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SAMMANFATTNING  

Syftet med uppsatsen är att synliggöra hur multikulturella hbtq-personer upplever sin vardag 
och hur de upplever och hanterar sina identiteter. Studien grundar sig på intresset av att 
undersöka hur flera stigmatiserade identiteter kan samverka och vad dessa innebär för 
individen. Stigmatiserade identiteter refererar till att individen har en identitet bestående av 
olika subidentiteter vilka har stigman kopplade till vardera. I denna studie utgör de 
stigmatiserade identiteterna individernas multikulturella identitet samt deras hbtq-identitet. 
Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts med personer med olika könsidentiteter, 
sexuella läggningar samt kulturella bakgrunder. Det teoretiska ramverket består av 
Queerteorin, intersektionalitet, stigmatiserade identitet(er) och globalisering/glokalisering. 
En hermeneutisk metodansats har använts för denna studie eftersom målet var att komma åt 
upplevelsen av fenomenet. De övergripande teman som studien kom fram till är; hanteringen 
av sina stigmatiserade identiteter, den egna relationen till hbtq-identiteten samt kulturens 
inverkan på hbtq-identiteten.  

Studiens resultat visar bland annat på den starkt rådande heteronormen som återfinns i flera 
kulturer som begränsar och skadar hbtq-individer. Trots deltagarnas aktiva försök att 
motverka normens inflytande, kunde det i olika sammanhang ses hur denna påverkan inte 
kunde undvikas. Resultatet tyder även på hur heteronormen påverkar familjens 
förhållningssätt gentemot hbtq-individerna. Deltagarna berättar om vilka strategier de 
använder sig av för att hantera sina vardagliga liv som hbtq-personer. Studien påvisar vikten 
av inkludering och förståelse för människor med stigmatiserade identiteter. Då studien ser 
till intersektionen mellan multikulturalitet och hbtq, något som inte tidigare gjort i Sverige, 
är det ett givet bidrag till det sociologiska forskningsfältet. Denna studie kan därmed hjälpa 
att lyfta fram relevansen för vidare forskning inom området. 

 

Nyckelord: hbtq, multikulturalitet, identitet, stigmatisering, hermeneutik 
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1   INLEDNING    

 

Företeelsen att skapa sig själv och ha en identitet kan låta väldigt självklart men det är 
egentligen en process som aldrig är helt klar. Med detta menas att individen ofta har en 
grund för sin identitet men att denne alltid utvecklas genom upplevelser och erfarenheter. 
Eftersom människan är en komplex varelse, utgör inte dennes identitet endast av en aspekt 
utan det måste ses till hur olika faktorer samspelar med varandra i det ständiga 
självskapandet. Enligt Stier (2012) har förutsättningarna för individers identitetsskapande 
har förändrats som ett resultat av att vi lever i ett senmodernt samhälle. I och med att 
individualiseringen fått ett större fäste i de flesta samhällen har självidentiteten fått en 
alltmer framträdande roll i individens identitetsskapande. Senmoderniteten har dessutom 
bidragit till att människor blivit alltmer medvetna om samt mer engagerade i skapandet av 
sina identiteter som formas i interaktionen mellan det globala och lokala. Trots detta, är det 
viktigt att komma ihåg att individens identitet formas utifrån dennes egna handlande och 
beslutstagande men att omgivningen och det sociala samspelet med andra också har en 
inverkan på identiteten. Att skapa sig själv är inte en mekanisk process utan snarare en 
emotionell sådan som kan innefatta känslor av sorg, skam, förvirring, frustration, glädje, 
lättnad och självacceptans bland fler. Det är dessutom inte alltid att ens identitet accepteras 
av omgivningen och individen kan till och med ses som avvikande i samhället. 

Goffmans (1963) teori om stigma utgår ifrån tanken om att det under ett socialt sammanhang 
kan uppstå information om att en individ har ett attribut som är annorlunda än initialt 
förväntat och som anses vara mindre önskvärd, där det i extrema fall kan göra att personen 
anses vara hotfull eller svag. Uppfattningen av individen ändras från att vara en ”vanlig” 
person till en försämrad avvikande individ. Ett sådant attribut är vad Goffman benämner 
som stigma. Goffman beskriver tre olika typer av stigma. Den första typen handlar om 
kroppsliga drag som anses vara annorlunda. Den andra typen handlar om brister i individens 
karaktär som framstår som svag vilja, onaturliga passioner, styva övertygelser samt oärlighet. 
Dessa härleds utifrån stereotypiska kategoriseringar av till exempel mental sjukdom, 
kriminalitet, missbruk, homosexualitet och arbetslöshet. Den sista typen handlar om 
stambetingade stigman som Goffman (1963) menar är sådana som överförs från generation 
till generation, som etnicitet och religion. Alla dessa olika typer av stigman har en gemensam 
nämnare: att en individ som har accepterats i ett socialt sammanhang bär på en egenskap 
som, om den skulle bli uppmärksammad, kan leda till att de andra individerna ser personen 
på ett annorlunda sätt. Skam kan bli en följd av detta om individens egna uppfattning är att 
hen har ett attribut som hen själv anser vara något besvärligt eller ”fel” att ha. De normer och 
värderingar som existerar i samhället sätter press på individen att vara och bete sig på ett 
visst sätt. Ett tydligt exempel på detta är den starkt rådande heteronormen som utgår ifrån 
att alla är heterosexuella vilket bidrar till att antaganden kring människors sexuella läggning 
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görs kontinuerligt, bland annat genom hur vi talar om och med varandra. Utöver detta, 
förutsätter även heteronormen att män ska vara maskulina och kvinnor feminina, alltså att 
det finns specifika regler kring könen och deras beteende som ska följas om en inte vill 
exkluderas. Detta är ytterst problematiskt då människor som identifierar sig som hbtq-
personer i större utsträckning utsätts för diskriminering.  

Ur ett sociologiskt perspektiv är en viktig mänsklig aspekt för välmående känslan av att 
tillhöra, och att då anses vara avvikande av samhället och närstående personer är någonting 
som kan resultera i, bland annat, en negativ självkänsla hos individen. Under ett socialt 
sammanhang kan den stigmatiserade individen känna att hen måste vara självmedveten och 
uppmärksam om intrycket hen gör till en omfattning som individen antar andra inte gör 
(Goffman, 1963).  Detta kan i sin tur leda till negativa konsekvenser som att individen, till 
exempel, hamnar i riskfyllda situationer eller får en försämrad psykisk hälsa 
(Ungdomsstyrelsen, 2010). I det svenska moderna samhället är både hbtq-personer samt 
etniska minoriteter stigmatiserade. Att vara en etnisk minoritet med en hbtq-identitet kan 
skapa ett dubbelförtryck som kan vara väldigt påfrestande för individen. Ens egna kultur kan 
även ha en negativ påverkan på individen och hur den ser på sig själv om kulturens normer 
och värderingar är negativt inställda till hbtq-individer. Stier (2003, s.49) talar om att det 
finns en totalidentitet som består av olika sorters subidentiteter. Subidentiteterna kan 
avspegla identifikationsobjekt som både kan vara av ganska abstrakt och konkret karaktär. 
Exempel på det förstnämnda kan vara bland annat kultur och etnicitet. En subidentitet kan 
vara just individens etniska identitet men det kan även vara den kulturella, religiösa eller 
sociala klass identiteten. Exempel på identifikationsobjekt som är av det konkreta slaget kan 
vara familjen alternativt enskilda personer som vänner och syskon. Dessa subidentiteter kan 
uppmärksammas och värderas i olika grader beroende på de förväntningar samt reaktioner 
som omgivningen kan ha. Ett exempel skulle kunna vara de stereotypiska föreställningar som 
görs om människors etniska identiteter vilket bidrar till att dessa subidentiteter värderas i 
varierande utsträckningar beroende på betraktarens inställning till dem.  

Att vara en person som enligt samhällets principer har en eller flera stigmatiserade 
identiteter kan leda till att individen känner bland annat hopplöshet, kluvenhet och 
exkludering. Individens inkludering i vissa sammanhang kan ibland ske på basis av vissa 
villkor vilket innebär att hen exempelvis måste dölja sin hbtq-identitet för att kunna vara 
delaktig i sitt etniska kollektiv. Goffman (1963) menar att för den stigmatiserade individen 
handlar om att hantera informationen om sitt avvikande och kunna bestämma till vem, hur, 
när, och var individen vill dela med sig om detta. Detta på grund av de kulturella värderingar 
som kan vara ytterst negativa gentemot hbtq-personer, vilket med andra ord innebär att 
individens etniska identitet får vara framträdande medan dennes hbtq-identitet inte får ta 
plats. Det räcker alltså inte med att ta hänsyn till en aspekt i taget utan det gäller att ha ett 
perspektiv som ser till helheten. Flertal aspekter såsom de som nämns ovanför kan alltså 
samverka med varandra. Det handlar om att se till de kulturella normer, värderingar och 
strukturer som förhindrar individen från att kunna vara sitt autentiska själv och leva ett liv 
därefter. Det är av stor betydelse att ifrågasätta hur villkoren för hbtq-personer med 
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multikulturell bakgrund1 ser ut. Med detta sagt, ligger vårt intresse i att undersöka hur 
individer med flera stigmatiserade identiteter upplever och hanterar sina identiteter, främst i 
relationen med sig själva men även i relationen till andra och samhället. Hur påverkas hbtq-
individer med multikulturell bakgrund av de normer och värderingar som finns i samhället? 
Hur upplever individen att samhället kategoriserat denna som en avvikare? Genom att belysa 
och synliggöra dessa individers upplevelser möjliggör vi skapandet av ett mer öppet samhälle 
som accepterar människor precis som de är.  

1.1   Syfte  &  Frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka multikulturella hbtq-individers upplevelser av sina 
identiteter. Intresset för vår forskning är att undersöka vilken betydelse dimensionerna hbtq 
och den multikulturella bakgrunden hade i relation till varandra när det gäller individens 
identitetsskapande, vilket innebär att vi har en intersektionalistiskt utgångspunkt. Vi har som 
mål att få en djupare förståelse över hur samhällets värderingar och normer kan påverka 
dessa personers upplevelser och hanterande av sina identiteter. Frågeställningen för 
undersökningen är hur upplever människor med en hbtq-identitet sitt identitetsskapande i 
relation till sina multikulturella bakgrunder och hur hanterar de dessa. Genom vår forskning 
kan vi uppnå en djupare förståelse om hur deltagarna hanterar sina hbtq-identiteter i 
relation till de olika kulturer de tillhör och även hjälpa till att synliggöra hur det är att leva 
med stigmatiserade identiteter.  

1.2   Disposition  
Inledningsvis har vi redovisat bakgrundsfakta om hur det ser ut i Sverige när det gäller hbtq-
individers rättigheter, samt om etnisk identitet. I avsnitt 2 kommer vi presentera artiklar om 
tidigare forskning som behandlar fenomen relaterade till vårt forskningsämne. Dessa 
artiklars innehåll är uppdelade i 5 olika teman: betydelsen av familj, öppenhet, 
diskriminering, etnicitet och sexualitet, samt psykisk hälsa. Detta görs för att ge en överblick 
om vilka faktorer som är relaterade till att vara en hbtq-individ med multikulturell bakgrund 
och vidare för att visa vad vi kommer att tillföra till fältet. Avsnitt 3 behandlar den teoretiska 
och begreppsliga referensramen som vi utgått ifrån för att genomföra en analys av den data vi 
fått fram. Efter detta kommer metodavsnittet där vi redogör för den hermeneutiska 
metodansatsen, vilken typ av datamaterial vi har använt, hur vi gick tillväga med vårt urval 
och hur datainsamlingsprocessen såg ut, samt hur analysen genomfördes. I avsnitt 4 redogör 
vi även för vilka forskningsetiska risker som kan uppstå samt vilka eventuella begränsningar 
som den hermeneutiska metoden kan ha. Avsnitt 5 är resultatdelen där vi beskriver vilka 
resultat vi kommit fram till med vår studie. I det sista avsnittet håller vi en diskussion om det 

                                                        

1Med multikulturell bakgrund refererar vi till icke-etniska svenskar 
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resultat vi har kommit fram till i relation till den tidigare forskningen samt den teoretiska 
referensramen. 

1.3   Bakgrund  
Detta avsnitt avser att redogöra för centrala saker som är av betydelse att förstå gällande 
hbtq-individer, vilket innefattar en förklaring av begreppet hbtq, hur lagstiftningen tidigare 
sett och hur det är i dagsläget samt hur den generella hälsan hos hbtq-individer ser ut. 
Bakgrunden är således viktig eftersom syftet med uppsatsen är att se till multikulturella 
hbtq-personer upplevelser av sina identiteter. Att exempelvis förstå hur lagstiftningen 
tidigare sett ut bidrar till en förståelse för varför hbtq-identiteten fortfarande anses vara 
avvikande och därmed även stigmatiserad.  

1.3.1   Hbtq-begreppet  

Hbtq-begreppet är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt för 
personer som identifierar sig som queer. Syftet med detta paraplybegrepp är att förbättra och 
bredda språkanvändningen kring personer med sexualiteter eller könstillhörigheter som 
ansågs vara avvikande då det innefattar samtliga människor som på något sätt bryter mot 
hetero- och cisnormer2 som finns i samhället (Jessen, 2017 s. 126). Hbt-förkortningen 
användes som ett begrepp i tryck för första gången år 2000 av en RFSL tidning kallad 
KomUT (RFSL, 2015). Innan användningen av detta begrepp, var orden homosexuell, bög 
samt gay de vanligaste begreppen i språkanvändningen när det talades om personer som inte 
var heterosexuella. Detta var problematiskt då det osynliggjorde alla som inte var 
heterosexuella, men samtidigt inte heller homosexuella män. Q:t lades till vid ett senare 
tillfälle för att inkludera alla personer som identifierar sig som queer. Queer begreppet 
handlar om sexuell läggning och könsidentitet men även om att ha ett teoretiskt 
förhållningssätt som är kritiskt till de rådande normerna som finns i samhället kring dessa 
aspekter (RFSL, 2015). 

1.3.2   Lagstiftning  

I Sverige har regeringen strävat efter att skapa ett jämlikt samhälle för hbtq-individer. År 
1944 ändrade regeringen lagen om sexuella handlingar där samkönade sexuella aktiviteter 
avkriminaliserades (Lundberg, Malmquist & Wurm, 2017, s. 154). Detta betydde att det inte 
längre var olagligt att vara homosexuell, men trots detta, var det fortfarande en lång väg kvar 
till att hbtq-individer skulle ha samma rättigheter som heterosexuella. Homosexualitet 
ansågs vara en sjukdom fram tills år 1979. Detta förändrades på grund av protester där 
människor ringde och sjukanmälde sig på grund av sin sexuella läggning med syftet att 
påvisa orimligheten kring detta. År 2003 ändrades lagstiftningen i Sverige angående alla 
statliga myndigheters plikt att utöva och främja jämlikhet och icke-diskriminering inom 

                                                        

2 Cis- syftar till personer som identifierar sig med det kön som de tilldelats vid födseln. 
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hälsa, sysselsättning, boende och utbildning, samt att främja social omsorg och trygghet 
baserat på sexuell läggning (Carroll & Mendos, 2017, s. 62). Denna nya lagstiftning medförde 
att hatbrott baserade på sexuell läggning ansågs vara graverande omständigheter. I 
lagstiftningen skrevs det att de som sprider uttalanden, hotar eller uttrycker förakt kan få 
böter eller upp till två års fängelse. Samma år ändrades även lagen om föräldraskap, där 
villkoren för gemensam adoption gällande samkönade par tillades i lagstiftningen (Carroll & 
Mendos, 2017, s. 74). År 2009 ändrades lagstiftningen gällande äktenskap där samkönade 
äktenskap blev lagliga (Carroll & Mendos, 2017, s, 69). 

1.3.3   Mänskliga  rättigheter  

När det gäller transpersoners rättigheter var Sverige en av de första länderna att tillåta 
medborgare att lagligt byta kön och erbjuda möjligheten till medicinsk könskorrigering med 
fri hormonterapi. År 1972 blev detta lagligt, men det fanns flera kriterier som personer 
behövde uppfylla för att kunna gå igenom denna procedur. De behövde till exempel vara 
steriliserade, svenska medborgare, 18 år gamla och ogifta, samt ha levt som motsatt kön i 
minst 2 år. Det var inte tills år 2008 som transvestism slutade anses vara en sjukdom i 
Sverige. Lagen kring transpersoners könsbyte är fortfarande omdiskuterad och det var inte 
tills år 2013 som steriliseringskravet togs bort (Regeringen, 2017). Men det finns fortfarande 
saker att förbättra. Regeringen har fortsatt försöka uppdatera och modernisera lagstiftningen 
för att det inte ska finnas något krav på en diagnos om att man är trans för att kunna juridiskt 
byta kön eller få ett nytt personnummer samt att sänka åldersgränsen till 15 år för att kunna 
ansöka om könsbyte (Statens Offentliga Utredningar SOU 2014:91, s. 35)). 

Att det fortfarande finns länder som anser att homosexualitet är olagligt eller att det anses 
vara en stor synd påverkar hbtq-flyktingar i Sverige som är asylsökande. Eftersom 
lagstiftningen i deras ursprungliga länder inte skyddar dessa personer, väljer dem ofta att 
inte anmäla dessa händelser för rädslan att bli straffade. Som en följd av det, kan det vara 
väldigt svårt att berätta om sin sexuella identitet till myndigheter i ett annat land.  

Den första intervjun på Migrationsverket och hur man bemöter dessa personer har en stor 
påverkan på utfallet av asylprocessen (Lundberg, et al, 2017, s. 288). Detta kan påverka 
tilliten hbtq-flyktingar har till svenska myndigheter när de anländer i Sverige vilket kan leda 
till att de inte vågar berätta om sina sexuella läggningar till Migrationsverket. Detta då de 
utgår från att myndigheter i Sverige har samma negativa syn på hbtq-individer som i deras 
hemländer. Om informationen om deras sexuella läggning kommer fram vid ett senare 
tillfälle i asylprocessen, när de lärt sig att Sverige är mer öppet, riskerar dessa individer att 
inte anses vara trovärdig, vilket i sin tur gör att asylskälen inte blir trovärdiga för 
Migrationsverket (Lundberg, et al, 2017, s. 289). Att komma ut är något som de flesta hbtq-
personer behöver göra och det är en väldigt individuell process som kan ta olika lång tid för 
olika personer. Denna process kan medföra många svårigheter och ansträngningar även i 
länder där det är lagligt och accepterat att vara en hbtq-person. Det kan fortfarande uppstå 
vardagliga stressorer i relation till sin identitet. Om man kommer från ett land där man blir 
förföljd, kan det vara ännu svårare att tillkänna ge sig som hbtq för både myndigheter men 
även personer i sin omgivning. 
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1.3.4   Generell  hälsa  

Enligt Socialstyrelsens rapport ”Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter” 
(2015) har regeringen kommit fram till att hbtq-individer har betydligt sämre psykisk hälsa 
jämfört med den heterosexuella befolkningen samt att dessa individer i mycket högre 
utsträckning utsätts för våld och hot om våld i det svenska samhället. Som ett resultat av de 
negativa och väldigt påfrestande erfarenheterna som många hbtq-personer gått igenom, har 
flera av dem dålig självkänsla vilket har en stor betydelse för deras psykiska ohälsa och 
därmed deras vardag. En aspekt som är av stor vikt är det bemötande som individerna får i 
olika sammanhang. Exempelvis något som påpekas vara bristande är bland annat sjukvården 
och skolan där personalens kompetenser kan ifrågasättas. Vidare betonas att det måste ske 
en ökad kunskap kring hur hbtq-personers liv kan se ut. Med detta menas att det måste 
ägnas större uppmärksamhet och tid för frågor som rör hbtq-individer samt att kunskapen 
ska spridas till flera ställen i samhället, speciellt platser såsom skolor, 
arbetsplatser/organisationer och sjukvård. Genom ett aktivt, strategiskt och målmedvetet 
arbete från myndigheternas sida att synliggöra den koppling som finns mellan samhälleliga 
strukturer och individuella kränkningar kan denna ökade kunskap uppnås (Socialstyrelsen, 
2014, s.10–11, s.26). 

