetskaran. I följd med 

detta menar respondenterna att patriarkatet drabbar främst kvinnor och dessutom existerar 

inflytelserik maktposition i samhället angående tvåsamkönadrelation. I relation till 

respondenterna innebär det att heteronormativitet utgör heterosexualitet som normerande 

och strukturerande princip i samhället. Dessutom belyser respondenterna om relationen till 

sina familjer och berättar att invandrarens kulturella syn på relation är relaterad till barn- 

och reproduktionsprocessen. Kolonialismen existerar och återskapas i nutida samhälle i 

relation till respondenterna innebär kolonialismens inflytande att kön och sexualitet 

påverkar och ibland stärker varandra i relation till familjen. Detta försvårar respondenternas 

livserfarenhet genom att de förväntas agera utifrån den traditionella heteronormativa 

kulturen. Gällande frågan hur den homosexuella invandrarkvinnan är begränsad, uttryckte 

sig respondenten I på följande sätt;  

Ja, att vara kvinna, utländsk och homosexuell är begränsade i arbetslivet då vi  ibland inte får dem jobb vi 

vill ha. Jag är begränsad vad gäller min sexualitet i min kultur. Min omgivning förväntar sig att jag ska 

gifta mig och skaffa barn med en man. Jag blir liksom begränsad i mina mänskliga rättigheter. Jag får 

inte vara singel resten av mitt liv. Snart måste jag hitta mig livspartner, en manlig. Jag får ju inte vara 

den jag är. Jag förlorar mig själv på något sätt. 

Ovanstående citat förtydligar kulturella och sociala normer gällande reproduktionsprocessen. 

Det innebär att en relation mellan män och kvinnor anses vara en viktig faktor i människors 

och samhällets välbefinnande samt att en relation mellan män och kvinnor är 

trygghetsskapande faktor för vuxna och barn. Enligt ovanstående citat menar även 

respondenten att den heteronormativa matrisen skapar olika sociala positioner, dels en 

invandrar position men också en lesbisk position. Detta påverkar individen på så vis att 
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denne inte känner sig jämställd med svensken och att respondenten blir påmind om hennes 

etnicitet när andra individer identifierar denne som invandrare. 

respondent II berättar att; 

Ja jag är väldigt begränsad! Jag vet att män och kvinnor i min omgivning känner obehag när det gäller 

homosexualitet. Människor har fått för sig att det är ett sjukt beteende och det gör att jag inte kan vara 

den jag vill vara. Jag är rädd över att mitt barn kommer att förlora kontakten med familj och släktingar, 

jag menar förlorar sin/vår identitet om jag kommer ut. 

respondent III säger att; 

Se dig omkring, det är heterosexualitet överallt- bara det är en begränsning i sig! Även om samhället inte 

pratar högt om det så vet vi alla att homosexuella har det svårare, speciellt kvinnor.  I min kultur är det 

tänkt att kvinnor ska tillfredsställa männen, finnas i köket och föda barn. Hetero normen gör det svårare 

att komma ut speciellt i min kultur även om min familj bor i Sverige. 

Citatet ovan innehåller flera orsaker: till att börja med upplevs respondenten som 

underordnad i samhället samt verkar ha en tydlig bild för hur kulturella och sociala normer 

sammanflätas både i samhället och i sociala relationer. Den koloniala teorin existerar i det 

samhället vi lever i på grund av den kunskapssyn som skapades under koloniseringen och 

reproducerar samhälliga hierarkier. Det innebär att individer som är avviker normer är 

underlägsna i samhället och skapar ett samhälle mellan vi och dem, där vi omfattar de 

individer som är heterosexuella och normala och dem omfattar homosexuella som definieras 

inom stereotyperna som obegripliga och onormala med anledning av att de inte är som 

definitionen vi. I ovanstående citat görs det även skillnader mellan män och kvinnor, vilket 

förklaras biologiskt som att kvinnor föder barn och män ska tillfredsställas. I tidigare 

forskning (Dalacoura, 2014) belyses att i västvärlden har homosexuella individer har 

juridiska rätt att leva som homosexuell. Den fjärde respondenten är säker på hur lagar ska 

omsättas i relation till sina mänskliga rättigheter och uttrycker sig såhär gällande 

begränsning som homosexuell; 