2   TIDIGARE  FORSKNING  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra tidigare forskning som vi hittat kring ämnet vi valt att 
studera. Vi använde oss av sökord som ”sexuality and identity”, ”LGBT and POC”, ”ethnic 
identity” och ”multiculturalism”. De databaser vi använde i sökandet av relevanta artiklar var 
ProQuest/Sociological Abstracts och Google Scholar. Vi har använt artiklar som källa som 
belyser enbart hbtq eller etnicitet/multikulturalitet i relation till identitetsskapandet samt 
artiklar som belyser både hbtq och etnicitet. I linje med studiens syfte som var att se till 
interaktionen mellan multikulturalism och hbtq-identitet, började vi med att leta efter 
forskningsartiklar som hade studerat just interaktionen mellan dessa två stigmatiserade 
identiteter. Eftersom ingen sådan forskning hittades gick vi vidare med att leta efter artiklar 
som på något sätt belyste dessa aspekter. De forskningsteman som hittades var: betydelsen 
av familjen, öppenhet, diskriminering, etnicitet & sexualitet samt psykiska hälsa. De olika 
temana går in i varandra vilket betyder att vissa delar, som till exempel diskriminering, även 
kan ses inom temat psykisk hälsa. 

2.1   Betydelsen  av  familjen  för  hbtq-individer  
Familjens betydelse för individen var en faktor som togs upp i ett antal studier där just hbtq 
stod i fokus. Familj syftar här till den biologiska familj individen växt upp med. 
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En studie gjord i USA av Pastrana (2015) utgick ifrån att det har visats att familjen kan ha en 
skadlig roll i hbtq latinxs3 personers liv. Enligt Pastrana finns det mycket forskning kring 
familjens roll hos latinxs men inte tillräckligt gällande hur detta kan påverka hbtq 
befolkningen. Forskningens syfte var att undersöka vilken påverkan familjen hade på hbtq-
latinxs. Forskningen utgick ifrån en kvantitativ metod med 1159 latinx deltagare. 
Datainsamlingen gjordes genom att använda data från en större undersökning som skickade 
ut enkäter till icke-vita hbtq-individer som ställde frågor kring 5 olika teman: etnisk och 
sexuell identitet, familjekonstellationer och dynamik, religion, samhällsengagemang samt 
psykisk och fysisk hälsa. Resultatet som studien kom fram till var att den starkaste faktorn 
för att hbtq-individerna skulle vara öppna med sina sexuella identiteter var stöd från 
familjen. Resultaten visade dessutom två andra prediktorer som hade en inverkan, tron om 
att ens sexuella läggning är en viktig del av ens identitet samt om man hade en koppling till 
hbtq-gemenskapen.  

Resultaten av studien som Coleman och Mustanski (2013) genomfört i USA om hur unga 
hbtq-personer från etniska minoriteter hanterade både etnisk- samt hbtq-relaterad stress, 
visade på att den negativa reaktionen hos familjemedlemmar var överlägset den mest 
refererade svårigheten. Med detta menas att familjens negativa syn på individens sexuella-
/könsidentitet var det som upplevdes som mest svårt för hbtq-individer.  Detta med tanke på 
den viktiga funktionen föräldrar har i att hjälpa sina barn att lära sig att hantera olika 
stressorer i livet. Studien använde en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod och 
innefattade 246 ungdomar i åldrarna 16–20 som identifierade sig med någon hbtq-identitet 
och tillhörde etniska “minoriteter”. Populationen rekryterades med hjälp av flygblad på hbtq-
ungdomscenter, hbtq-evenemang, e-post annonser samt genom “incentivized peer 
recruitment”. Resultaten visar att, när det gäller etnisk relaterad stress, kan det generellt sett 
finnas olika strategier för hanteringen av både etnisk relaterade samt hbtq-relaterade 
stressorer. Dessa strategier kan kategoriseras i två par; som fokus på tillvägagångssätt i 
jämförelse med undvikande, samt kognitiva jämfört med beteende metoder. Både 
hanteringsstrategier uppkommer i olika situationer, från att hantera dagliga interpersonella 
stressorer till större samhälleliga övertygelser. Forskarna menar att hanteringen av dessa 
stressorer sannolikt kräver en kombination av strategier som syftar till att ta itu med 
omedelbara hot samtidigt som man behåller sin övergripande självkänsla.  

Likt detta, belyser även Brooks (2016) hur vissa av deltagarna i hennes studie beskrev att de 
kände sig känslomässigt osäkra på sina tillvaron på grund av den trans- och homofobi som 
fanns inom familjen och i samhället. Studien syftade till att undersöka hur svarta kvinnliga 
hbtq-personer i North Philadelphia stannar i sina samfund genom att vara politiskt 
engagerade i hbtq-frågor samtidigt som de väljer att inte ta ställning till hbtq-frågor men 
ändå försöker utbilda de heterosexuella individer som finns runt omkring de. Studien utgick 
ifrån en kvalitativ metod där 23 hbtq svarta kvinnor intervjuades djupgående. Deltagare 
hittades genom ett snöbollsurval, där forskaren träffade kvinnorna på event för svarta hbtq-
kvinnor som Pride men även genom sociala medier. Resultaten visade på att kvinnorna i 

                                                        

3 Latnix är ett könsneutralt begrepp för personer med latinamerikanskt ursprung. 
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studien hade olika typer av strategier för att vara del av sina samfund och stanna kvar i den 
och samtidigt skydda sig från den homofobin och transfobin som kunde uppstå.   

Ungdomsstyrelsen (2012) belyser också i sin rapport hur hbtq-individer med låg självkänsla i 
högre bemärkelse utsätts för våld vilket bland annat har att göra med familjens negativa 
inställning gentemot individernas sexualitet. Rapporten utgörs av material som grundar sig 
på en tidigare utredning år 2010 av ungdomsstyrelsen och fördjupar diskussionen om 
hatbrott samt tar upp strategier för motstånd och hanterandet av det heteronormativa 
samhället. Resultaten bekräftar, i linjen med de övriga studier, att ett mottagande av stöd 
från nära och kära är av stor vikt när det gäller individens psykiska välmående samt minskar 
risken för att denne utsätts för hot samt övergrepp. Rapporten tar dessutom upp en viktig 
aspekt gällande den traditionella familjekonstellationen i att ett vardagligt motstånd mot 
detta är att aktivt skapa alternativa familjer, så kallade ”chosen families”. På detta sätt skapar 
individen bättre förutsättningar för att må bra eftersom personen ofta väljer att umgås med 
likasinnade människor som bidrar med positivitet till ens liv. Ungdomsstyrelsen (2010) 
genomförde en fördjupad analys av den hälsosituation som unga hbtq personer befinner sig i. 
Rapporten innehåller en analys kring dessa individers upplevelser av fysisk och psykisk 
ohälsa och olika sorters diskriminering. Rapporten, som baseras på enkäter och intervjuer 
med unga hbtq-individer, fastställer att familjens attityd gentemot hbtq-personer har en 
inverkan på barn och unga. Att familjemedlemmarna har en negativ attityd kan leda till att 
individen börjar ifrågasätta sig själv och känner sig oälskad eftersom en del av dennes 
identitet inte accepteras. Det kan dessutom resultera i känslor av utanförskap vilket i sin tur 
kan leda till att individen känner ett behov av att leva ett dubbelliv. 

2.2   Hbtq-identitet  i  relation  till  öppenhet  
Burton och Bairstow (2013) genomförde en etnografisk studie med syftet att undersöka hur 
butch kvinnor (lesbiska kvinnor som klär sig manligt kodad) hanterar och förhandlar sin 
sexuella identitet på arbetsplatsen. Fokus låg på lesbiska kvinnors erfarenheter i 
arbetsintervjuer. Materialet togs från ett online forum för lesbiska kvinnor där dessa postade 
inlägg om sina erfarenheter. 27 medlemmar som deltog i den ursprungliga diskussionen gick 
med på att deras inlägg skulle användas för denna forskning, varav 7 dessutom delade med 
sig av personliga erfarenheter till forskarna utanför diskussionen på forumet. Resultaten 
visade att förhandlingen av ens identitet är ett stort problem för kvinnorna, då de står inför 
den konstanta pressen att vara på ett visst sätt, vilket därmed innebär att de aktivt måste 
hantera sina identiteter. Vidare så handlar det om ett större perspektiv där detta används 
som en försvarsmekanism för att motverka den heteronormativa kulturen som finns inom 
organisationer. Strategier såsom att passera som heterosexuell, alltså att klä sig kvinnligt 
kodad enligt de normer som finns eller att trotsa förväntningarna om heteronormativitet och 
vara den man är, vilket i detta fall just är att ha en butch-identitet.  

I linje med detta, rapporterade en del av deltagarna i Coleman och Mustanski (2013) studie 
en generaliserad oförmåga att vara sig själv och/eller uttrycka sig. Några deltagare beskrev 
också copingstrategier för att kunna vara sig själva medan andra hanterade situationen 
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genom att till exempel försöka dölja sin sexuella läggning. Forskarna skriver dessutom att 
trots att teoretiker hävdar att det kan finnas fördelar med att dölja en stigmatiserad identitet, 
i detta fall en hbtq-identitet, att det ofta även är påfrestande för individen att göra detta. 
Studier tyder just på att det finns psykiska och fysiska hälsorisker i att dölja en del av sig 
själv, som exempelvis depression, kluvenhet, internaliserad homofobi och en rädsla för att 
någon ska upptäcka och berätta för andra om ens sexuella identitet samt för människors 
eventuellt dåliga reaktioner.  

Brooks (2016) lyfter fram att deltagarna i hennes studie, trots upplevelser av diskriminering 
baserat på deras sexuella identitet, vill vara med i sina etniska samfund. Detta eftersom 
kvinnorna känner ett behov av att vara i dessa även om de måste kompromissa med att dölja 
en del av sin identitet för att tillfredsställa det etniska samfundet. Något som även belyses är 
att komma ut generellt brukar berättas från vita medelklassmäns perspektiv som stödjer 
idéer om individuellt förtryck i motsats till systematiskt förtryck. Med detta menas att 
människor med andra etniska/kulturella bakgrunder oftast inte får komma till tals på samma 
sätt, vilket visar på den hierarki som även kan återfinnas i hbtq-community. Brooks teori om 
valet att “stay in” förklaras med andra ord av kvinnornas val av att använda sig av alternativa 
strategier för att möjliggöra en fortsatt delaktighet i samfundet. Ungdomsstyrelsen (2012) tar 
också upp det här med att behöva dölja en del av sin identitet och redogör för hur olika 
miljöer kan fungera för unga individer som känner att de inte kan alternativt inte vill berätta 
för sina familjemedlemmar om sina sexuella läggningar.  

Harris & Battle (2013) gjorde en studie i USA som syftade till att undersöka känslan av 
tillhörighet som svarta kvinnor i samkönade relationer upplever både i hbtq-community och i 
sina etniska samfund. Studien grundar sig i tanken om att känslan av tillhörighet är en 
grundläggande aspekt av sociala upplevelser. Trots detta, pekar resultaten på att individerna 
i studien känner att de inte är accepterade och att de är marginaliserade inom sina sociala 
och kulturella grupper. Detta är särskilt problematiskt när denna marginalisering sker inom 
grupper som upplever flera former av förtryck. Författarna använde datamaterial från en 
större undersökning som gjordes 2010 av the Social Justice Sexuality Project. Från denna 
undersökning användes data från 664 kvinnor som identifierade sig som svarta. Resultatet 
visar att kvinnor som kände en starkare koppling till hbtq-community och hade kommit ut 
till fler personer hade högre grad av socialpolitiskt engagemang gällande hbtq-frågor. Ett 
resultat som förvånade forskarna var att desto större bekvämlighet dessa kvinnor hade med 
hbtq-community desto lägre var deras socialpolitiska engagemang i hbtq-frågor. Resultatet 
visade även att stöd från familjen samt bekvämlighet i den “racial-community” hade ingen 
påverkan på engagemang i hbtq-socialpolitiska frågor. 

2.3   Diskriminering  av  hbtq-individer  
Almeida et al (2009) utförde en studie med ändamålet att undersöka huruvida associationen 
mellan emotionell oro och att vara en hbtq-person var förmedlat av uppfattningen om att ha 
kränkts eller diskrimineras. Studien genomfördes genom att undersöka känslomässig oro 
bland elever. Data samlades in från Boston Ungdomsundersökning 2006 som är en tvåårig 
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undersökning av årskurs 9 till 3:e året på gymnasiet studenter i utvalda offentliga skolor i 
Boston. Författarna använde sig av en tvåstegs stratifierad stickprovs strategi varav den 
första provtagningen bestod av alla 38 offentliga gymnasieskolor i Boston. Författarna 
använde sig av Modified Depression Scale för att mäta depressiv symtomatologi. Skalan 
bedömer depressiva symtom inom de senaste 30 dagarna. Resultaten visade på att ungefär 
7% av deltagarna rapporterade att de hade upplevt diskriminering på grund av att någon 
trodde att de var hbtq-personer. Med detta menas att de hade upplevt diskriminering som 
följd av att andra människor gjort antaganden kring deras sexuella identitet. Vidare pekar 
resultaten på att fler hbtq-män (50%) upplever diskriminering jämförelsevis med hbtq-
kvinnor (25%), något som forskarna menar stämmer överens med tidigare forskning kring 
hbtq-ungdomar inom hbtq-gemenskapen.  

Till skillnad från Almeida et al undersökte Whitfield et al (2014) interaktionen mellan 
etnicitet och sexuell läggning gällande upplevelsen av diskriminering bland hbtq-personer i 
USA. Likt den föregående studien kom Whitfield et al fram till liknande resultat gällande 
diskriminering på grund av sexuell läggning. Data för studien samlades in från One Colorado 
Educational Fund där samlingen gjordes under januari och februari 2010. Colorado 
Educational Fund är en organisation som fungerar som stöd och försvar för hbtq-personer 
och deras familjer. Krav för att kunna delta i studien var att deltagarna skulle ange etnicitet 
samt könstillhörighet. Resultaten visade på att trots att majoriteten av hbtq-personer utsätts 
för diskriminering, så upplever hbtq-poc (people of color) diskriminering i högre 
utsträckning än vita hbtq-personer. Ett exempel på detta är bostadsdiskriminering där 9.4% 
vita hbtq-personer rapporterade diskriminering jämförelsevis med 19.8% av poc-individer 
som hade upplevt denna form av diskriminering. Arbetsplatsen var ännu ett exempel där 
hbtq-poc rapporterat diskriminering i större utsträckning än vita hbtq-individer. 
Diskriminering är någonting som togs upp i Pastranas (2015) studie där deltagarna 
rapporterade att de bland annat blivit utsatta för verbala trakasserier och sexuell 
objektifiering baserat på etnicitet. Ungdomsstyrelsen (2012) tar även upp det här med 
trakasserier och menar på att unga-hbtq individer är betydligt mer utsatta än heterosexuella 
när det gäller hot om våld, fysiskt våld och diskriminering. 

2.4   Etnicitet  &  Sexualitet  
Ramirez et al. (2018) genomförde en studie med syftet att undersöka hur hbtq-personer 
reagerade på den masskjutning som skedde på klubben Pulse i Orlando, Florida 2016. I 
studien fokuserade på interaktionen mellan olika aspekter, såsom bland annat etnicitet, 
sexuell läggning och kön. Masskjutningen resulterade i att 49 miste sitt liv och att 53 
personer skadades varav den största delen av offren var av latinskt ursprung. Ramirez et al 
påpekade att de flesta var hbtq-personer med multikulturell bakgrund, men belystes knappt 
av media, alltså att det just var hbtq-poc-individer som föll offer för dådet. Undersökningen 
lades ut på sociala medier samt flera hemsidor där människor fick fylla i en enkät om deras 
upplevelser kring händelsen. Kraven för att kunna delta var att individen var minst 18 år 
samt hbtq-poc. Den öppna enkäten gjordes av 94 personer som uppfyllde kraven och som var 
bosatta i 25 olika delstater i USA. Deltagarnas var från 18–66 år gamla. Enkäten bestod av 
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två öppna frågor där individen själv kunde välja hur lite eller mycket den ville skriva, vilket 
alltså innebär att svaren varierade mellan kortare och längre svar. Resultaten visade på att 
individer med flera stigmatiserade identiteter som till exempel en svart transkvinna, upplever 
mer diskriminering i jämförelse med individer som enbart har en stigmatiserad identitet. 
Deltagarna beskriver en kontinuerlig kamp mot förtryck och den underordnade position som 
var specifik för hbtq-poc. Flera av deltagarna uttryckte frustration över att andra människor 
inte synliggjorde det faktum att majoriteten av offren var poc.  

Balsam et al (2011) designade en kort, frågeformulär för att kunna bedöma förekomsten av 
ångest i samband med unika mikroaggressioner som upplevs av hbtq-poc i USA. 
Mikroaggressioner refererar generellt sätt till korta vardagliga övergrepp mot individer som 
är stigmatiserade. Dessa övergrepp kan vara verbala eller icke-verbala, avsiktliga eller 
oavsiktliga. Studien undersökte alltså hur poc-individer upplever dessa mikroaggressioner.  
Forskarna höll 12 fokusgruppsintervjuer samt 17 djupintervjuer med 112 deltagare, varav 
respektive intervjusituation var semistrukturerad med öppna frågor om stressorer relaterade 
till att vara hbtq-poc förekom. 46% av deltagarna var hbtq-poc. Studien kom fram till ett 
antal teman; rasism inom hbtq-community, heterosexism i de etniska minoritetsgrupperna, 
problem med relationer och att dejta samt avvisande från andra hbtq-poc. Dessa resultat 
visar på den kluvenhet som kan tillkomma med att vara hbtq-poc eftersom det kan 
förekomma olika typers förtryck och diskriminering beroende på vilken aspekt det gäller. 
Med andra ord kan det ibland vara svårt för individen att kunna veta varför den förtrycks, är 
det dennes sexuella identitet, dennes etniska identitet eller en kombination av dessa.  

Ikizler och Szymanskis (2014) undersökte hur hbtq-individer i USA med mellanösternpåbrå 
utvecklar sin identitet. Mer specifikt undersöktes deltagarnas konceptualisering med deras 
sexuella identitet i relation till invandring, religion, ursprungsfamilj samt etnisk 
identifikation. Vissa deltagare hade hela sin etniska bakgrund från mellanöstern medan 
andra antingen var halv eller hade mindre bakgrund därifrån. Forskarna använde sig av en 
kvalitativ metod, eftersom det finns liten vetenskaplig forskning kring den specifika 
populationen de valde att studera. Urvalet bestod av 12 personer; 4 var kvinnor och 8 män, 
deltagarna varierade i åldern 18 till 52 år. Intervjuerna var semistrukturerade och 
genomfördes via telefon alternativt videosamtal. Resultaten visade på en stor medvetenhet 
hos deltagarna angående deras etniska identitet då de inte var helt vita. Resultaten visade 
dessutom på att det fanns svårigheter med att integrera flera identiteter och att det fanns 
variation i fragmentering och integration beroende på kontexten individerna befann sig i. 
Trots att studiens fokus låg på korsningen mellan sexuell-och etnisk identitet var naturligtvis 
andra identiteter också viktiga, såsom kön och religion vilka var mest framträdande. 

2.5   Hbtq-individers  psykiska  hälsa  
Ramirez et al. (2018) kom fram till att individer som upplever och möter flera typer av 
förtryck kan internalisera minoritetsstress. Med minoritetsstress menas summan av olika 
kränkningar som individen utsätts för, vilket är värre än de enskilda kränkningarna. Detta 
kan i sin tur leda till negativa konsekvenser för självet samt för hur individer fortsättningsvis 



12 

navigerar i sin miljö. Deltagarna uttryckte dessutom att våld inte är något nytt för hbtq-poc 
samt att det inte finns några platser som garanterar säkerhet. Det var vanligt att deltagarna 
rapporterade oro och ångest över att gå till platser specifika för hbtq-personer redan före 
Orlando händelsen och särskilt efter. Resultaten visade dessutom på personerna kände sig 
frånkopplade från samhället i stort och från lokala evenemang men ibland även ett 
lösgörande med ens egna identitet. Alltså att individen aktivt kunde distansera sig från sin 
hbtq-identitet genom att till exempel inte längre vara lika öppen med sin sexuella identitet. 
Balsam et al (2011) kommer också fram till att individer med en stigmatiserad sexuell 
identitet löper en större risk för psykisk ohälsa i form av bland annat ångest, depression samt 
tankar kring självmord. Att individer känner dessa känslor kan kopplas till negativa 
erfarenheter av olika slag som följd av att ha en social minoritets sexuell identitet.  

Coleman och Mustanki (2013) redogör i sin studie att en större del av deltagarna använde sig 
av hbtq-hanteringsstrategier med målet att antingen ignorera människors negativa åsikter 
och reaktioner eller inte låta sig påverkas av dessa. Ungdomsstyrelsen (2012) påpekar att 
unga individer med hbtq identitet i högre uträckning än heterosexuella unga personer, 
upplever känslor av oro och ångest samt har haft tankar kring att ta sitt liv och även har 
försökt att göra det. Statistiskt sett hade 12% av unga heterosexuella män i åldrarna 16–29 
någon gång haft självmordstankar, jämförd med hela 42% av homo-och bisexuella män. 
Bland transpersoner i samma åldersgrupp var siffran så hög som 65%. Dessa känslor av 
rädsla, depression och ångest och ovilja att leva vidare som studien kom fram till kan 
härleddas till diskriminering och utanförskap som individerna utsatts för. Rapporten skriver 
att, i samband med tidigare studier, framkommit att individer med sämre självkänsla utsätter 
sig för större risker att råka ut för sexuella övergrepp. Likt detta berör Ungdomsstyrelsen 
(2010) att unga hbtq-individer i betydligt större grad utsätts för trakasserier i vardagen både i 
form av verbal mobbning och hot om våld som kan resultera i fysiskt våld. Det är ytterst 
vanligt att det är andra unga som utövar dessa kränkningar. Enligt rapporten har 
Ungdomsstyrelsen gjort en bedömning att unga hbtq-individer utesluts av 
majoritetssamhället och tvingas som ett resultat av det söka sina identiteter på annat håll. En 
annan viktig sak som rapporten tar upp är att hbtq-individer inte redogör för bakgrunden till 
deras psykiska ohälsa när de är i kontakt med sjukvården, på grund av att de inte förlitar sig 
på sjukvårdens insatser. Med andra ord tror de inte att sjukvården kan vara till hjälp. De är 
dessutom rädda för att informationen kommer till föräldrarna vilket kan innebära att deras 
familjeförhållanden försämras. Som ett resultat av detta utvecklar individerna sina egna 
strategier för att kunna hantera olika livssituationer. 

2.6   Sammanfattning  av  tidigare  forskning  
Den tidigare forskningen betonade vikten av socialt stöd, oavsett om detta var någonting som 
kom från den biologiska familjen eller den familj som individen själv valde eller vännerna 
men även i sociala sammanhang som arbetsplatsen eller skolan. Specifikt relaterat till den 
biologiska familjen visade resultaten från flera forskningar att familjens reaktioner kring 
individens val att komma ut hade en stor inverkan för hur hen valde att förhålla sig till sina 
familjemedlemmar. Positiva reaktioner ledde ofta till ökad närhet med familjen och negativa 
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responsen kunde försvåra individens relation till sina familjemedlemmar. När det gäller att 
vara öppen behövde hbtq-individer ibland förhandla eller hantera sina identiteter för att 
kunna vara delaktiga i vissa sammanhang eventuellt skulle kunna vara hotande. Den 
psykiska ohälsan var, enligt studierna, kopplade bland annat till rädsla för att någon skulle 
upptäcka individens sexuella identitet och berätta för andra.  Angående diskriminering 
visade resultaten att hbtq-individer i betydligt högre utsträckning diskrimineras än 
heterosexuella individer. Etnicitet var en betydande faktor och individer med två 
stigmatiserade identiteter utsattes ännu mer för diskriminering. Konkreta exempel på detta 
var bostadsdiskriminering, diskriminering på arbetsplatsen och verbala trakasserier och 
kränkningar. Etnicitet och sexualitet genomsyrar samtliga aspekter i individens liv. Som vi 
tagit upp innan, visar resultaten att det finns en stark korrelation mellan etnicitet och 
sexualitet samt hur individens etniska ursprung kan agera förtryckande gentemot hens hbtq-
identitet. Deltagarna i de olika studierna beskrev att det även fanns rasism inom hbtq-
community och att det fanns heterosexism inom de etniska samfunden vilket visar på de 
svårigheter hbtq-poc individer kan bemöta. Detta uppmärksammar de påfrestningar som 
relaterar till att individen har flera stigmatiserade identiteter. Angående psykisk hälsa, 
betonade den tidigare forskningen att hbtq-individer i mycket högre grad mår psykiskt dåligt 
jämfört med den heterosexuella befolkningen och att dessa individer ofta känner ångest och 
depression samt kan ha självmordstankar. 

2.7   Vad  vi  vill  tillföra  med  till  forskningen  
Med tanke på att största delen av den tidigare forskningen är gjord i USA, så tycker vi att det 
är viktigt att studera hur hbtq-individer upplever sitt identitetsskapande i relation till deras 
multikulturella bakgrunder i Sverige. Främsta anledningen till varför det är av betydelse att 
just studera detta i Sverige är både eftersom det svenska samhället är mångkulturellt och för 
att ingen tidigare forskning har haft fokus på samspelet mellan den multikulturella 
identiteten och hbtq-identiteten. Den forskning som gjorts kring hbtq-personer i Sverige har 
enbart haft fokus på just hbtq aspekten vilket gör att vår undersökning skulle bidra med att 
lägga till aspekten av multikulturalitet och etnicitet. Den vetenskapliga motiveringen blir 
således att bidra till ny kunskap kring hur stigmatiserade identiteter upplevs i den kontexten 
som är det svenska samhället. Eftersom deltagarna är multikulturella får läsaren dessutom 
en inblick i hur upplevelsen av att vara hbtq-person kan variera beroende på vilket land 
individen är i och vilka samhälleliga normer och värderingar som återfinns i den specifika 
kontexten.  

3   TEORETISK  RAMVERK  

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teoretiska och begreppsliga ramverken som vi valt 
att använda för vår analysprocess. Kopplat till syftet med studien som är att undersöka hur 
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det är att leva med de stigmatiserade identiteter som tillkommer med att ha en hbtq-identitet 
och att vara multikulturell, har vi valt teorier som hjälper att synliggöra individernas 
upplevelser. I linje med syftet var därför intersektionalitet ett självklart val då vår studie 
ämnar att se till intersektionen mellan kulturell bakgrund och hbtq-identitet. För att förstå 
varför hbtq-individer anses avvika och ha stigmatiserade identiteter redogörs den 
heterosexuella matrisen som bidrar med en större förståelse för den inverkan normer har.  
Användandet av queerteorin förser oss med möjligheten att både förstå hur diskurser 
påverkar individer och kritisera dessa diskurser som bidrar till skapandet av stigmatisering. 
Genom att ge en mer utförlig bild av vad Goffman och Stier beskriver som en stigmatiserad 
identitet kan det tydligare förstås i relation till det vi valt att studera. Globaliseringen med 
fokus på kulturell hybridisering där begreppet glokalisering är ytterst centralt blir även 
viktigt då globaliseringen haft en stor roll i den mångfald som det svenska samhället har idag.  

3.1   Queer  Teori  
Queerteorin är uppbyggd av olika tankesätt och verktyg för att analysera och förstå 
fenomenen kön och sexualitet med kritiska glasögon. Detta görs genom att problematisera 
det som anses av samhället vara normalt och naturligt. Jessen (2017, s. 125–126) skriver att 
queerteorin grundar sig i det socialkonstruktionistiska perspektivet där fokuset ligger på hur 
diskurserna i samhället kommer att påverka hur individer förstår sig själva och samhället 
samt hur de konstruerar sin verklighet. Detta perspektivets synsätt ser på identitet som något 
som är socialt och språkligt skapat. Med andra ord är en grundläggande tanke för teorin att 
en identitet inte kan existera i ett vakuum, oberoende av samhället omkring. Queerteorin 
hävdar istället att identitet handlar om relationen mellan individen och samhället där 
ideologier och diskurser påverkar och formar människors självuppfattningar, vilket 
manifesteras i personlig narrativ. Detta innebär att en individs förståelse av sig själv, vare sig 
det gäller könsidentitet, sexualitet eller något annat, kommer att vara beroende av de 
tillgängliga diskurser som existerar i samhälle (Jessen, 2017, s. 128). Teorin kritiserar 
samhällets heteronormativa syn vilket har lett till att det har formats en rörelse där 
människor och grupper av olika identiteter förenats som ett resultat av det förtryck och 
marginalisering som heteronormen skapar (Jessen, 2017, s. 127).  

Begreppet den heterosexuella matrisen skapades av Judith Butler för att synliggöra de 
heteronormativa förväntningarna som finns i samhället. Den heteronormativa matrisen 
refererar till att det råder en generell föreställning och ett antagande kring att alla människor 
är heterosexuella vilket innebär att alla antas begära människor av det motsatta könet 
(Butler, 2007, s. 69). Föreställningen påverkar också hur kroppar kategoriseras in enligt det 
dikotoma förhållandet man/kvinna. Innebörden är att kroppar, enligt denna princip, 
kategoriseras in till att vara manliga och maskulina alternativt kvinnliga och feminina. 
Respektive kön associeras således till specifika attribut. Lundberg (2017, s.43) menar att just 
dessa tilldelade roller legitimerar att människor som kategoriseras som män respektive 
kvinnor ska agera enligt de könskodade principerna. 
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Queerteorin behandlar inte bara identitetskategorier utan även relationsformer som t.ex. 
polyrelationer4 som också utmanar de normativa förväntningarna av relationer samt 
sexualitet, i detta fall tvåsamhetsnormen. Som tidigare nämnts utgår queerteorin från tanken 
om att identitet inte är något medfött och oföränderligt utan att det är samhället och dess 
diskurser i konstant förändring som påverkar och skapar gränser för människors 
självupplevelser. För att betona detta använder sig teorin av begreppet performativitet, som 
betyder att könsidentitet och könsuttryck är något som konstant måste konstrueras. Uttryck 
av femininitet och maskulinitet anses till exempel i hög grad vara imitationer av normer och 
förväntningar på hur kvinnor och män ska uppträda. Dock uppfattar individen själv oftast 
inte att identiteten eller könsuttryck som någon form av imitation. Istället kan det upplevas 
som en reflektion av en inre oföränderlig, medfödd essens (Jessen, 2017, s. 128). 

Enligt Queerteorin måste stigmatiserade grupper och minoriteter i samhället leva sina liv i 
relation till de normer, förväntningar och föreställningar som råder i samhället kring deras 
identitet vilket kan begränsa dessa individers möjligheter. För hbtq-individer är det de 
rådande hetero- och cisnormer som blir begränsande. Cisnormen uttrycker att människan 
förväntas ha samma könstillhörighet som de blev tillskrivna vid födseln samt att följa de 
normerna är kopplade till det könet (Wurm och Hanner, 2017, s. 155). De som tillhör 
majoritetsnormen har oftast ett tolkningsföreträde i de flesta sammanhang, medan 
skyldigheten av att förklara och försvara sina val hamnar hos de normbrytande individerna. 
Dock finns det fortfarande individer i samhället som är normbrytande. För dessa individer, 
menar queerteorin, själva normbrytande kan bli avgörande för deras identitet på grund av att 
de ofta blir reducerade av omgivningen till stereotypa identiteter (Jessen, 2017, s. 128 - 129). 
Att resultatet av den avvikande identiteten kan leda till kränkning och diskrimination från 
omgivningen leder till att denna identitet blir en viktig del av livet för individen som inte kan 
ignoreras. Stier (2003, s.21–22) talar om fem olika förståelsenivåer varav främst den 
biofysiska- och psykologiska nivån blir framträdande i Queerteorin. Den biofysiska nivån 
innefattar en koppling mellan kropp och identitet vilket syftar till att individen upplever sin 
omvärld genom sin kropp. Normen är att individen ska ha en fullt fungerande kropp vilket 
gör att människor med, till exempel, funktionsnedsättningar märker av denna väldigt 
mycket. Sett till exempelvis transpersoner blir den biofysiska nivån framträdande i och med 
att det handlar om att individen inte känner tillhörighet till det kön som tillskrivits denna vid 
födseln. I och med den heterosexuella matrisen som kopplar samman kön med stereotypiska 
könsuttryck, blir det i det fallet problematiskt där individen inte upplever sin könstillhörighet 
som rätt.  Den psykologiska nivån handlar om att människor reflekterar kring deras känslor 
och agerande samt att de själva skapar och omskapar sina självbilder och självuppfattningar. 
Denna nivå centrerar kring individens personlighet i relation till dennes medvetande vilket 
utgör en del av identiteten. 

                                                        

4 Med polyrelationer menas en romantisk relation som innefattar mer än två personer 
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3.2   Intersektionalitet  
Intersektionalitet handlar om att ha ett mångdimensionellt perspektiv när det kommer till att 
se till olika sammanhang där människor är involverade. Detta perspektiv försöker belysa hur 
olika sociala positioner i samhället och interaktionen mellan dessa positioner skapar 
maktförhållanden och ojämlikheter. De los Reyes och Mulinari (2005, s.36) menar att 
ojämlikheter uppstår i relationen mellan sociala grupper som processer av exkludering från 
makt och resurser. Det intersektionalistiska perspektivet betonar att det är viktigt att 
undersöka hur processerna av ojämlikhetsskapande institutionaliseras och fästs i samhället. 
Feminismen ligger som grund för synen om intersektionaliteten då svarta feminister i USA 
ville föra fram de strategier av etniskt osynliggörande som kunde hittas i de traditionella 
teori.  Kritiken som fördes fram mot den traditionella feminismen baserades på de centrala 
begreppen “osynliggörande” samt “annanhet”. Osynliggörandet handlar om den process där 
kön konstrueras utifrån “vita” medelklasskvinnors erfarenheter samtidigt som den 
exploatering som andra kvinnor utsätts för, som inte faller in i den normaliserade kategorin, 
ignoreras eller förbises (De los Reyes & Mulinari, 2005, s. 55). Begreppet annanhet refererar 
till hur dessa kvinnor konstrueras som avvikande, främmande och/eller underlägsna. “Black 
feminism” rörelsen för fram en antirasistisk kritik mot feminismen samtidigt som den för 
fram en feministisk kritik mot den antirasistiska rörelsen. Genom erkännandet av rasifierade 
gruppers specifika upplevelser och erfarenheter av diskriminering, uppmärksammande av 
vithetens hegemoni, samt “ras-förtryckets” samverkan med andra strukturer av förtryck är 
aspekter som möjliggör en bredare syn och perspektiv på makt och ojämlikhet (De los Reyes 
& Mulinari, 2005, s. 59). 

För att ens kunna ifrågasätta de maktrelationer som existerar i samhället, belyser det 
intersektionalistiska perspektivet att det behöver finnas en grupp underordnade människor 
som bidrar till synliggörandet av de förekommande ojämlikheter mellan olika sociala grupper 
(De los Reyes & Mulinari, 2005, s. 52). Enligt Lundberg (2017, s.44) poängterar 
intersektionalitet att individen är mångsidig vilket betyder att hen inte endast kan reduceras 
till och definieras utifrån en del av dennes identitet utan samtliga delar av identitetens måste 
tas i hänsyn. Individen upplever flera identitetskategorier samtidigt, men vissa delar kan vara 
mer framträdande vid specifika tillfällen som exempelvis ens sexuella läggning i 
kärleksrelationer i jämförelse med jobbet. Det innebär inte att resterande delar av individen 
uteblir. Detta innefattar att man inte kan se till sociala grupper som homogena eftersom varje 
enskild individ kan uppleva en speciell typ av förtryck samt diskriminering beroende på hur 
den enskilda individen är. Varje dimension har sin speciella utformning och sin egen 
innebörd men det är bara tillsammans som de ger totalidentiteten dess unika karaktär och 
fullständiga innebörd (Stier, 2003, s. 48). Viktiga dimensioner som behövs tas hänsyn till 
enligt det intersektionalistiska perspektivet är könstillhörighet, klass, etnicitet, nationalitet 
och kroppslig funktionsförmåga. Att individens sociala positioner reduceras till enstaka 
aspekter resulterar i att vi missar det viktiga samspelet som sker mellan olika former av över- 
och underordning i det sociala livet. Reyes & Mulinari (2005, s. 90) framför att det 
intersektionalistiska perspektivet kan användas för att synliggöra problematiken kring 
samhällets komplexa maktförhållanden och det samspelet som existerar mellan dessa genom 
att undvika att man fastnar i ett så kallat “kategoriseringstänkande”. 
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3.3   Stigmatiserad  identitet  
Stier (2003, s.108) som utgår ifrån Goffmans tankar talar dessutom om så kallade 
“stambetingande identitet ” vilka är grundade i grupptillhörigheter som definieras som 
negativa av den sociala omgivningen. Vanligt förekommande är att individer som tillhör 
gruppen generaliseras o stereotypiseras när det kommer till deras karaktär, moral och 
intelligens. Enligt Goffman (2014, s.21) kan individer känna sig osäkra kring hur 
omgivningen kommer att bemöta dem på grund av deras stigmatiserade identiteter. Det 
handlar dessutom om ett maktutövande från samhällets sida genom ett särskiljande mellan 
det och de som anses vara normalt och det och de som anses vara avvikande. Enligt De los 
Reyes och Mulinari (2005, s.43) skapar detta en legitim ordning där stigmatiserade 
människor ses som avvikare som ett resultat av de normer och värderingar som existerar i 
samhället. Vidare så skriver De Los Reyes och Mulinari att “stigmatisering och avvikelse är 
således associerade till individuella och kollektiva subversiva handlingar, det vill säga 
handlingar som bryter och utmanar den samhälleliga ordningen” (2005, s.44). 