Inte om jag väljer att komma ut, jag bor i Sverige. Det är juridiskt tillåtet och vara homosexuell i Sverige 

på så vis, jämfört med mitt hemland. Men då vet jag också att jag förlorar kontakten med min familj och 

kusiner. Jag förlorar i princip mitt nuvarande liv. Samhället eller min omgivning skulle titta snett på mig, 

typ ingen i min familj vill ha kontakt med mig, jag tycker om människor som har likadan kön som mig, 

då är det något fel på mig. Om jag väljer att komma ut så att säga. Jag tror även att det är svårare att få 

jobb om jag kommer ut som lesbisk och ser ut som lesbisk.  Ja, du förstår kanske? 

Ovanstående citat förtydligar även konsekvensen av att leva öppet som homosexuell. I 

tidigare forskning (Avrahami, 2007) belyses om att homosexuella invandrarkvinnor är 

försiktiga med att synliggöra sin sexuella identitet på grund av kulturella normer vilket 

respondenterna tydliggör. Detta beror på dels att dem inte vill förlora kontakten med sina 

anhöriga men även på grund av det patriarkala samhället med den anledningen gömmer 

homosexuella kvinnor sig bakom en fasad. Det jag försöker komma fram till är att 

respondenterna återskapar heteronormativitet genom heterosexuella normer som 

karakteriserar sexuell njutning mellan kvinnor och män som naturlig och reproduktiv. Detta 
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resulterar i reproduktion av heterosexualitet och som menar att andra sexualiteter är 

onormala och avvikande.  Tidigare forskning (Burgess & Baunach, 2013) påvisar även att 

homosexuella som håller hårt i kultur och traditioner visar liten benägenhet att identifiera sig 

som homosexuella Liksom den tidigare forskningen (Ajibade Olusola, 2013) nonchaleras 

homosexuella individer och som sedan hamnar i utanförskap. 

6 DISKUSSION  

Syftet med denna studie är att undersöka intersektionen mellan kön och sexualitet bland 

homosexuella kvinnor med assyrisk tillhörighet. Frågeställningar är hur beskriver kvinnorna 

sina erfarenheter av att vara homosexuella samt vilka svårigheter och hinder beskriver 

kvinnorna ur ett intersektionellt perspektiv? Jag kommer här nedan att diskutera huruvida 

resultatet lyckats bevara syftet och frågeställningarna. Efter det följer ett avsnitt med 

diskussion gällande vald metod för att se ifall det jag velat undersöka har undersökts. 

Resultatet visar att ur intersektionellt perspektiv existerar ojämlikheter kring kön- och genus 

det vill säga att kvinnor är underordnade till männen speciellt när kvinnorna är 

homosexuella. Resultatet påvisar även på ett intersektionellt perspektiv att kvinnor är 

osynliga i samhället på grund av att individerna 1) för att individerna är kvinnor 2) för att 

individerna är homosexuella 3) för att individerna är kvinnor och homosexuella, detta är 

även något som har visats via respondenternas svar. Kvinnorna upplever svårigheter i 

förhållande till arbetslivet och privatlivet vilket gör att de är vaksamma med sin sexuella 

läggning. På tal om begränsningar som finns för utländsk homosexuell kvinna menar 

respondenterna att kvinnor anses vara den som ska föda barn samt att könsnormen och 

könsrelationer mellan kvinnor och män upprätthåller heterosexuella normer och främjar 

patriarkatet i nutida samhällen. Den tidigare forskningen tyder på att överlag finns 

kulturaliserad bild av homosexualitet och som respondenterna tydliggör att kulturen är en 

laddad diskussion och att den sexuella identiteten möter svårigheter i kulturen snarare än i 

religionen. Effekten av kulturella illusioner orsakar helhetsproblematik i homosexuella 

kvinnornas liv trots att dem bor i Sverige. Den tidigare forskningen tyder på att det 

heteronormativa samhället upprätthålls kollektivt genom bland annat normer, 

samhällsstrukturer och samfälliga organisationer.  