Den etniska identiteten kan skapa gemenskap inom gruppen samtidigt som det kan bli en 
gränsdragning mellan individen och omvärlden. Villkoren för mänskligt identitetsskapande 
har förändrats drastiskt under övergången till det moderna samhället (Stier, 2008, s. 58). 
Villkoren för kollektiva identiteter har förändrats på grund av att globaliseringen har fått 
lokala konsekvenser. Denna förändring kan komma att ha en negativ påverkan på individens 
existentiella trygghet eftersom identiteter i dagens samhälle har blivit allt mer “flyktiga, 
fragmenterade, otydliga, och föränderliga” (Stier, 2008, s. 59). Stier menar att den etniska 
identiteten har en dubbelsidighet åt ena sidan kan vara en källa för social tillhörighet men åt 
andra sidan kan ha negativa inverkningar då det är en del av sociala 
marginaliseringsprocesser som skapar ojämlikheter och förtryck. Grupps- och 
organisationsnivån som enligt Stier (2003, s.22) är en av de förståelsenivåerna av 
identiteten, syftar till olika former av gruppidentiteter inom grupper alternativt 
organisationer. Stier (2003, s.22) menar att bland annat lojalitet, samhörighet och 
gemenskap är uttryck för dessa identiteter.  

3.4   Globalisering  
Begreppet globaliseringen syftar till de världsomfattande integrerande processer som skett 
och sker kontinuerligt. Det handlar om spridningen av bland annat relationer, kulturer, 
medvetenhet kring ekonomi och politik men även en medvetenhet kring hur det sociala livet 
kan organiseras. Ritzer (2010, s.471–472) menar att samtliga länder i världen samt 
människors liv håller på att förändras som ett resultat av den ständigt pågående 
globaliseringen som äger rum. Vidare så beskriver Ritzer att det finns två extremfall av 
kulturell globaliseringen. Det ena handlar om att processen kan ses som en transnationell 
spridning av gemensamma lagar samt praktiker vilket då skulle innebära homogenitet. Det 
andra handlar tvärtom om en process där ett flertal lokala och globala kulturer interagerar 
och formas till nya hybrider av kulturer vilka ger upphov till flera andra och olika kulturella 
blandningar. Detta skulle i sin tur medföra heterogenitet. Kopplat till identitet som är det 
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centrala i studien, menar Stier (2012, s.68) att när det kommer till samhällsnivån av de olika 
identitetsnivåerna, kan identiteten ses som en produkt som delvis består av individens 
upplevelse av dennes identitet och delvis av de strukturer samt kulturer som finns i 
samhället, vilka tillsammans utgör ett dialektiskt samspel. Gällande identiteter i miljönivån, 
handlar det om att identiteter kan vara föränderliga i olika miljöer genom att de förankras på 
olika platser. Enligt Stier (2012, s.68) finns det en ömsesidig relation mellan identitet och 
kultur/samhälle eftersom vi blir en del av det samhälle och den kultur vi lever i samtidigt 
som detta blir en del av oss. Stier skriver att “identiteten konstrueras och upplevs av både oss 
själva och andra människor och en länk mellan den subjektiva och objektiva verkligheten” 
(2012, s.68). 

Kulturell hybridisering 

Den kulturella hybridiseringen syftar som nämnts, till den sammansmältning som sker 
mellan globala och lokala kulturer där dessa formas till helt nya sammansättningar vilket 
innebär att de varken kan reduceras till det globala eller den lokala kulturen. Glokalisering 
som syftar till just den process där det lokala och globala samverkar, är ett grundläggande 
begrepp när det kommer till kulturell hybridisering då processen bidrar till unika 
blandningar i länder runt om i världen (Ritzer, 2010, s.482–483). 

Sammanfattningsvis kommer de viktigaste begreppen som används i vår analys vara 
heteronormen, intersektionalitet, stigmatiserad identitet och globalisering. Vi kommer 
dessutom anknyta till Queerteorin som innefattar just den heterosexuella matrisen och som 
kritiserar samhällets syn på avvikande.  

4   METOD  

Vi har valt att använda en hermeneutisk metodansats då vi vill studera fenomenet identitet 
ur ett hbtq och multikulturellt perspektiv. Vi vill med andra ord få en djupare förståelse för 
hur upplevelsen av identitet kan vara för hbtq-individer med multikulturell bakgrund. Den 
hermeneutiska metodansatsen möjliggör att synliggöra individernas upplevelser genom den 
tolkningsprocess som ägt rum. Nedan redogör vi för hur vi använt oss av hermeneutiken i 
praktiken för att kunna uppnå syftet med vår studie och förklarar även mer detaljerat vad 
den hermeneutiska metodansatsen är och vad som kännetecknar den. 

4.1   Hermeneutik  
Hermeneutik handlar i grund och botten om att tolka och förstå vilket främst sker genom den 
dialog vi har, vare sig detta involverar en annan människa eller en text. Det berör tolkaren 
och det som ska tolkas vilket innebär att det även kan innefatta texter (Ödman, 2017, s.13). 
Att tyda tecken är det som tolkning går ut på och denna tolkningsprocess äger rum när vi inte 
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förstår. Eftersom vi inte har en förförståelse kring det specifika fenomenet sedan tidigare 
måste vi först tolka det för att kunna förstå. En aspekt som medges av hermeneutiken är att 
vi alltid intar ett perspektiv eftersom vi inte kan särskilja oss från oss själva när vi undersöker 
verkligheten. Med andra ord utgår vi nästintill alltid utifrån oss själva. Den historiska 
kontexten har alltid en betydelse för hur vi förstår och tolkar oss själva och vår omvärld 
(Ödman, 2017, s.14–15). Kopplat till vår studie skulle hbtq samt multikulturalitet troligtvis 
inte fått en lika framträdande roll förr i tiden som dessa aspekter fått i dagens samhälle, 
vilket kan tros vara ett resultat av den växande globaliseringen. Ödman (2017, s. 24) menar 
att förståelsen är något som innebär en förnyelse och omskapande, att det sker en förändring 
hos individen. Individen lär sig och förstår sig på exempelvis ett fenomen som gör att dennes 
synsätt på det ofta förändras. Det blir som en aha-upplevelse. Detta är det som skiljer mellan 
att förstå något och att begripa något. Begripandet innebär att något nytt tillförs, men att 
ingen förändring sker eftersom det endast tilläggs ny kunskap på det gamla. Enligt Ödman 
(2017, s.24) är begripandet en kognitiv akt som inte resulterar i en förändring i sig. 
Existensens hermeneutik och Heidegger ser på förståelse som något som är konstituerande 
för människans vara-i-världen, att man lever genom att förstå. Förståelsen är direkt 
anknuten till världen och är grunden till tolkandet. Medan förståelsen är grundläggande för 
existensen, så är begripandet delförklaringar av en större helhet som vill förstås (Ödman, 
2017, s. 25).   

Enligt Ödman (2017, s.73) har tolkningen tre funktioner vilka är att uttrycka, klargöra samt 
att översätta. Ödman (2017, s.13–14) menar att det är grundläggande att individerna deltar i 
en dialog på lika villkor för att dialogen ska kunna betraktas som en hermeneutisk sådan. 
Med andra ord ska båda parter vara villiga att diskutera fenomenet samt vara öppna för den 
andres perspektiv. Enligt Ödman (2017, s.13–14) är det just genom att vi deltar i dialogen på 
lika villkor som denna kan resultera i en förändring för båda parter vilket därmed skulle leda 
till ökad intersubjektiv förståelse. Hermeneutiken ger oss möjligheten att tillsammans med 
deltagarna uppnå förståelse för att sedan kunna tolka och vidare besvara hur hbtq-individen 
med multikulturell bakgrund upplever sin identitet.  Grundläggande för hermeneutiken är en 
eftersträvan för en horisontsammansmältning. 

Gadamer (via Binding & Tapp, 2008, s.123) talar om horisontsammansmältning vilket 
innebär att tolkaren och det eller den som tolkas genom en dialog utvecklar sina olika 
förståelser till den grad att en sammansmältning av horisonter sker. Med andra ord uppnås 
förståelse kring upplevelsens betydelse under tolkningsprocessens gång. Den horisontella 
sammansmältningen är någonting som är högst eftersträvansvärt inom hermeneutiken då 
forskaren och deltagarna får förståelse och skapar mening tillsammans. Enligt Ödman (2017, 
s.14) blir dialogen i analysfasen mellan forskaren och texten där det snarare måste handla om 
en inre dialog till skillnad från den tidigare yttre dialogen. I den inre dialogen pågår samtalet 
mellan texten och forskarens självreflektion. Som nämnts tidigare, så utgår det 
hermeneutiska synsättet från att varje individ alltid ser världen utifrån sitt egna perspektiv 
vilket innebär att det inte finns en objektiv yttre sanning. Ödman (2017, s. 14) menar att när 
en forskare ska studera verkligheten så kan en inte ställa sig utanför sin egna tradition utan 
man kommer alltid se det från ens egna syn. Genom att man genomför en ömsesidig dialog 
kan man istället försöka motverka detta och uppnå en gemensam förståelse. Respektive 
individ har en egen förförståelse kring fenomenet som ska studeras.  Under dialogens gång 
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börjar dessa förutfattade meningar omvandlas genom den nya information och mening som 
parterna får av varandra. Det är genom denna process av att ompröva sina förutfattade 
meningar i relation till den nya förståelsen man får av den andra som skapar förutsättningen 
för den genuina konversationen (Gadamer via Binding & Tapp, 2008, s. 123). Det är därmed 
viktigt att aktivt göra den andra till subjekt vilket därmed skapar en subjekt-subjekt relation. 

Förståelsen utgör grunden för tolkandet och dessa två har en konstant samverkan (Ödman, 
2017 s.25). Förståelse innebär att ens tidigare kunskap utvecklas, omstruktureras och skapas 
på nytt. Målet är just att skapa sig en ny förståelse kring företeelsen en studerar. Ödman 
(2017, s.26) beskriver den ömsesidiga relationen mellan förståelse och tolkning som en 
dialektisk sådan och menar på att dessa är i en ständig interaktion, exempelvis när det 
kommer till språket. Språket förser oss med tankekategorier genom vilka vi förstår samtidigt 
som vi ofta uttrycker våra tolkningar via språket. Vår förståelse fungerar alltså alltid som ett 
stöd för det vi tolkar.  Enligt Gadamer är det främst i relation till den andre och tillsammans 
med denne som förståelsen äger rum (Binding & Tapp, 2008, s.121). Ödman (2017, s.24) 
skriver dessutom att något blir mer framträdande och tydligare då en antingen ställer sig 
framför detta alternativt ställer detta framför sig själv.  

Ödman (2017, s.98) menar att vi alltid måste börja med att skapa en uppfattning kring de 
små delarna för att sedan sätta ihop dessa för att slutligen få tillgång till den stora helheten. 
Delarna och helheten är ömsesidigt beroende av varandra och forskaren måste konstant 
pendla mellan att gå från del till helhet respektive helhet till del. Just denna process av 
pendlandet har inom hermeneutiken kommit att betecknas som den hermeneutiska cirkeln 
(Ödman, 2017, s.100). Något Ödman dock kritiserar är ifall cirkelbeteckningen är lämplig för 
den förståelse- och tolkningsprocess som faktiskt sker eftersom cirkelbilden är relativt 
statisk. Ödman skriver att ”bilden med den hermeneutiska cirkeln återger i själva verket 
varken förståelsens processdimension eller de vilda svängningarna mellan olika 
del/helhetsstrukturer” (2017, s.103). På grund av detta menar Ödman snarare sagt att en 
bättre beteckning skulle vara den hermeneutiska spiralen eftersom kunskapen kring 
fenomenet fördjupas och tolkningen görs oerhört många gånger vilket därmed innebär att 
den aldrig är slutändlig (Ödman, 2017, s.104, s.107).  

4.2   Urval  
Det vi behövde sträva efter med urvalet vi gjorde var att möjliggöra införskaffandet av rik 
information om individers hbtq-identitet i relation till deras multikulturella bakgrund. Detta 
gjorde vi genom att använda oss av ett intensitetsurval som enligt Patton (2002, s.230) 
består av informationsrika fall som kan förse forskaren med djupare kunskaper om det 
fenomen som undersöks. Intensitetsurval är vanligt inom hermeneutiken eftersom 
individens upplevelse kring ett fenomen är centralt, vilket även var fallet för just den typ av 
studie vi genomförde. För att få tag på deltagare skrev vi till organisationen RFSL i Västerås, 
Örebro, Stockholm och Uppsala. Vi skrev även till gruppen Black Coffee HBTQ. Vi fick inget 
svar från samtliga organisationer så vi sökte oss till privatpersoner och grupper på olika 
sociala forum såsom Facebook och Instagram. Grupperna inriktade sig mot just hbtq-
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personer med multikulturell bakgrund och de privatpersoner vi skrev till uppfyllde dessa 
krav, vilket även gör detta till ett kriterieurval. Ett kriterieurval innebär att deltagarna som är 
med i studien har uppfyllt vissa förutbestämda kriterier som anses vara av stor vikt för 
undersökningen. Vi fick möjligheten att skriva ett inlägg på en grupps sida på Instagram 
(Blattepride) varav några deltagare tog kontakt med oss efter de sett inlägget och sa att de 
ville vara med i studien. Vårt mål var även att få en variation gällande könsidentitet, sexuell 
läggning, ålder och multikulturalitet för att möjliggöra en stor variation av olika perspektiv.  

Deltagarna i vår studie bestod av sex killar och fyra tjejer. Av killarna var en person trans, 
medan de andra fem identifierade sig själva som homosexuella. När det gäller tjejerna 
identifierade sig två av de som lesbiska och en av de som pansexuell. Den sista tjejen valde att 
inte identifiera sig som något när det gäller sexualitet vilket vi då placerar in under queer 
kategorin. När det gäller den etniska tillhörigheten av deltagarna i vår studie hade de 
ursprung från Sydamerika, Mellanöstern, Asien samt Europa. Dock så blev det inte en stor 
variation angående ålders aspekten, detta eftersom många av de som faktiskt ville delta i 
undersökningen var unga (16–25). Detta kan bland annat vara på grund av att vi valde att ta 
kontakt med människor på sociala medier. Vi valde att undersöka personer som kan anses ha 
dubbla stigmatiserade identiteter i samhället, deras hbtq-identitet samt deras etniska 
tillhörighet, eftersom målet med vår forskning var att förstå hur dessa aspekter kan komma 
att påverka individernas upplevelser. 

4.3   Förförståelse  
Enligt Dahlberg et al. (2008, s.135) måste forskaren granska, problematisera och ifrågasätta 
sin förförståelse för att kunna vara öppen och mottaglig för det fenomen denna valt att 
undersöka, varav vi skrev ner vår förförståelse innan studien påbörjades. Vi tänkte att hbtq-
personer med multikulturell bakgrund upplever ett dubbelt förtryck i och med dessa två 
aspekter. Att skapa sin identitet är en kontinuerlig process vilket vi tänkte gör att individen 
ibland är mer säker på sig själv och ibland mindre säker. Vi reflekterade över att den 
heterosexuella matrisen är väldigt skadlig för människor som identifierar sig som hbtq 
eftersom detta gör att de konstant behöver reflektera över sina sexualiteter. Vidare 
reflekterade vi över att det kan vara svårt att vara sig själv i ett samhälle som inte alltid 
accepterar en. Vi hade en tanke om att ett intersektionalistiskt perspektiv skulle bidra med 
större förståelse för hur dessa två samspelar och hur detta samspel påverkar individen både i 
dennes identitetsskapande och vardagsliv. Vi funderade även kring globaliseringens roll i det 
hela i och med att det blir allt vanligare med multikulturalism. Vi funderade också kring olika 
kulturer med olika ritualer, normer och värderingar som påverkar individer som tar del av 
dessa. Dessa faktorer kan internaliseras och ha en betydelse för hur individen tänker kring 
saker och ting. 
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4.4   Datainsamling  
Binding och Tapp (2008, s. 123) skriver att båda parter i ett genuint möte träder in i dialogen 
med sina förförståelsen vilka kommer att omskapas till en ny förståelse. Det är just denna 
förändring som är fundamental för Gadamers tankesätt kring hur förståelsen sker. Innan 
intervjufasen skrev vi därför ner vår förförståelse så att vi visste om den innan vilket därmed 
gav oss möjligheten att aktivt reflektera över den innan vi genomförde våra intervjuer. Detta 
för att gå in med en så stor öppenhet som möjligt. 

Som nämnt tidigare, är det centrala inom hermeneutiken att tillsammans med den andre 
uppnå gemensam förståelse (Binding & Tapp, 2008, s. 123). Med tanke på detta och det 
faktum att dialogen är fundamental inom hermeneutiken valde vi att intervjua våra 
deltagare. Samtliga intervjuer spelades in med deltagarnas samtycke och varade i genomsnitt 
mellan 40–50 minuter. Sammanlagt intervjuades tio personer varav åtta var enskilda 
intervjuer och den sista var en parintervju. Fyra gjordes över telefon och fyra gjordes genom 
en fysisk träff. Vi hade främst velat intervjua samtliga deltagare i en fysisk miljö men då det 
vid enstaka fall inte passade på grund av olika skäl så valde vi att genomföra telefonintervjuer 
istället. Detta då vi ansåg att individernas upplevelser var värdefulla för studien. De personer 
vi träffade, intervjuade vi tillsammans medan vi utförde telefonintervjuerna separat. 
Parintervjun räknade vi som två intervjuer eftersom båda besvarade samtliga frågor. Vår 
intervjuguide bestod av semistrukturerade frågor. Vårt mål var att eftersträva flexibilitet i 
största mån eftersom vi ville få ut så rikt material som möjligt. Flexibiliteten var speciellt 
viktig vid intervjusituationen då vi enligt hermeneutikens principer skulle ingå in en dialog 
med deltagaren, vilket vi till exempel gjorde genom att ställa följdfrågor som vi kom på, på 
plats. För att deltagaren inte skulle känna att denna blev utfrågad ville vi ha mer av en 
avslappnad konversation som kretsade kring det specifika samtalsämnet. I samtliga 
intervjuer var det viktigt att samtliga parter kände att vi förstått varandra innan vi gick vidare 
till nästa fråga, något som gjordes genom att ställa bekräftande frågor där deltagaren gavs en 
möjlighet att uttrycka ifall det denna ville förmedlat uppfattades på rätt sätt. Genom att vi 
gjorde detta, ökade vårt och deras förståelse för fenomenet vilket gjorde att en 
horisontsammansmältning kunde åstadkommas. Efter att vi hade utfört alla intervjuer, 
transkriberade vi materialet för att sedan kunna gå vidare och tolka datan. Det var viktigt att 
deltagarna kände sig bekväma varav vi tillsammans med de kom överens om plats, vilket ofta 
resulterade i att intervjuerna genomfördes på ett fik. Gällande telefonintervjuerna, befann vi 
oss i en tyst miljö så att vi ordentligt kunde höra vad deltagarna sa. En fördel med att 
genomföra telefonsamtal är att deltagarna självmant kunde välja vart de ville befinna sig för 
att vara bekväma med att diskutera fenomenet. 