Heteronormen menar att heterosexuella relationer är naturliga och ska omfatta alla 

individer. Heterosexuella relationer reproduceras och andra sexualiteter som finns utanför 

heterosexualitetens ram undantrycks och är avvikande. Individens komma- ut- process 

uppmärksammar heteronormens uppkomst och konsekvenserna samt konstaterar ett 

bekymmer som existerar i nutida samhället. Med andra ord att komma ut kan motverka den 

traditionella heteronormen som begränsar homosexuellas livserfarenhet. Resultatet visar att 

sociala och kulturella kontexter är anledningen till att respondenterna väljer att inte leva 

öppet som homosexuella. Konsekvensen bidrar till att förlora kontakten med egna familjer. 

Respondenterna lyfter fram vikten av fördomar och utanförskap som existerar i deras sociala 
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miljöer. Fördomar och utanförskap bidrar till att de får leva ett dubbelt liv genom att 

identifiera sin homosexuella identitet som heterosexuella istället. På frågan om 

begränsningar som utländsk homosexuell individ uppfattade jag respondenterna svar som att 

dem är diskriminerade. Tillvägagångssätt av diskriminering sker med samma metoder som 

används vid diskriminering av kvinnor. Att kvinnor är mindre värda än män på samma sätt 

tas det för givet att homosexuella är mindre värda än heterosexuella. I enlighet med 

Avrahami (2007) existera diskrimineringen bland annat i normer och sedvänjor som är 

inlemmade i samhälleliga instutionella regler. Respondenterna upplever även att 

heterosexualitet kan medföra privilegier men, bara vid sidan av jämlikhetsrelationer i 

förhållande till heteronormativa kulturen.  

Vidare, jag finner det viktigt att belysa om att homosexuella individer och socialarbetare. I 

relation till socialt arbete behöver socialarbetare ta hänsyn till homosexuella klienters 

livserfarenhet. Att komma i kontakt med homosexuella individer i sin profession ökar 

medvetenhet om könsidentitet köns uttryck och heteronormens konsekvenser. Det är känt att 

homosexuella personer känner sig kränkta och diskriminerade under möte med 

socialarbetaren. Detta indikerar på att socialarbetare handlar utifrån heteronormen som är 

en del av samfälliga institutioner och som vill bevara normkonstruktionen i det 

heteronormativa samhället. Det vill säga att heteronormativa samhället upprätthålls 

kollektivt genom bland annat samfälliga organisationer, samhällsstrukturer och 

normer(Ambjörnsson, 2006). Connell (2017) i sin tur belyser om att individen bör få 

likvärdig bedömning av vad denne söker hjälp för. Socialarbetaren bör skilja på klientens 

sexualitet under tillfällen sexualitet inte har någon betydelse.  

Vidare studiens frågeställningar besvarades av samtliga respondenter och tillvägagångssättet 

uppmärksammade respondenternas svårigheter och hinder i livet alltså har studiens syfte 

och frågeställningar bekräftat vad som redan är känt. Att homosexuella kvinnor med assyrisk 

tillhörighet har svårt att leva öppet som homosexuella och att dem upplever att dem är 

underordnade i samhället och bland sina anhöriga på grund av att dem är kvinnor och 

förväntas leva enligt den traditionella heteronormen. För mig som forskare innebär detta att 

utveckla en förståelse och hittade ett mönster i hur respondenten känner och upplevelse sin 

vardag. Detta väckte ett intresse om individernas liv utifrån respondentens beskrivning av sin 

verklighet. Vidare, det uppstod inga etiska problem i samband med studien men, det svåra 

med studien har varit att hitta rätt respondenter. Resultatet av studien visar att det finns 

behov av att samhället behöver synliggöra homosexuella individer och motverka den 

traditionella heteronormativa samhället.  