4.5   Analys  &  Tolkning  
Enligt Ödman handlar tolkningsprocessen om att ”frilägga mening och att tilldela mening” 
(2017, s.59) och han menar vidare att dessa två ingår en dialektisk relation. Att frilägga 
mening handlar om att en person förstår med hjälp av sin förförståelse. Aspekten om att 
tilldela mening innebär istället att man utvecklar en ny förförståelse. Tolkningen som görs är 
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som sagt till för att förstå när ens förförståelse inte räcker till. När det gäller analys inom en 
hermeneutisk undersökning måste den data som samlats in gå igenom en tolkningsprocess. 
Målet med denna process är att försöka införskaffa sig både en helhetsbild av det man 
studerar men även de delar som bygger upp denna helhet. Anledningen till detta är att 
helheten inte går att förstå utan delarna, men om man inte har helheten så förstås inte 
delarnas syfte. I de olika tolkningsfaserna ska vi nå olika abstraktsnivåer som blir högre, ju 
djupare vi går in i processen, i linje med den hermeneutiska spiralen. Vi har gjort ett flertal 
tolkningar för att kunna utveckla vår förståelse av det fenomenet vi valt att undersöka. 

4.6   Tolkningsprocessen  i  praktiken  

4.6.1   Inledande  tolkning  

Ödman (2017, s.98) menar att vi ofta måste börja med att skapa en uppfattning kring de små 
delarna för att sedan sätta ihop dessa för att slutligen få tillgång till den stora helheten. Han 
menar nämligen att delarna och helheten är ömsesidigt beroende av varandra och att 
forskaren konstant måste pendla mellan att gå från del till helhet respektive helhet till del. 
Eftersom detta är den första stadiet inom den tolkande processen, ligger den på den längsta 
abstraktionsnivån. Här läste vi först igenom det transkriberade materialet en gång för att 
anteckna det vi ansåg som viktigast i materialet från början, detta för att sedan kunna 
jämföra med varandras anteckningar. Vi läste därefter genom materialet ett flertal gånger för 
att kunna bilda oss en uppfattning av de olika delarna och en överblick över helheten. Genom 
att först gå igenom materialet separat och sammanställa det vi fann för att sedan kunna 
jämföra materialet blev det enklare för oss att kunna urskilja de återkommande temana i 
materialet. Vi sorterade därefter materialet i 8 olika teman. 

4.6.2   Fördjupad  tolkning  

Denna fas i tolkningsprocessen ingriper en djupare nivå vilket innebar att vi återigen gick 
igenom det transkriberade materialet men även de teman vi funnit i den inledande 
tolkningsfasen. Enligt Dahlberg et al (2008, s.281) syftar denna fas till att försöka se mellan 
raderna för att hitta och urskilja underliggande betydelser i transkriptionerna. Genom att vi 
läste igenom materialet och våra anteckningar ett flertal gånger kunde vi ta oss djupare i 
analysprocessen och se till den underliggande meningen som fanns i dessa. Vi kunde urskilja 
förekomsten av likheter och skillnader i materialet och på detta sätt se vad som var av mest 
betydelse att ta upp. Därefter anknöt vi detta till vårt teoretiska ramverk för att kunna 
tydliggöra kopplingen mellan teorin och tolkningen. Utöver detta kommer vi att smala ner de 
tidigare funna temana och precisera dessa. 

4.6.3   Huvudtolkning  

Genom alla tidigare tolkningar som i denna fas kopplats samman ska helheten nu bli 
framträdande vilket innebär att denna nivån är den mest abstrakta i den hermeneutiska 
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spiralen. Det är här som delarna äntligen kunde ses i relation till helheten och vice versa. De 
temana som vi kunde urskilja i den inledande- och primära tolkningen sammansattes alltså i 
den sista tolkningsfasen till en helhetsbild. Genom att återigen använda oss av teorin kunde 
vi öka förståelsen för individernas upplevelser. I denna fas gjorde vi den slutgiltiga 
kopplingen som förklarar betydelsen i tidigare tolkningar och data som utvärderats som 
giltiga, detta utifrån de riktlinjer Dahlberg et al (2008, s.285) skriver om. 

4.7   Etiska  principer  
För att kunna utföra en studie där människor är involverade är det viktigt att uppfylla de fyra 
etiska principerna vilka enligt vetenskapsrådet (2002, s.7–14) är följande: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet förutsätter att vi som forskare ger deltagarna information kring syftet 
med vår undersökning, hur detta kommer att gå till och under vilka villkor deras deltagande 
skulle vara. Vi har belyst om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 
Samtyckeskravet handlar om att deltagarna ska ge sitt samtycke om att delta i 
undersökningen, vilket gjordes både skriftligt då vi tog kontakt med de och sedan muntligt 
innan intervjun genomfördes. Då människors upplevelser kan vara jobbiga att dela med sig 
av, så var det viktigt att vi informerade de om att ifall de kände sig obekväma eller inte ville 
svara på en fråga, så var det bara att säga till så skulle vi gå vidare till nästa fråga. Nygren 
(2012, s.32) menar att deltagarnas samtycke är fundamentalt i kvalitativa studier då dessa 
ofta bygger på intervjuer eller observationer. Konfidentialitetskravet syftar till forskarens 
skyldighet att behandla deltagarnas personuppgifter konfidentiellt samt att förvara dessa så 
att ingen obehörig kan få tillgång till uppgifterna, något som vi gjorde genom att byta ut allas 
namn i avrapporteringen av resultaten. Vi har dessutom efter transkriberingen av 
intervjuerna raderat ljudfilerna. När det gäller nyttjandekravet, refererar denna punkt till att 
insamlade uppgifter om deltagarna enbart kommer att användas i forskningssyfte. 

5   RESULTAT  &  ANALYS  

5.1   Presentation  av  deltagarna  
Samtliga deltagare är i åldersgruppen 15–30. Här följer en presentation av varje deltagare.  

Eric är bosatt i en storstad och frilansar med dans samt jobbar som publikvärd. Han 
identifierar sig som gay och är i en relation med sin partner. Hans familj består av mamma, 
pappa, en storebror, en lillasyster och systerson. Han har ursprung från Peru. 
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Rebecca är bosatt i en storstad, jobbar som receptionist och är singel. Hon vill inte identifiera 
sig som något speciellt därför placerade vi henne i kategori Queer för denna undersökning 
med hennes tillåtelse.  Hennes familj består av mamma, pappa och lillebror och hon har 
ursprung från Polen och Kurdistan. 

Noah är bosatt i en storstad och arbetar som socialsekreterare. Hans familj består av 
mamma, pappa, en storasyster och en storebror. Han identifierar sig som homosexuell, är 
singel och har ursprung från Iran. 

Lito bor i en mellanstor stad och studerar. Familjen består av mamma, pappa och storebror 
och han har ursprung från Argentina. Vidare identifierar han sig som gay och är singel.   

Andres är bosatt i en storstad och är för tillfället arbetssökande men ska påbörja en 
väktarutbildning strax. Hans familj består av mamma, låtsaspappa och två systrar och han 
har ursprung från Chile. Han identifierar sig som homosexuell och är singel. 

Angela är bosatt i en storstad och arbetar som dansare och butiksbiträde. Hennes familj 
består av mamma, pappa och sex småsyskon och hon har ursprung från Colombia och 
Serbien. Hon identifierar sig som lesbisk och är i en relation. 

Josef är bosatt i en mellanstor stad arbetar deltid på förvaltningen och studerar. Hans familj 
består av mamma och storasyster och han har ursprung från Vietnam, Frankrike och Indien 
men identifierar sig mest med sin vietnamesiska sida. Han identifierar sig som transkille och 
är i en relation med en tjej. 

Felicia är bosatt i en storstad med sin partner. Hon är musikartist och arbetar även som 
butiksbiträde. Hennes familj består av fem syskon, pappa och låtsasmamma. Hon identifierar 
sig som lesbisk och har ursprung från Iran och Kurdistan. 

Patrice är bosatt i en storstad, är utbildad fotograf och arbetar som det samtidigt som han 
studerar. Hans familj består av mamma och pappa och han har ursprung från Brasilien. Han 
identifierar sig som homosexuell och är singel. 

Gabriella är bosatt i en storstad och studerar. Hennes familj består av mamma och pappa och 
hon har ursprung från Grekland. Hon identifierar sig som pansexuell och är i ett förhållande 
med en kille. 

5.2   Inledande  tolkning  
Nedanför presenterar vi vår inledande tolkning där vi genom att ha läst igenom materialet ett 
antal gånger och fört anteckningar kunnat urskilja 8 olika teman. 

5.2.1   Hbtq-identiteten  i  relation  till  familjen  

Betydelsen av stöd från familj är någonting som togs upp av alla. De flesta var öppna med 
sina familjer om deras sexuella läggningar/deras könsidentiteter och menade att familjens 
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syn på deras sexuella-/könsidentiteter var någonting som påverkade dem. Några av 
deltagarna tog dessutom upp familjens heder och hur deras sexuella/könsidentitet kunde 
enligt familjen ha en negativ inverkan på familjens rykte och bild utåt. En annan aspekt som 
några av deltagarna nämnde var att deras familjer gjorde ett särskiljande mellan familjeliv 
och privatliv genom att se individens sexualitet/relation med partner som en del av dennes 
privatliv som inte berörde familjen. 

5.2.2   Kulturella  värderingar  om  hbtq-personer  

Alla deltagare tar upp hur de kulturella värderingarna kring hbtq-personer ser ut i deras 
föräldrars hemländer och vilken betydelse dessa har för dem. Många uttrycker att de 
kulturella värderingarna ibland återspeglas i hemmet men inte i lika hög grad eftersom den 
svenska kulturen har influerat hemmet. Denna återspegling syns även i relationer med 
vänner. Något som dock är återkommande i alla intervjuer, är den existerande heteronormen 
som finns i alla kulturer. Deltagarna uttrycker hur den begränsar dem i deras vardagliga liv, 
ibland i relationen till en själv men också i relationer med kärlekspartners och familj. 

5.2.3   Psykisk  hälsa  hos  individer  med  hbtq-identitet  

En viktig aspekt som deltagarna tog upp var hur deras sexualitet med allt som det innebär 
påverkade deras psykiska hälsa. Att behöva gömma eller förtrycka en del av sitt riktiga jag 
kunde vara väldigt påfrestande och jobbigt för deltagarna. Rädslan av en negativ reaktion 
från en person som stod de nära var något som deltagarna kände påverkade deras psykiska 
hälsa negativt. Att veta att någon i deras familj inte stöttade de gjorde att de inte kunde ha 
det bästa välmående. 

5.2.4   Relationen  till  hbtq-identiteten  

Alla deltagare menar att deras sexualitet/könsidentitet är en viktig del av vilka de är och att 
det varit en stor del av det som format dem. Samtliga beskriver även att de tidigare haft 
internaliserade homofobiska/transfobiska tankar och att det varit en process att acceptera sig 
själv. Denna acceptans har växt med åren och kunnat uppnås genom självreflektion. Vidare 
menar flera av deltagarna att de med självacceptans även prioriterar sig själva genom att 
exempelvis bryta kontakten med vänner eller släktingar om de inte accepterar individen som 
den är. 

5.2.5   Upplevelsen  av  att  komma  ut  

Att komma ut som icke-heterosexuell eller trans till personer runt omkring dem var en 
process som alla deltagare berättade att de behövde gå igenom. Denna process var 
känslomässig påfrestande. Det fanns en stor rädsla av att komma ut för första gången och det 
poängterades även att detta inte var något som var nödvändigt att göra en gång i livet, utan 
flera gånger, ibland till och med flera gånger till samma person. Rädslan försvann inte efter 
första gången, utan den fanns kvar för varje ny person som de behövde komma ut till, vilket 
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kunde blir väldigt påfrestande. Att vara öppen med sin hbtq-identitet kunde även vara något 
positivt och fick deltagarna att må bra efteråt. Det tillbringade deltagarna känslor av att 
”stenar hade lyfts”, lättnad och att de kunde vara sig själva helt nu, vilket resulterade i mer 
självsäkerhet. 

5.2.6   Normalisera  hbtq-identiteten    

En faktor som deltagarna tog upp handlade om vikten av att normalisera att ha en hbtq-
identitet i dagens heteronormativa samhälle. En motivering till att ta kampen för andra hbtq-
människor, som av olika anledningar inte själva kan göra det, var möjligheten och friheten 
att kunna yttra sig i frågor gällande ämnet. Vissa deltagare såg det som ett ansvar och en 
skyldighet gentemot andra hbtq-personer att göra sina röster hörda. De kände även att det 
var viktigt att visa sig och vara öppen om sin sexualitet eller könsidentitet som ett sätt att 
normalisera det och visa att de existerar, vilket skulle kunna hjälpa nästa generation av hbtq-
personer. Genom att de är öppna och visar sig själva så möjliggjorde det också ett sätt att 
utbilda individer i samhället som skulle komma i kontakt med dem. 

5.2.7   Strategier  för  att  hantera  sin  hbtq-identitet  

Alla deltagare berättade om de olika strategier de hade för att hantera vardagssituationer där 
hbtq-personer framställdes som något negativt. Men alla nämnde att deras reaktion var 
väldigt situations- och kontextbundet. I fall en konfrontation skulle uppstå var ett viktigt 
villkor för deltagarna att de hade stöd och trygghet i sin omgivning för att kunna hantera 
situationen. Om de inte kände sig trygga i miljön där de visste att de fanns fara och de kunde 
råka illa tills så valde de att inte säga något. Deras metoder av konfrontation hade oftast som 
mål att utbilda och förändra andras perspektiv kring hbtq-frågor vilket gjorde att de försökte 
ha ett mer neutralt framförhållningssätt så att det inte skulle kännas som ett påhopp 

5.2.8   Representation  av  hbtq-individer  med  multikulturell  bakgrund    

Samtliga deltagare betonar bristen på representation, speciellt när det gäller hbtq-poc i 
media och politik. Alla talar om vikten av hbtq-förebilder och hur detta varit någonting som 
fattats i deras unga år, något som de menar skulle kunnat hjälpa ens egna identitetsprocess i 
och med identifikationen med andra. Vidare så menas att när det väl finns representation så 
är det en väldigt stereotypisk bild av hbtq-personer som framställs, där dessa nästintill alltid 
även är vita. Dock uttrycker samtliga att representationen av hbtq-personer blivit bättre med 
åren, speciellt i samband med sociala medier, men att det fortfarande behövs en utökad 
representation av hbtq-poc. 

5.3   Fördjupad  tolkning  
Eftersom syftet med undersökningen var att studera multikulturella hbtq-personers 
upplevelser av sina stigmatiserade identiteter, ämnar den fördjupade tolkningen att se till de 
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olika dimensionerna som kan komma att ha stor betydelse för deltagarna. De 8 teman vi fann 
i den inledande tolkningen ligger till grund för den fördjupade tolkningen där vi gjorde en 
totalisering av de teman till nya teman; omgivning, kulturella värderingar, individens 
välmående och individens förbättringsarbete. Genom att anknyta dessa nyfunna teman till 
vårt teoretiska ramverk kunde vi göra en fördjupning av tolkningen och på så sätt uppnå en 
högre abstraktionsnivå. 

5.3.1   Omgivningen  

Detta tema har växt fram ur tidigare temat familj och innefattar inslag från de inledande 
teman psykisk hälsa och kulturella värderingar. Omgivningen behandlar vilken betydelse 
nära och kära hade för hbtq-individen, vilka begränsningar som medföljde att ha en hbtq-
identitet och hur individen kunde uppleva hot om våld och diskriminering, vilket ofta hade 
en negativ inverkan på dennes välmående. 

Likt andra deltagare, beskriver Eric hur ett särskiljande görs mellan hans relation till sin 
partner och hans heterosexuella brors relation till sin partner.  

“Jag kan börja med att ja, jag är öppen med min familj. Jag har ju kommit ut officiellt till 
min familj som jag bor med, mina syskon o så. Vissa av mina kusiner, vissa av mina 
kusiner vet redan. Sen vet jag att, att alla mina mostrar och fastrar och morbröder, ja de 
som är i Sverige, de vet. Men det är inte så att vi har sagt något om det vilket jag tycker är 
lite jobbigt. Ibland kan det hända att de pratar med min brorsa o frågar såhär när kommer 
din flickvän o så kommer det till nästa o så frågar de när kommer din flickvän o så kommer 
det till mig o bara när kommer din pojkvän, alltså de säger ingenting sånt. De liksom 
skippar mig vilket är jobbigt för ibland kan det vara såhär men I’m gay okay” - Eric  

Det handlar om att det blir ett särskiljande mellan familjeliv och privatliv när det kommer till 
hbtq-personers kärleksliv, något som kan upplevas som jobbigt och påfrestande, speciellt när 
det blir så konkret i ett sammanhang. Undvikandet och förbiseendet som de utsatts för, kan 
bidra till en känsla av att ens relation inte värdesätts och accepteras av andra människor. Att 
individens relation inte tas i hänsyn kan också innehålla elementet av skam, att vara hbtq är 
skambelagt och att det bli obekvämt att handskas med det. Goffmans tankar kring 
stambetingade identiteter grundade i grupptillhörigheter som den sociala omgivningen 
definierar som negativa, kan tillämpas här. Särskiljandet från familjens håll kan således på 
det sättet ses som en reflektion av den allmänna omgivningens negativa syn på hbtq-
individer. I linje med detta beskriver även Patrice att han upplevt att det råder andra villkor 
för en relation mellan hbtq individer jämfört med heterosexuella par. Detta är någonting som 
flera av deltagarna upplever som frustrerande.   

“När jag hade en pojkvän så var det ingen som någonsin fråga[...] men hur är det med 
han? Hade det varit en tjej hade alla frågat hela tiden speciellt med den kulturen vi har att 
det är så viktigt att du har någon. [...] Men när du är bög så aa men det är din egna grej vi 
respekterar det för det är din grej men jag tycker att det är så jobbigt för nej det är inte min 
personliga grej det är allas grej det är exakt som att jag var med en tjej. Så bara det är 
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klart som fan de ska fråga och bry sig men det gör de inte och det gör mig så irriterad.”-
Patrice  

Omgivningen antyder att hbtq-individers kärleksrelation endast berör personen i fråga, 
eftersom heteronormen gör att dessa relationer anses vara smutsiga och att man vill ta 
avstånd från det avvikande. För hbtq-individen kan det kännas som ett osynliggörande av 
dennes kärleksrelation och vidare kan det upplevas som att relationen blir skambelagt. 
Denna separation eller distansering från individens liv bidrar till känslor av frustration och 
ledsamhet.  

Även Felicia kan intyga om detta särskiljande och hur detta frambringar jobbiga känslor. Det 
blir påfrestande för att det känns som att två viktiga delar inte kommer samman såsom hon 
önskar att de kunde göra. Att familjen nästintill aldrig frågar om individens partner kan ses 
som ett osynliggörande eller förnekande av relationen. 

De ser N som mitt privatliv, det är någonting vi inte pratar om, någonting de inte frågar 
om[...]Och det är liksom också en barriär mellan mig och min familj, de ger mig inte 
friheten att få älska min familj som jag vill heller för det är en sån lång väg mellan oss. Du 
är så nära mig och de är så nära mig men ni flätas aldrig ihop. - Felicia  

Gabriella uttrycker en frustration över att hennes familj inte är så accepterande av hbtq-
personer och hon vill visa på att det inte är någonting konstigt med att vara hbtq och att det 
faktum att hon är det, inte skulle utesluta att hon fortfarande är deras familj. På grund av de 
starka åsikter familjen har, känner hon ändå att det inte är någonting som hon kan säga 
eftersom det troligtvis skulle leda till stora konsekvenser av olika slag. Det kan handla om en 
acceptans för individen men inte relationen, vilket indirekt visar på en icke acceptans för 
hbtq-identiteten.  