Vidare studiens frågeställningar besvarades av samtliga respondenter och tillvägagångssättet 

uppmärksammade respondenternas svårigheter och hinder i livet alltså har studiens syfte 

och frågeställningar bekräftat vad som redan är känt. Att homosexuella kvinnor med assyrisk 

tillhörighet har svårt att leva öppet som homosexuella och att dem upplever att dem är 

underordnade i samhället och bland sina anhöriga på grund av att dem är kvinnor och 

förväntas leva enligt den traditionella heteronormen. För mig som forskare innebär detta att 

utveckla en förståelse och hittade ett mönster i hur respondenten känner och upplevelse sin 

vardag. Detta väckte ett intresse om individernas liv utifrån respondentens beskrivning av sin 
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verklighet. Vidare, det uppstådd inga etiska problem i samband med studien men, det svåra 

med studien har varit att hitta rätt respondenter.  

Slutligen ett intersektionellt perspektiv uppmärksammar och kritiserar identifikationer av 

hur samhälliga heteronormativa strukturer upprätthålls snarare än varför specifika händelser 

uppstår. Resultatet av studien visar att det finns behov av att samhället behöver synliggöra 

homosexuella individer och motverka den traditionella heteronormativa samhället. I följd 

med detta kommer all definition av sexuella identiteter att inkluderas. Samfälliga 

instruktioner i exempelvis arbetslivet samt skolor behöver ordna workshops där tankar och 

människor integreras för att generera nya syn- och förhållningssätt i syfte att normalisera 

homosexualitet. Likaså tyder resultatet på att det finns förtryckande fördomar och sociala 

begränsningar i det svenska samhället. Kunskapsutbyte skulle resultera i att den 

heteronormativa samhälliga insatser uppmärksammar den traditionella heteronormens 

förtryck samt dess konsekvenser för människor som anses vara avvikande och onormala.  

Således bekräftar denna studie det som redan var känt dock generaliserar inte denna studie 

alla homosexuella assyriska kvinnor i Sverige eftersom det finns kvinnor som väljer att leva 

öppet som homosexuella. Således var inte studiens syfte att undersöka dessa kvinnor.  Jag 

vill lyfta fram att denna studie kan utgöra en grund för eventuellt kommande studier kring 

homosexuella invandrarkvinnor från mellanöstern. Enligt Avrahami (2007)  är detta ämnen 

ytters begränsat inom forskning väldigt, dels på nationell nivå men även internationellt. Av 

denna anledning hade jag svårt att hitta tidigare studier som gjorts om homosexuella kvinnor 

med assyrisk tillhörighet.   

 

6.1 Metoddiskussion 

Denna studie har behandlats ur kvalitativ metod och baseras på fyra individuella intervjuer. 

Likväl förekom en femte manlig respondent som kom att utveckla mina intervjufrågor utifrån 

dennes erfarenhet. Intervjufrågorna testades i en pilotintervju för att undersöka om valet av 

syfte och metod var rätt tillvägagångssätt. Individen kom att spela en betydande roll gällande 

utvecklandet av intervjuguiden således blev individen mitt behjälpliga instrument. Intervjun 

med individen exkluderades därför att studiens syfte relateras till kvinnliga individer. 