“Ja, det krockar väldigt mycket för jag blir så arg för de säger ju liksom grejer och då vill 
jag visa de, jag är er familj och jag är helt normalt men är ändå hbtq men det är ingenting 
jag kan säga.” – Gabriella  

När det kommer till vilken betydelse familjen har för individen, förklarar Noah att familjens 
roll inte är så viktig med tanke på att de inte är accepterar hans sexuella identitet vilket gjort 
att han valt att någorlunda distansera sig från de. Att ta avstånd från människor som inte 
stödjer och accepterar individen som hen är och att omge sig med andra stöttande personer 
är ett aktivt val i att prioritera sig själv och sitt välmående samt att faktiskt välja sig själv över 
sin omgivning. Detta går att betraktas som en strategi för att hantera sin identitet i en icke-
accepterande omgivning. 

“Kanske inte såhär att jag känner att det liksom är, super super viktigt för att i och med det 
här med min identitet har också gjort att jag har tagit lite distans från min familj för jag 
vet att de inte uppskattar det, i alla fall mina föräldrar gör inte det och då känner jag lite 
såhär att jag kan inte riktigt förlita mig på samma sätt längre eftersom det här är en så 
stor del av den jag är. Då vänder jag mig till andra, liksom vänner som uppskattar den jag 
är” - Noah 
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Patrice uttrycker också att det handlar om att prioritera sig själv över människor som får en 
att må dåligt, oavsett om de relationerna innefattar släktingar, vänner eller dylikt. Han 
poängterar även det faktum att en inte väljer sina familjeband men att individen, som tur är, 
kan välja de vänner de vill ha i livet. 

Jag är verkligen en sån person som inte bryr sig om släktband på det sättet. Eller samtidigt 
gör jag det men om jag inte tycker om en person som inte tycker om mig så bryr jag mig 
inte om att vi är släkt eller inte[…]Mina vänner har jag valt för att de är bra för mig så 
varför asså familjeband har jag inte valt” - Patrice  

Vikten av socialt stöd är väldigt tydligt i samtliga ovanstående citat vilket även förstärks i 
Andres uttalande där han beskriver det sociala stödet som ytterst viktigt och menar att 
gymnasieperioden och livet allmänt hade varit betydligt mycket svårare om inte det fanns 
människor som han kunde luta sig mot. En tolkning kan vara att oavsett individens 
förutsättningar är en stöttande omgivning någonting denna i någon mån behöver.  

“Jo det är klart att det har ju varit viktigt i och med att om jag inte fått det här stödet och så 
och haft folk som backar upp mig och så vidare då hade det nog varit mycket jobbigare hela 
gymnasiet tiden eller överhuvudtaget. Och om man har fått gå igenom hela det hära eh aa 
men hela gymnasietiden med en person som hackar och trackar en och så vidare utan 
någon som helst stöd det hade ju inte gått om man säger så.” - Andres  

En aspekt som Felicia berör, likt några andra deltagare, är att mycket kring att vara hbtq 
handlar om familjens heder. Det är många gånger som individen egentligen inte skäms eller 
har något problem med att visa upp sin kärlek offentligt men där det skambelagda från 
familjens sida ändå kryper fram på något sätt, vilket kan leda till känslan av obekvämhet eller 
oro. På någon nivå kan det innebära att man ändå inte vill “skämma ut” sin familj. Individen 
väljer att tillfredsställa och göra andra bekväma istället för att sätta sina egna behov först. 
Likt det intersektionella synsättet, belyser Felicia hur hennes etniska och kulturella bakgrund 
krockar med hennes hbtq-identitet. Samspelet mellan de tre aspekterna visar på den 
komplexitet som kan tillkomma med att ha det som Stier benämner som subidentiteter.  

“Det fanns liksom inte att visa upp det, jag kan inte gå ut på mina gator där jag växt upp 
och hålla min tjej i handen liksom för det är så många kurder där och jag tror liksom att de 
kurdiska, som många andra icke-svenska kulturer är väldigt såhär vad ska folk tro, allt 
hänger på rykten[...]Jag kommer från en hederskultur för det första liksom, allt handlar 
om heder och familjens heder och man ska inte smutsa ner den, hela den grejen. - Felicia  

Likt Felicia, tar även Josef upp det här med hederskultur och belyser hur barnen alltid agerar 
representativt för familjen och ska därför göra dem stolta. Detta genom att följa de principer 
och värderingar som är djupt inrotade i familjen vilket speglar hur det även ser ut kulturellt i 
stort. Hederskultur är inte något som återfinns i den svenska kulturen utan det är ofta 
kännetecknar andra kulturer. Som en följd av globaliseringen har spridningen av kulturer 
ökat vilket gjort att de värderingar och normer som är utmärkande för hederskultur även kan 
ses hemma hos familjen som är bosatta i Sverige. Det är inte så enkelt som att det förblir två 
isolerade kulturer utan det blir en integration vilket bildar en ny hybrid vilket enligt Ritzer 
medför heterogenitet.  
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“Det är liksom ingenting man visar upp, det är ingenting man är stolt över, och oftast så 
gömmer familjen den sidan av en. Det är skambelagt, det här med hederskultur, du ska inte 
skämma ut familjen. Det här med familjens status är det som strålar, ett barn i familjen ska 
göra familjen stolt. - Josef  

Familjens rykte och bild utåt är viktig inom dessa kulturer vilket gör att varje individ i 
familjen tilldelas ett ansvar att upprätthålla familjens heder. Detta gör att individen inte ges 
utrymme till att utforska vem hen är utan allt som tillhör familjen prioriteras. Även om 
individen kommit i underfund med sin egna identitet är inte detta någonting som tillåts vara 
framträdande för andra. Risken för att skambelägga sin familj väger i dessa kulturer högre än 
individens välmående.  

En underliggande och återkommande aspekt som dök upp i flera intervjuer var hur hbtq-
personer reduceras till deras sexuella-/könsidentiteter vilket innebär att omgivningen enbart 
ser till det sexuella. Ur ett intersektionalistisk perspektiv blir detta problematiskt då synsättet 
menar att en individ inte kan reduceras till och definieras utifrån bara en del av sin identitet 
utan samtliga delar behövs tas i hänsyn. Att bli reducerad till en stereotyp är ingenting som 
är önskvärd då det begränsar individen men också för att en referens till att vara en stereotyp 
sällan är eller mottas som något positivt. Rebecca beskriver hur hon upplever att vissa länder 
och kulturer gör just denna reducering istället för att försöka förstå att det handlar om 
kärleken mellan två individer. Genom att göra så, sexualiserar omgivningen hbtq-relationer 
vilket med stor sannolikhet kan upplevas som frustrerande och ledsamt.  

“Alltså jag tror att, i allmänheten om man ska kolla från ett allmänt perspektiv så tror jag 
att i Kurdistan så är de ju muslimer, det är inte så accepterat, eller det är inte accepterat, 
det är inte något man pratar om. Det är liksom normen där borta att, ja allt sånt där. Jag 
tror att i länder som där mina föräldrar är ifrån, speciellt Polen, att de bara ser till det 
sexuella. De ser inte kärlek liksom och jag tror att det är så i de flesta länder, att de bara ser 
det” - Rebecca 

Detta är någonting som även Gabriella berör då hon uttrycker att människor brukar ta sig 
friheten till hennes privatliv genom att ställa olämpliga frågor om hennes sexuella liv. Som ett 
resultat av att sådana situationer uppstår, är det förståeligt om individen väljer att hålla sin 
sexuella läggning för sig själv.  

“Ja, precis. Men jag känner ändå att om jag ska säga att jag är pansexuell, så är det inte att 
mest att folk kommer ta såhär, säga att det är äckligt eller någonting utan det är mest att 
de kommer översexualisera mig och direkt tro att de kan fråga mig privata grejer om mitt 
sexuella liv” - Gabriella  

Patrice pratar om en situation som uppstod på en bar där han hade varit en gång tidigare och 
då blivit slagen av en vakt i samband med en situation där han och en kompis tillsammans 
gått in på toaletten.  De blev stoppade av vakten, som oprovocerat slog Patrice. Att inte få 
uppbackning av myndigheter då man befinner sig i en situation som är hotande kan bidra till 
känslan av att inte ha någonstans att vända sig om och även till känslan av att man verkligen 
har stigmatiserade identiteter på grund av det bemötande man får. Detta skulle i sin tur 
kunna leda till att individen utvecklar en kontinuerlig rädsla/oro för att inte bli accepterad på 
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grund av sin sexuella läggning och vidare en rädsla för att utsättas för våld eller 
diskriminering fler gånger. Hot om våld är någonting som alla deltagare belyser, vilket även 
kan ses i Felicias uttalande. 

“Det är för att de hotar mig och jag får inte det jag har precis köpt och det är jättefarlig 
stämning liksom. Och då blir polisen skit arg så jag bara fuck you och aa men asså det var 
så här jag mådde dåligt i flera veckor för att jag blev så jävla rädd för jag bara ok de här 
människorna har slagit mig en gång och nu är de här och hotar mig igen” - Patrice  

Felicia berättar om rädslan för omgivningens reaktioner i den bemärkelsen att man aldrig vet 
vad människor tycker och tänker om hbtq-personer. Det här stämmer överens med Goffmans 
tankar kring stigmatiserade identiteter där han menar att personer känner sig osäkra kring 
omgivningens bemötande som följd av identiteten. Det kan med andra ord resultera i 
trakasserier, hot om våld och diskriminering vilket kan göra det självklart för individen att 
inte vara så öppen från början. 

“Exakt, man är rädd för hur folk ska reagera på att man älskar någon av samma kön”- 
Felicia  

Eric förklarar hur han måste dölja sin sexuella identitet när han är i hemlandet Peru, detta på 
grund av risken för våld eftersom han vet hur hbtq-personer behandlas där. Individen kan 
inte vara sig själv fullt ut i den specifika miljön, något som upplevs påfrestande och oroande 
eftersom det finns en risk i att någon i hemlandet kan få reda på hur situationen ser ut. 
Varför vi tolkar det som påfrestande är på grund av de psykiska och fysiska begränsningar 
individen kan känna, såsom en uppvisning av intresse eller kärlek för en person, stress, 
orolighet och kanske även skam. Här kan vi konkret se vilken påverkan miljön kan ha på 
individens öppenhet med dennes identitet, såsom Stier menar att identiteter kan vara 
föränderliga i olika miljöer. Hur bekväm Eric känner sig med att vara sig själv fullt ut är 
beroende av vilken plats han befinner sig på. 

“Dels måste jag liksom vara en annan person, alltså jag måste dölja min sexualitet eftersom 
jag vet att de inte behandlas så bra där borta. Och då får jag ibland också gömma min 
feminina sida såsom jag kanske kan kalla det ibland dårå” – Eric   

När det kommer till trakasserier, förklarar Gabriella vilket bemötande hon ofta får från 
heterosexuella cispersoner när hon delar med sig av sin sexuella läggning. Det handlar om 
olika nedvärderande skämt om vilka hon attraheras av, något som visar på hur hbtq-personer 
värderas olika baserat på vad de identifierar sig som men att det ofta ändå är i en negativ 
bemärkelse.  

“Alltså när det gäller såhär hetero och cis personer så brukar det mest vara, typ ”oskyldiga” 
skämt typ såhär men vadå, attraheras du av djur också och typ såna där grejen” - 
Gabriella  

Samtliga utdrag från deltagarna tyder på hur omgivningen kan bidra till individens känsla av 
utsatthet och att vara avvikande. Det är i relation till omgivningen och i de sociala samspelen 
som individernas stigmatiserade identiteter blir som mest synliga. Intervjupersonerna delar 
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med sig av erfarenheter kring hur svårt det kan vara med familjedynamiken när det kommer 
till hbtq-identiteten. 

5.3.2   Kulturella  värderingar  

Detta tema betecknas likadant som i den inledande tolkningen och en fördjupning har gjorts 
där det mer djupgående kan ses vad dessa värderingar innebär och hur de framträder. Temat 
är således en totalisering med inslag av de tidigare teman familjen, psykisk hälsa, 
representation och den egna relationen till hbtq-identiteten.  

Gällande kulturer, berättade deltagare dels hur synen på hbtq-personer ser ut i deras 
hemländer och dels hur de upplever de kulturella värderingar som är lika i flera kulturer 
likaså den svenska, såsom heteronormen. Då kulturella värderingar diskuterades uttryckte 
deltagarna ibland en kluvenhet i hur kulturerna står i motsats med varandra gällande 
värderingen av hbtq-individen. De delar med sig av hur dessa värderingar influerat deras liv 
genom att bland annat försvåra relationer till andra i deras närhet. 

Felicia förklarar begreppet “third culture kid” som refererar till en sammansmältning av flera 
kulturer. Detta innebär ofta någon slags “mittkultur” där individen själv tar det bästa från 
flera kulturer. Citatet visar på ett tydligt exempel där kulturerna förenats vilket enligt Ritzers 
principer innebär en glokalisering.  

“Sen tror jag också på det här begreppet third culture kid som har kommit till nu på senare 
tid, att vi alla är ju liksom, vi har ju en tredje kultur eftersom vi alla har det här när vi åker 
till hemlandet så säger ju de svensken är här. Men när vi är här så är vi inte tillräckligt 
svenska. Så jag tror att därför är vi alla tredje kulturens barn och den tredje kulturen 
identifierar jag mig mest med - Felicia” 

Gabriella förklarar hur värderingen av olika hbtq-personer ser ut i Grekland där 
homosexuella män ofta möter hot om våld och där kvinnorna ofta istället sexualiseras. 
Kvinnornas kärleksrelationer till andra kvinnor tas inte heller på lika stort allvar vilket kan 
tänkas ha haft en negativ inverkan på henne. Värderingarna från det grekiska samhället har 
internaliserats vilket i sin tur har lett till att Gabriella bildat sig en uppfattning om att 
omvärlden inte kommer att anse att hennes kärleksrelationer med andra kvinnor är seriösa.  

Kopplat till globalisering kan det ses till hur Gabriella tagit med sig värderingar från det 
grekiska samhället vilka omedvetet applicerats på den svenska kulturen. Med detta menas att 
trots att båda kulturerna präglas av heteronormen kan synen variera på hur hbtq- personer 
uppfattas. Kvinnors partnerskap uppfattas i Grekland som någonting som inte kan existera, 
utan det bedöms vara en vänskap.  

“Alltså det är väldigt väldigt olika, alltså det är som sagt att när en kvinna är med en 
annan kvinna, att det brukar anses, det sexualiseras väldigt mycket i Grekland. Eller dem 
typ anses som väldigt bra vänner men liksom inget seriöst och när det gäller män så är det 
mer att man kanske misshandlar dem eller ser ner på dem.” - Gabriella 
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Noah berättar att det är olagligt att vara hbtq i Iran och att det är straffbart med döden vilket 
innebär att hbtq-personer måste dölja sina sexuella identiteter. Det kan även vara skälet till 
att många även förtrycker sina sexuella läggningar. De vill inte anses vara avvikande och 
därmed riskera att bli mördade. Baserat på det kan man även tänka sig att dessa individer 
lever i konstant rädsla för det som skulle kunna hända dem vilket kan tänkas vara otroligt 
påfrestande. Noah talar dessutom om att villkoren ser lite annorlunda ut för heterosexuella 
transpersoner. Det anses vara mer accepterat eftersom det fortfarande uppfyller kraven för 
heteronormen och gynnar denna. Kopplat till det De los Reyes och Mulinari talar om 
gällande intersektionalitet, kan det förklaras hur heterosexualitet värderas som det högsta 
och mest eftersträvade i samhället vilket också ställer allt utanför den ramen som icke-
åtråvärt. Transpersoner som uppfyller kravet av heteronormativitet genom att vara 
attraherade av det motsatta könet godtas i mycket större omfattning i jämförelse med 
homosexuella personer. Det handlar således om en överordnad- och underordnad grupp 
varav det tydligt kan urskiljas vilka orättvisor den underordnade gruppen får utstå som ett 
resultat av att de värderas som mindre värda.  

“Jag har inte varit i Iran men jag vet hur de ser på hela det här med att vara hbtq. När det 
kommer till homosexualitet så är det absolut, alltså det är straffbart med döden[...]Men 
däremot är det okej med att vara, alltså det här med att vara transsexuell är, det är lite 
speciellt. Det kan man vara så att säga, jag vet att det är jättemånga där som genomgått 
könskorrigerande operationer och då har det inte varit några problem så att säga, men då 
är det mer såhär om en homosexuell korrigerar sig till en kvinna så att han blir 
heterosexuell transkvinna, det är typ den övergången och det är typ det som är okej”- Noah  

Nedanför pratar Josef om sin upplevelse av hur han blev bemött av omgivningen här i 
Sverige då han började ta testosteron för något år sen då människor oblygt frågade honom 
om han var kille eller tjej, någonting som tog väldigt hårt på honom eftersom det var en fråga 
han kämpat med att besvara hela livet. Här ser man tydligt människors behov av att både 
behöva kategorisera sig själva och andra människor utifrån den starkt rådande 
heteronormen, vilket kan kopplas till queerteorin. Det starka behovet av personer att 
kategorisera andra utifrån yttre attribut blir ytterst problematiskt speciellt när ens yttre och 
inre inte alltid stämmer överens. I Josefs fall identifierade han sig inte med sitt juridiska kön 
vilket gjorde det otroligt påfrestande för honom att människor hela tiden försökte 
kategorisera honom utifrån hans utseende.  

“Innan jag började med testo och några månader när jag hade tagit testosteron och min 
röst började ändras och typ när den inte hade förändrats och jag såg ut som pojkflicka 
enligt samhället. Aa men en pojke med en flickig röst. Och jag har fått jätte många frågor 
och påhopp på bussresor hem och när jag står på busshållplatsen i skolan. Är du tjej eller 
är du kille? Aa många såna frågor. Jag vet inte, det är den frågan som jag har stört mig 
mest på. Kanske för att den tar på hela mig för att innan jag var öppen med det här då jag 
kunde inte ens ge ett svar […] när jag fick den där frågan fick jag gråt i halsen” - Josef 

Angela talar om vikten av representation och hur heteronormen försvårar för människor som 
faller utanför den. Heteronormen förmedlar en så stark och konkret bild av hur den 
traditionella familjekonstellationen ska vara vilket gör att individen kan bli förvirrad och 



35 

kanske även orolig för hur den ska kunna uppnå detta familjeliv om den inte uppfyller de 
traditionella kraven, vilket innebär en partner av motsatt kön. Detta faller i linje med det 
Jessen talar om när det kommer till Queerteorin, nämligen att stigmatiserade grupper och 
minoriteter måste leva sina liv i relation till de normer som existerar i samhället. I detta fall 
handlar det om att hbtq-individer lever i relation till det heterosexuella vilket gör att tankar 
om att bilda egna familjer kan bli svåra att bearbeta. Alltså kan det vara svårt att veta om det 
ens är en möjlighet och hur det i såna fall skulle gå till, något som är en följd av brist på 
allmän information. Sett till exempelvis sexualkunskap i skolan utbildas elever enbart kring 
hur heterosexuella relationer fungerar. 

“För när man inte ser någon så finns det såhär, om inte jag blir som de här, det är ju man, 
kvinna, barn, hus och man vill ju ha det där livet liksom de är ju jättelyckliga. Men om jag 
inte har den här mannen, vart ska jag vara då. Hur ska det få plats liksom, vart försvinner 
de andra, alltså lite så” -Angela  

Även Felicia tar upp denna traditionella bilden av familjen. Felicia berättar hur hennes 
låtsasmamma som har samma etniska bakgrund fortsätter att fråga henne om när hon ska 
träffa en man och bilda familj trots att hon vet om att Felicia är i ett seriöst förhållande. 
Genom den konstanta pressen från låtsasmamman om en heterosexuell relation i framtiden, 
kan det tydligt ses hur heteronormen fungerar och hur problematisk denna är. Individen kan 
inte undgå heteronormen eftersom den präglar nästintill allt i samhället.  

“Min låtsasmamma snackar fortfarande om och frågar när jag ska gifta mig med en man 
och skaffa barn typ och tycker inte det är okej att jag och N lägger upp bilder där vi pussas 
eller våra videos på Youtube liksom” - Felicia  

I citatet nedanför förklarar Gabriella att hon känner sig väldigt begränsad av heteronormen i 
alla aspekter i hennes liv, främst eftersom denna bidrar väldigt mycket till att hon inte vågar 
utforska hennes intresse för tjejer. Hon uttrycker en stor rädsla och som ett resultat av detta 
har hon till stor del enbart varit med killar. Att omgivningen har en trångsynt bild av hur 
relationer och människor ska leva sina liv påverkar individen till den grad att hen inte kan 
vara sig själv fullt ut, vilket visar på vikten av att normalisera hbtq-identiteter. Detta faller i 
linje med den förståelsenivå av identiteten som Stier menar är samhällsnivån där identiteten 
ses som både en produkt av individens upplevelse och de strukturer och kulturer som finns i 
samhället. Gabriella behöver således kompromissa en del av sin identitet på grund av de 
strukturella och kulturella värderingar som finns.  

“Att jag känner att, alltså jag är ju pansexuell och jag har ju mest varit med killar för att 
jag känner att heteronormen är så stark att jag vågar knappt ens flörta med, jag vågar 
inte ens vara med en tjej. Jag blir mycket mer attraherad till dem och känner att jag mycket 
enklare kan vara med en tjej men jag är så rädd för min kultur säger att det är fel, min 
religion säger att det är fel, min cirkel stödjer inte mig” – Gabriella  

Felicia uttrycker en stor frustration kring den heteronormen som existerar och att hbtq-
individer förväntas avslöja sin sexualitet på grund av att människor antar att alla människor 
är heterosexuella. Hon ifrågasätter det faktum att det gäller olika villkor när man är hbtq-
person och även människors behov av att veta vilken sexuell läggning andra har trots att det 
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inte angår dem. Att behöva gå igenom den processen innebär även en förstärkning av att det 
är något avvikande, vilket i sin tur förstärker känslan av det både Stier och Goffman 
benämner som en stigmatiserad identitet. Likt Queerteorin, problematiserar Felicia det här 
med vad det innebär att avvika och varför hon enligt samhällets definition, blivit utmålad till 
att vara en avvikare.  

“Varför ska jag behöva presentera mig så om inte min straighta bror behöver presentera 
sig så […] Varför måste jag komma till de och ba förresten jag är gay så du vet det, varför 
ska jag göra det. De har inte kommit till mig och sagt att de är straight […] Då känns det ju 
ännu mer att man gör det avvikande genom att hej kolla på mig, jag är gay” - Felicia  

De kulturella värderingarna kan ha en inverkan på familjens syn på hbtq-personer. Noah 
berättar att den främsta anledningen till varför han distanserat sig från sin familj är på grund 
av de kulturella värderingar som familjen har vilket givetvis påverkar relationen mellan 
individ och familj. Detta bidrar till att individen inte vill dela med sig av tankar eller 
erfarenheter som rör deras sexuella läggning eller hbtq community i allmänhet.  

“Ja, det tror jag verkligen och det påverkar ju också i och med, det här med hur de ser på 
mig, det påverkar ju såklart min relation till mina, min familj. Alltså just att jag har tagit 
mer distans just när det kommer till, främst det här med att ta upp saker som har med hbtq 
att göra men rent allmänt också.” – Noah 

Sammanfattningsvis kan det ses hur intervjupersonerna interagerar med flera kulturer och 
hur olika värderingar från dessa kan internaliseras. En intressant aspekt som utmärker sig i 
deltagarnas utdrag är pressen av att konformera till heterosexualitet för att “passa in” och 
även den konstanta kategoriseringen av människor utifrån den heterosexuella matrisen. 

5.3.3   Individens  välmående  

Detta tema växte fram ur de tidigare teman psykisk hälsa, upplevelsen av att komma ut och 
relationen till hbtq-identiteten. Bland hbtq-individer finns det en större psykisk ohälsa i 
jämförelse med den övriga befolkningen. Detta visar sig genom förhöjda nivåer av stress, 
ångest och sömnbesvär. Förklaringen ligger i följden av stress som uppstår från 
normbrytandet samt den högre graden av utsatthet för våld, hot, diskrimineringar samt 
kränkningar. Individens välmående och psykiska hälsa påverkas av olika faktorer såsom hur 
upplevelsen att komma ut var, hens omgivningen samt den egna relationen till sexualitet 
eller könsidentitet. Detta träder fram som ett tydligt mönster hos deltagarna.  

Flera deltagare berättade om den rädsla de hade för att komma ut till sina närstående och tog 
även upp poängen om att det inte bara gäller att berätta en gång utan varje gång man träffar 
nya personer som inte känner till sin hbtq-identitet. Det upplevs lika jobbigt och otäckt varje 
gång. Här berättar Lito hur dåligt han mår för varje gång han behöver komma ut eftersom 
han inte vet vilket bemötande han kommer att få.  

“asså varje gång att komma ut till en ny person är det fortfarande asså typ jag får så här i 
halsen och det känns lite så här må dåligt jag blir lite spyfärdig för jag är det är 
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fortfarande det hära även om de flesta som jag kommit ut till har haft bra reaktioner så är 
det fortfarande den här rädslan att så här att det kan slå till fel” - Lito 

Nervositeten speglar sig både i fysisk och psykisk form genom att han blir fysiskt illamående 
och tänker på hur komma ut-scenariot kan utspela sig. En tolkning är att individen mentalt 
måste ställa sig in på att mötet med den andre kan gå hur som helst och måste reflektera över 
hur hen skulle hantera situationen om det skulle leda till negativa konsekvenser för 
individen. Här speglas det queerteoretiska perspektivet där Jessen talar om att individen 
reflekterar över sin sexualitet i relation till vad som anses vara “normalt” i samhället för att 
kunna förbereda sig för de olika konsekvenser detta normbrytande kan tillbringa. 
Deltagarna, som har vad som anses vara en stigmatiserad identitet, måste leva sitt liv i 
relation till de normer och förväntningar som råder i samhället. 

I samma spår som Lito, berättar Felicia hur hennes välmående har blivit skadat av att behöva 
komma ut till olika personer och den rädsla och nervositet som uppstår varje gång hon går 
igenom denna processen.  

”Precis, men jag tror att det har gjort mycket, det har skadat mig att behöva komma ut så 
många gånger för det är exakt samma rädsla varje gång och samma nervositet varje 
gång.” - Felicia 

Vår tolkning ur deltagarnas berättelser kring detta är att det är heteronormen som har en på 
verkan på individens välmående genom att den gör att individerna behöver komma ut flera 
gånger, men även att det är anledningen till varför dessa negativa eller påfrestande känslor 
dyker upp varje gång de behöver göra det. Heteronormen gör att de flesta människor i 
samhället antar att personer de träffar på är heterosexuella vilket tvingar människor att 
komma ut för att visa att situationen inte ser ut så. Detta faller i linje med det Wurm och 
Hanner talar om gällande queerteori där tolkningsföreträdet i samhället ges till människor 
som utgör majoritetsnormen; vilket i detta fall är heterosexualitet. Detta resulterar i att de 
som faller utanför majoritetsnormen tvingas förklara sina val vilket tydligt syns i att 
individen behöver komma ut. Det är just därför hbtq-individer måste komma ut och varför 
det är något som görs flera gånger under livets gång. Att deltagarna blir rädda och nervös 
tyder också på den homofobin som existerar i samhället.  

Rebecca beskriver känslan hon fick av att komma ut. Hon säger att det kändes som en massa 
stenar hade lyfts från henne och att hon blev mer självsäker. Att det blev en lättnad för henne 
efter hon hade gjort det tolkar vi som att behöva dölja sin sexuella identitet var något som var 
jobbigt och vägde för henne. När hon väl kommit i underfund med sin sexualitet som varit 
underliggande för hennes psykiska hälsa och accepterat sig själv så hittade hon en viss 
stolthet i detta. 

“jag var ju i en depression i cirka två år och det var många olika aspekter och jag tror att 
hela hbtq-frågan var del av det utan att jag ens visste det. Jag märkte att när jag väl kom 
ut, när jag väl kände såhär nej nu fan, its out there. Det kändes som att, utan att jag ens 
visste det så kändes det som att en massa stenar hade lyfts av, för jag kände mig helt 
plötsligt som att jag var typ naken. Ja, jag är mer självsäker liksom.” - Rebecca  
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Vi tolkar att deltagarna känner att det är viktigt för ens välmående att få en bra respons av 
sina närstående när man kommer ut. Det blir bekräftat att de kan vara sig själva utan att 
behöva oroa sig över att någon ska få reda på deras sexualitet och inte acceptera individen 
som den är. Som ett resultat av heteronormen kopplas hbtq-identiteten starkt till känslan av 
skam, vilket kan leda till att komma ut processen lättar på skam känslan för deltagarna om de 
får en positiv upplevelse. 

Angela berättar också att hon mådde mycket bättre efter att hon kommit ut och lättnaden 
som hon kände efter hon hade gjort det till sina närstående. 

”Men sen minns jag när jag väl kom ut, eller alltså när jag kom ut för mig själv ordentligt 
och var såhär nu är det så det är. Men sen minns jag att när jag väl kom ut för mig själv, 
sen kom ut för mina vänner och familj att jag mådde väldigt bra, alltså det var såhär, alltså 
jag hade typ aldrig mått så bra i mitt liv” - Angela  

För deltagarna i studien var den egna relationen till ens sexualitet en viktig del av välmående 
då ens stigmatiserade hbtq-identitet blir starkt kopplat till vem man är. Patrice förklarar hur 
det finns människor i samhället som inte accepterar hans sexualitet vilket bidrar till att den 
stigmatiserade identiteten växer sig starkare. I linje med Jessens tankar inom det 
queerteoretiska perspektivet, att för vissa normbrytande individer i samhället, kan just själva 
normbrytandet bli avgörande för deras identitet som en reaktion på att de blir reducerade av 
omgivningen till stereotypiska identiteter. Alltså har det för Patrice inneburit att han 
verkligen vill vara autentiskt mot sig själv trots människors eventuella åsikter om honom. 
Eftersom man intalats så länge att det är avvikande att ha en hbtq-identitet måste en jobba 
med att förlika sig med det oavsett andras värderingar. Vi tolkar att han vill göra sig synlig för 
samhället för att bidra till normalisering av hbtq-identiteter och visa att det finns och att det 
är okej att vara det. 

“Jag vill verkligen visa upp det för att jag ska känna att det är okej liksom att det är bra. 
Men det är så här om det finns människor där ute som hatar mig för det då blir det ändå en 
stark del av mig liksom som är viktigt att prata om hela tiden” - Patrice  

Nedan ser vi hur heteronormen och stereotypiska bilder av hbtq-identitet kan komma att 
påverka individerna. Noah kopplar att vara homosexuell till att vara feminin vilket är en 
stereotyp om homosexuella män som existerar i samhället.  

Ja, alltså absolut, jag har verkligen haft det här med homofobi. Just det här med att säga 
att alla homosexuella killar är feminina och att jag inte vill vara feminin, att det är fel att 
vara feminin. Det är liksom en homofobisk tanke som jag haft, men jag har varit, alltså om 
jag ska vara ärligt så har jag ju varit äcklad av homosexuella män förut men det var mer 
för att jag själv förnekade min identitet och därför tog jag ut det på det för då distanserade 
jag mig från att just vara homosexuell. […] Jag tänker såhär att man vill ju vara normal, 
man vill vara som alla andra och är jag inte som alla andra så är det något fel på mig, det 
var lite så det var.” - Noah 

Femininitet är så starkt kopplat till kvinnlighet, något Noah inte kände passade hans 
könstillhörighet vilket blev problematiskt och skapade en kluvenhet hos honom när han 
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betedde sig “feminint”. Detta faller i linje med Butlers begrepp den heterosexuella matrisen 
som refererar till de kopplingar som görs mellan kön och attribut utifrån de föreställningar 
samhället har om sexualitet. Utöver det, berättar Noah att han till och med varit äcklad av 
homosexuella män och förklarar även att han kände att han inte var som alla andra, med 
andra ord “normal”. Att han så starkt inte ville vara homosexuell och förnekade sin identitet 
samt försökte distansera sig från den kopplar vi till heteronormen som råder i samhället. 
Detta är ett tydligt exempel på det queerteorins hävdar om att identitet handlar om 
relationen mellan samhället och individen där ideologier och diskurser påverkar och formar 
självuppfattningen hos människor. Heteronormen gör att det anses vara avvikande att inte 
vara heterosexuell. Att inte vilja avvika är naturligt för individen eftersom hen inte vill bli 
exkluderad från samhället.  

Relationen till ens egna sexualitet kan ha både en positiv och negativ inverkan på individens 
välmående något som visar på den komplexitet som medföljer av att ha en hbtq-identitet. 
Även Gabriella kände att hon inte ville vara något som gjorde henne avvikande, hon säger att 
hon såg mest problem med att hon själv var “fel”. 

“Ja, jag har verkligen haft såna homofobiska när jag var elva, tolv års åldern. Även om jag 
såg att enstaka personer var det så började jag känna att det var äckligt för att jag själv 
var det och samhället visade mig att det var fel och det krockade så otroligt mycket för att 
det blev självhat mot mig själv. När jag såg homosexuella ute och såna grejer, det gjorde 
inte mig arg och jag såg inget fel med det men jag såg mest fel att jag var det och att jag 
var fel” - Gabriella 

 Vi tolkar det här som att hon var mer rädd för att själv anses vara avvikande, men hade 
egentligen inte något emot andra hbtq-individer. Det hon säger visar tydligt på den inre 
kamp som de flesta hbtq-personer går igenom som ett resultat av det heteronormativa 
samhället. Stier betonar att individens identitet formas och influeras av både individens egna 
handlingar samt omgivningen och det sociala samspelet med andra, något som Gabriellas 
utdrag visar på. 

Andra deltagare upplevde att de har en mer positiv relation till sin sexualitet; att det är något 
att vara stolt över och finner en styrka i sin hbtq-identitet, såsom Eric. 

“Jag känner såhär, jag tycker att det är en stor del av mig faktiskt och det är viktigt. För 
jag tycker att vara homosexuell är viktigt. Det är inget negativt med att vara homosexuell, 
det är en blessing. Jag tycker det är en stor del av mig” [...] Jag känner att jag har en 
styrka i att vara homosexuell även om det är någon som kommer klanka ner mig så 
kommer jag fortfarande vara här (pekar mot toppen).” - Eric  

Lito förklarar processen av att han först hade en dålig relation till sin sexualitet tills han 
lyckades acceptera sig själv och ansåg att det är något som man ska vara stolt över. Här kan 
en koppling göras till den psykologiska nivån av förståelse som Stier talar om där individen 
gör en reflektion kring hur hen känner och agerar vilket bidrar till att individen kan omskapa 
sin självbild, vilket kan ses i Litos uttalande. 
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“Det gjorde att när jag började inse att jag kanske var det, jag ville självklart inte vara det, 
jag typ det blev väldigt mycket så här självhat och skam i det och aa. Jag försökte göra allt 
för att inte vara det typ. Men sen typ efteråt nu, är jag stolt över det eller jag är inte lika ute 
asså jag är stolt över det fast samtidigt så skäms jag fortfarande lite över det typ.”- Lito 

Processen av att acceptera sig själv var en aspekt som nästintill alla av deltagarna berörde. 
Denna process är någonting som tar tid där individen måste lära sig att särskilja mellan vad 
den genuint själv tycker respektive vilka samhälleliga värderingar som internaliserats. 
Genom att göra detta kan individen utveckla en förståelse om att det inte är något fel med att 
ha en hbtq-identitet. Trots en självacceptans kan individen fortfarande känna en skam över 
det på grund av att det fortfarande är skambelagt av samhället. 

5.3.4   Individens  förbättringsarbete  

Det här temat växte fram ur en totalisering av normalisering, strategier och representation. 
Samtliga av dessa teman belyser hur ett förändringsarbete kan ske/sker, genom en ökning av 
representation, att ha kontinuerliga diskussioner kring hbtq-frågor samt genom hbtq-
individernas strategier att hantera den homofobi/transfobi de upplever. Att den 
heterosexuella matrisen och homofobi/transfobi existerar i samhället innebär att de flesta 
hbtq-individer någon gång i sitt liv kommer att hamna i en situation där dessa framställs och 
behandlas på ett negativt sätt. 

Personerna vi intervjuade berättade om de olika strategier de hade för att hantera dessa 
negativa sammanhang. Andres förklarar hur hans agerande är helt beroende på situationen, 
alltså om han väljer att agera eller inte när det uppstår hotfulla situationer för hbtq-individer. 
Han menar att han skulle vilja konfrontera personerna som har negativa eller hotfulla tankar 
om hbtq-individer men om han gör det, beror det på om han har personer runt omkring som 
skulle stödja honom. Det är av betydelse att förstå att hbtq-individer inte skulle behöva 
utveckla sådana strategier om inte det vore för heteronormen. Strategierna är kopplade till 
hur individen väljer att hantera sin identitet och som Stier påpekar, kan hanteringen av 
identiteten vara beroende av den miljön individen befinner sig i och hur tryggt det är för 
denne att vara sig själv eller stå upp för saker hen tror på.  

“Det är, det är helt beroende på situationen. Känns det som en osäker situation så försöker 
jag undvika det men känner jag att jag har folk som backar mig och så vidare då är jag inte 
den som backar undan och håller käften.” - Andres 

En tolkning av Andres utdrag är att det för hbtq-individer är avgörande att utvärdera olika 
situationer där en eventuell konfrontation skulle kunna ske, för att på bästa sätt veta hur 
situationen ska hanteras. Detta eftersom mycket är beroende på nivån av hot om våld som 
existerar i situationen som skulle kunna uppstå som ett resultat av att individen stod upp för 
sig själv och sina hbtq-syskon. 

Rebecca belyser också hur hon måste anpassa sitt beteende beroende på situationen och vilka 
individer som är inblandade. Hon poängterar att det sker en anpassning av sitt agerande till 
människor som har trångsynta tankar gällande hbtq-individer. Hon tvingas att läsa av 
situationen och förstå att vissa människor inte kommer ändra sitt beteende eller tankesätt 
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och det därför inte skulle finns något att vinna på att konfrontera dessa personer. Hon 
beskriver det som att det skulle vara som att prata med en vägg där ingen förändring skulle 
ske. 