Ytterligare valde jag att exkludera religiösa och kulturella därför att jag ville att 

respondenterna självmant identifierar sig ur religiösa och kulturella kategorier dels för att 

möjligtvis hitta ett mönster vid analys av empirin men också för att individer möjligtvis har 

olika tolkningar gällande religion. Intervjuerna valdes att utföras genom en kvalitativ metod 

då denna metodik kan få fram mer öppna och utvecklande svar dessutom får jag som 

forskare möjlighet att förändra och anpassa intervjufrågorna efter respondenterna. 

Meningen bakom denna studie var att undersöka intersektionen mellan kön – och genus 

samt sexualitet bland homosexuella kvinnor med assyrisk tillhörighet.   
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7 SLUTSATS 

Sammanfattningsvis påvisar denna studie att det finns en hel del fördomar och förtryck mot 

homosexuella individer men även mot kvinnor. Samtidigt verkar det finnas en rädsla bland 

respondenter som intervjuats kring svårigheter och hinder i dennes liv det vill säga 

svårigheter att leva öppet som homosexuell kvinna och de hinder som existerar i livet som 

kvinnorna lever idag. Respondenterna uppgav att ur ett intersektionellt perspektiv framställs 

den homosexuella kvinnan med assyrisk tillhörighet som den traditionella heteronormativa 

individen dock visar motsatt uttryck av den traditionella kulturen även om dem inte lever 

öppet som homosexuell. Respondenterna menar att motsatt uttryck betyder att dessa kvinnor 

bryter mot hegemoniska heteronormativitet. Med andra ord att vara lesbisk blir tydligt 

avvikande från det heteronormativa samhället. Något som kunde tydas utifrån intervjuerna 

var att de samtliga respondenter har ett kultur-betingat perspektiv där de uppfattade 

homosexualitet som något utanför samhället. Enligt min mening utövar heteronormativitet 

makt på så sätt att förtryckmekaniskmer tvingar den dominerande heteronormativa kulturen 

på förtryckta minoritetsgrupper som exempelvis homosexuella individer. Något som jag 

märkte av var att det var mycket svårare att finna forskning gällande homosexuella kvinnor 

med assyriskt tillhörighet som dels lever öppet som homosexuella men även kvinnor som inte 

lever öppet med sin homosexualitet.   
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Tack på förhand för ditt deltagande! 

Miryana Youkhanna, student                                                          Daniel Lindberg, handledare 

E-post: meriana_yo@hotmail.com                                               E-post: daniel.lindberg@mdh.se       

Telefon: 070-483 07 39                                                                    Telefon: 016-15 32 05 

Samtycke till att medverka i ovanstående studie 

Härmed samtycker jag till att medverka i ovanstående studie. Jag har fått information om att 

deltagande är frivilligt och jag kan närsomhelst avbryta min medverkan utan att behöva ange 

någon speciell orsak. 

Ort/datum   

Namnteckning   

Namnförtydligande   
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BILAGA B 

INTERVJUFRÅGOR 

Skulle du vilja du berätta för mig vem du är? 

Hur förhåller du dig i relation till kön och sexualitet i olika situationer?  

Berätta om medvetenhet gällande din sexuella identitet och dina känslor? 
 
På vilket sätt har du utforskat dina känslor? 

Hur upplever du kommit ut processen?  

Hur upplever du komma ut processens svårigheter som utländsk kvinna?  

Hur känner du inför om det eventuellt finns möjligheter som utländsk kvinna att bli 
accepterad och komma-ut? 

Hur känner du inför att berätta om en specifik situation gällande din sexuella läggning?  

Hur upplever du att du begränsad som utländsk och homosexuell kvinna i relation till 
samhället och din familj? 

Hur är din relation som homosexuell till familj och vänner?  

Hur är din relation som homosexuell till jobb och eller skola?  

Hur framträder den homosexuella identiteten i olika sociala sammanhang? Det vill säga 
träder du in i olika roller i olika sociala miljöer? Exempelvis när du är med familj och vänner?  
Och på jobbet och/eller i skolan?  

Hur formar du din identitet i olika roller? 
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