“Alltså ja, jag tror att allt har en viss anpassning. Att man kanske anpassar sig till 
människor som inte fattar, som blivit missinformed. Det blir bara såhär, jag vinner 
ingenting på att prata om det här för du kommer inte förstå, du har liksom lärt dig 
någonting som. Det skulle bara bli som att jag skulle prata med en vägg - Rebecca 

Eric förklarar målet han har när det gäller hanteringen av situationer där hbtq-individer blir 
framställda på ett negativt sätt. Han säger att han försöker prata med individen för att 
förhoppningsvis kunna ändra deras perspektiv och öka deras förståelse. Att hbtq-individers 
mål är att ändra på människors trångsynta perspektiv, för att de ska få en bättre förståelse 
tolkar vi som något de gör för att skapa en förbättring och ett mer jämställt samhälle. Detta 
går i linje med Jessens tankar kring identitet som något beroende av samhället och dess 
diskurser. De existerande diskurserna är i ständig förändring och kommer att skapa och 
påverka gränserna för människors självupplevelser. Genom att försöka ändra dessa tankar på 
en individnivå kan det slutligen i sin helhet bidra till att skapa en mer positiv upplevelse för 
individer med hbtq-identiteter. 

Det förutsätter att situationen inte känns för osäker och individen känner att det inte finns en 
risk för hot om våld. Den homofobi och ignorans som existerar i samhället kan bekämpas 
genom att de tar varje kamp i hopp om att kunna få människor att ändra deras tankesätt 
kring hbtq-personer. Genom varje kamp de tar och för varje person de eventuellt lyckas styra 
i rätt riktning kan den ignorans och homofobi som existerar i samhället bekämpas. 

“Jag skulle bara straight up, vad vill du, check them, och kanske prata med de och försöka 
få de att ändra deras perspektiv, förstår du? Att nå förståelse för att vi alla behöver ett nytt 
perspektiv” - Eric  

I linje med det Eric förklarade, berättar Angela om hur hon väljer att försöka utbilda 
människor på ett neutralt sätt även om hon har tagit illa vid sig över det som har sagts eller 
gjorts. Det vi tolkar ur detta är att det är viktigare för henne att försöka uppnå en förändring i 
människors perspektiv snarare än att prioritera de påfrestande känslor som kan uppstå som 
en reaktion. Angela sätter sina egna känslor åt sidan för att eventuellt kunna bidra till en 
förändring hos enskilda individer för att i framtiden förhoppningsvis slippa uppleva dessa 
jobbiga känslor igen. 

”Man väljer ju hur man vill ta itu med de här frågorna, och jag har tänkt många gånger att 
vet du, även om jag tar jävligt illa vid mig så kommer jag välja att utbilda folk som är 
dumma. Mest genom att förklara på ett neutralt sätt.” - Angela  

Att försöka hantera situationen på ett neutralt sätt istället för en mer aggressiv konfrontation 
är en strategi som Josef också använder. Han förespråkar att man ska plantera en tanke i 
dessa individer för att få de att själva reflektera över den problematik som de bidrar till och 
att förstå varför det är så otroligt problematiskt att ha ett sådant synsätt på sina 
medmänniskor.  
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“Men oftast där alltid en mening jag säger är typ du vet inte hur människor känner sig, 
yttra dig inte. Typ så men när jag säger sådana saker oftast, de blir ju asså ställda de blir 
såhär det stämmer ju för du vet inte hur någon känner sig yttra dig inte. De kan inte svara 
på det det går inte att säga emot mig. Asså det är en tankeställare jag tror jag ger folk mest 
tankeställare än att konfrontera de.” – Josef  

Angela känner även att det är hennes ansvar att ta kampen för individerna som inte har 
möjlighet att göra det när hon vet att det inte kommer få några större negativa konsekvenser. 
Att ta kampen innebär även solidaritet med hbtq-community. Det vi tolkar ur detta är att 
hbtq-individer som är i en situation där de har möjligheten att förbättra förståelse i största 
allmänhet utan att ta större risker känner sig uppmanade att göra det. Genom att aktivt 
arbeta med fördomsfulla människor kan det skapa bättre förutsättningar för andra hbtq-
individer i framtiden. 

”Jag känner att vi har, när vi nu har det privilegiet efter många år att jag faktiskt kan yttra 
mig utan att få några större konsekvenser, jag kommer inte bli dödad, jag kommer liksom 
inte bli bortskickad från Sverige till ett annat land där jag ska läxas upp eller såna saker. 
När vi har de privilegierna, då är det liksom vår, vi är skyldiga att ta den kampen för de 
som inte kan det nu” - Angela  

Ett sätt för deltagarna att skapa en förändring kring hbtq-frågor i samhället är alltså att i 
negativa situationer ta itu med det, men de förklarar även andra sätt skapa en förändring. 
Patrice menar att synligheten av hbtq-individer har en viktig del i denna förbättringsprocess. 

“Asså jag gillar att synas och visa att vi finns liksom och att vi är överallt och så här jag 
tror inte att vi kommer uppnå en förändring om vi inte syns så jag vill verkligen se till att 
alla vet jag vill att alla ska synas egentligen” - Patrice   

Vår tolkning är att vikten av representationen av icke-heterosexuella personer i samhället är 
av stor betydelse för att kunna skapa en normalisering av dessa individer. Detta görs genom 
att synliggöra “avvikande” människor vilket då visar personer i samhället att hbtq-personer 
existerar och motarbetar den heteronormativa tanken om att alla är heterosexuella och att 
det är det normala. Sett utifrån ett intersektionalistiskt perspektiv är det här en viktigt grund 
för att skapa förståelse och förändring av ojämlikheter i samhället. Det är den underordnade 
gruppen som måste belysa de förekommande ojämlikheter som existerar mellan olika sociala 
grupper. Representationen av olika individer i samhället är något som deltagarna kände var 
viktigt och behöver förbättras.  

Det vi tolkar ur nedanstående utdrag är att det är problematiskt med dessa stereotypiska 
bilder eftersom det leder till att människor i samhället tror att hbtq-individer endast är på det 
sättet. Detta går i linje med Stiers tankar om “stambetingande identiteter” som är grundade i 
grupptillhörigheter och som definieras som negativa av den sociala omgivningen. I dessa fall 
är det vanligt att individer i den gruppen generaliseras och stereotypiseras. 

Detta bidrar till att osynliggöra alla icke-heterosexuella/cispersoner och att dessa individer 
inte får en ordentlig representation av sig själva i media heller. Den lilla representation som 
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finns än idag förklarar Gabriella som problematiskt eftersom det enbart blir en specifik och 
stereotypisk bild av hbtq-individer som blir synlig.  

“...men när de väl kommer fram i tidningar och tv och så, så syns de väldigt liksom som det 
”typical gay guy” och såna där grejer. Alltså att de blir stereotyper i media” - Gabriella 

Detta är något som även Eric tar upp: 

“Men jag tänker också, när vi var yngre så kollade vi ofta på spanska dokusåpor och när de 
skulle presentera en gay person så är den alltid oftast feminin och alltid den här sidekick. 
Och då tänker jag också såhär att det förstör ju bilden av vad vi hbtq är, för då kommer 
straight people tro att vi alltid är feminina när det ändå finns väldigt maskulina killar som 
också är gay.” - Eric  

I allmänhet kände intervjupersonerna att det höll på att ske en förbättring gällande hbtq-
individer i det svenska samhället, men att det fanns mycket arbete kvar att göra. Felicia tar 
upp frustrationen som kan uppstå när hon möter en väldigt påfrestande situation och blir 
förbannad för att sådana situationer fortfarande uppstår med tanke på att det är 2018. Vi 
tolkar det här som att hon ser det som självklarhet att saker och ting borde vara annorlunda 
idag med tanke på moderniteten samt den information som finns om hbtq-individer. Större 
förändring borde ha skett och mer acceptans borde redan råda i samhället.  

“Jag blir arg men jag tror inte att det påverkar mitt välmående i den graden i vardagen 
utan det är ju mer när det väl händer så blir jag såhär förbannad och tänker såhär 
fortfarande? Man tänker liksom, det är 2018.” - Felicia 

Från deltagarnas berättelser tolkar vi att det är den existerande heteronormen och den 
homofobi/transfobi som den resulterar i behöver aktivt bekämpas för att förbättra hbtq-
individernas upplevelser och för att skapa ett mer jämlikt samhälle. De anser att, i jämförelse 
med hur det var när de var yngre, har det skett förändringar men att det fortfarande finns 
mycket förbättringsarbete kvar att utföra. Detta arbete är något som intervjupersonerna kan 
se som en skyldighet att utföra, dels för att skapa en bättre vardag för sig själva och dels för 
att hjälpa och stå upp för de hbtq-individer som inte har möjligheten att själva ta kampen. 

5.4   Huvudtolkning  
Detta avsnitt redogör för det sista steget i tolkningsprocessen som utgörs av en totalisering av 
samtliga tidigare teman som framkommit i den inledande- och fördjupade tolkningen, vilka 
nu bildat en helhetsbild av multikulturella hbtq-individers upplevelser och hanterande av 
deras identiteter. När vi genomförde en jämförande analys av de teman vi hade fått fram i 
den inledande samt den fördjupade tolkningen fann vi tre övergripande/centrala teman; 
hanteringen av sina stigmatiserade identiteter, den egna relationen till hbtq-identiteten och 
kulturens inverkan på hbtq-identiteten vilka alla genomsyras av heteronormen som utgjorde 
huvudtolkningen. Samtliga teman belyser upplevelsen av individens identitet i relation till 
heteronormen vilket synliggör hur samhällets värderingar främst influerar individens bild av 
hbtq-identiteten men även den etniska identiteten, något som gör att hen måste lära sig att 
hantera sina stigmatiserade identiteter. 
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Hanteringen av sina stigmatiserade identiteter 

Heteronormen gör att heterosexualitet som enligt samhället motsvarar normalitet ställs i en 
dikotom relation till allt som inte är heterosexuellt, alltså allt som rör hbtq är avvikande. 
Denna norm kännetecknas även av att de stereotypiska könsrollerna, manligt och kvinnligt, 
går hand i hand med tillskrivna egenskaper och beteenden kopplat till det specifika könet. 
Heteronormen tvingar människor att komma ut då den förutsätter att alla människor är cis 
och heterosexuella. Personer som passar in i det normativa tänkandet behöver inte göra 
något uttalande om deras sexualitet eller könstillhörighet då omgivningen redan antagit att 
det stämmer. Individer som bryter mot normen och vill att omgivningen ska sluta göra 
antaganden kring deras liv, behöver visa eller uttala att de är normbrytande. Människor som 
bedöms vara avvikande som följd av heteronormen anses ha en skyldighet att redogöra och 
försvara sina livsval, något som normföljande individer inte behöver göra. En innebörd av att 
människor oftast antas följa normen blir att hbtq-individer behöver komma ut flera gånger 
under sin livstid vid olika sammanhang. Individer kan exempelvis kommit ut till sin familj, 
men på sitt arbete kan de fortfarande bli tilldelade en heterosexuell eller cis identitet från 
omgivningen. Att individen måste förhålla sig olika beroende på hur omgivningen uppfattar 
hen kan bli mycket emotionellt krävande. Detta påverkar deltagarna i flera olika dimensioner 
såsom individens välmående, omgivning, kulturella värderingar samt individens 
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förbättringsarbete. Flera deltagare har dessutom tagit upp maskulinitet och femininitet och 
pratar att de kan ha förtryckt den sidan för sig själva och att de även idag ibland känner att de 
behöver göra det i vissa sammanhang på grund av de normer och värderingar som existerar.  

Den egna relationen till hbtq-identiteten 

När det gäller individens välmående kan vi ser hur stor påverkan samhällets värderingar och 
normer har. Vi såg att heteronormen är orsaken till att hbtq-individer anses vara avvikande 
av samhället vilket var något som internaliseras av deltagarna. Internaliseringen gav utlopp 
till jobbiga känslor när de själva insåg att de hade en hbtq-identitet. För intervjupersonerna 
har detta inneburit en inre kamp bestående av skam, internaliserad homofobi/transfobi och 
slutligen en trygghet i sig själv där de över tid lärde sig att vara stolta och säkra i sina 
sexualiteter. De värderingar och normer som heteronormen tillför i samhället kan 
internaliseras så starkt att även om individer har en avvikande identitet, föreställer de sig 
ändå att dem är heterosexuella. Den process där individen uppnår acceptans kring den delen 
av sig själv bidrog till att den stigmatiserade hbtq-identiteten blev en betydlig viktig del av 
individerna. Detta kan ses som en motreaktion till heteronormen som möjliggör homofobin 
och transfobins existens i samhället. Utifrån det intervjupersonerna berättade om de olika 
förbättringsarbeten som de gjorde för att underlätta förhållandena för hbtq-individer i 
samhället, var samtliga grundade i att motverka heteronormens existens. Sättet att hantera 
situationer där hbtq-individer framställs på ett negativt sätt var genom att försöka lära andra 
människor och således förändra deras synsätt. Eftersom deltagarna själva vet hur stark 
heteronormen är och hur den kan internaliseras, skulle man kunna tänka sig att de har större 
förståelse för personerna som inte behöver reflekterat över det. Deltagarna har ju själva 
behövt reflektera över heteronormen och vilken påverkan den kan ha på människors 
värderingar och tankar under processen av att acceptera sin sexualitet. 

Kulturens inverkan på hbtq-identiteten 

Sett till den kulturella aspekten, är heteronormen någonting som syns tydligt och är stark i 
samtliga kulturer som deltagarna tillhör. Trots att heteronormen är kraftigt verkande i 
Sverige, anser intervjupersoner att den svenska kulturen är mer öppen när det kommer till 
att vara hbtq till skillnad från vissa andra länder. På grund av detta kan kulturkrockar uppstå 
för föräldrar som immigrerat till Sverige, alltså kulturen från hemlandet och kulturen i 
Sverige skiljer sig åt. För barnen kan det istället bli en sammansmältning av kulturer varav 
det bildas en egen unik kultur specifik för dem, alltså det som kännetecknas som 
glokalisering. Denna sammansmältning sker genom att barnet får influenser av både 
familjens icke-svenska kultur samt från den svenska kulturen när de interagerar i olika 
samhälleliga sammanhang som exempelvis skolan. Ur deltagarnas utsagor tolkar vi att hbtq-
individer har bättre förutsättningar att leva ett mer autentiskt liv då de är bosatta i Sverige 
snarare än i deras föräldrars hemländer. Det som kunde tolkas från flera av deltagarnas 
uttalande var att deras familjer tenderade att antingen ignorera eller fördöma deras 
kärleksrelationer. Detta på grund av att en hbtq-relation är skambelagt av samhället vilket 
påverkar även familjen. Med detta menas att heteronormen inte bara finns ute i samhället 
utan i hemmen också eftersom individen är en del av samhället och samhället en del av 
individen. Även när familjen var accepterande, kunde det ibland hända att bilden utåt 
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påverkades genom att exempelvis familjemedlemmar kallade partnern för en vän, vilket visar 
att skammen eller snarare sagt att det heteronormativa tänkandet fortfarande styr. Kopplat 
till det är att hbtq-personers relationer och själva identiteten reduceras till att enbart 
innefatta den sexuella aspekten, alltså att den traditionella bilden av kärlek eller partnerskap 
är någonting som enbart existerar mellan män och kvinnor. Individen mår dåligt som ett 
resultat av heteronormens effekt och kan känna sig både exkluderade från familjen och från 
samhället. Hbtq relationer tas inte på lika stort allvar och de får gå igenom flera prövningar 
just på grund av att de inte är ett heterosexuellt par.   

6   DISKUSSION  

Denna del innefattar en avslutande diskussion kring de olika delarna som ställs i relation till 
de resultat vi fått fram. Det kommer att föras en diskussion kring syfte & frågeställning, 
tidigare forskning, teoretiskt ramverk och den metod som användes. Avslutningsvis kommer 
det redogöras för våra reflektioner kring studien och framtida forskning. 

6.1   Resultat  i  relation  till  syfte  &  frågeställning  
I början av studien var den inledande frågeställning “hur upplever människor med en hbtq-
identitet sitt identitetsskapande i relation till deras multikulturella bakgrund?”. Under 
intervjuernas gång märkte vi dock att även om frågorna och deltagarnas svar inkluderade 
aspekten av identitetsskapande så handlade det snarare mer om identiteten i sig och 
hanteringen av den. Detta blev även tydligare när analysprocessen började vilket innebar att 
frågeställningen ändrades eftersom materialet fyllde en annan funktion än den som tidigare 
tänkts. Den nya frågeställningen blev istället “hur upplever hbtq-individer med multikulturell 
bakgrund deras identitet?”. 

Genom att ändra frågeställningen kunde vi komma mer på djupet av det som undersöktes. Vi 
anser att syftet med studien uppnåtts genom de resultat vi fått fram, vilket var att få en bättre 
och djupare förståelse för hur dessa individer upplever sin identitet i relation till sin 
sexualitet/könsidentitet och multikulturalitet men även i relation till det samhälle de lever i. 
Användningen av en hermeneutisk metodansats var väsentlig i vägen till förståelse för 
fenomenet som studiens syfte riktade sig emot. Tack vare olika sociala medier kunde vi 
komma i kontakt med deltagare som ställde upp på intervjuer. Analysprocessen av 
intervjupersonernas berättelser möjliggjorde en tolkning som i slutändan gav oss en 
förståelse kring dessa individers upplevelser.  

Denna studie har försett läsaren med kunskaper kring hur det är att leva med stigmatiserade 
identiteter, främst en hbtq sådan. Deltagarna har berättat om vilka begränsningar de möter i 
sina vardagsliv som en följd av sina hbtq-identitet vilket bland annat kunde ses i relationen 
med familjen och det motstånd som partnerrelationer fick utstå. Intervjupersonerna upplyste 
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om de olika strategier de brukar använda för att kunna förhålla sig till deras omgivning på ett 
sätt som var behövligt för dem, något som ofta även inbegriper vikten av trygghet. Att känna 
sig trygga kring att inget hot om våld fanns eller att ha tillräckligt stöd var väsentligt för 
hanteringen av situationer där deras hbtq-identitet framställs som något negativt. Flera av de 
svårigheter deltagarna beskrev visade sig vara rotade i det största hindret vilket var 
heteronormen. 

Heteronormen genomsyrar allt i samhället. Individen inte kan undgå den även om det är 
önskvärt. Individen kan givetvis alltid ifrågasätta den och arbeta för att förändra den starkt 
rådande heteronormen, något som deltagarna ses gör. En strategi som deltagarna ofta 
använde för att skapa förändring på en individnivå, var att ge människor med en negativ syn 
om hbtq-individer en tankeställare. Ändamålet var att dessa människor själva skulle 
reflektera över deras synsätt och vara medvetna om hur det kan komma att påverka andra på 
ett negativt sätt. En förändring i synsätt och inställning kan göras på individnivå, men för att 
förändringen ska ske på en strukturell nivå belyser hbtq-individerna att flera individer 
behöver engagera sig. 

6.2   Resultat  i  relation  till  tidigare  forskning  
Den tidigare forskningen som tagits avstamp från har visat vilka aspekter som varit mest 
framträdande och viktiga för hbtq-individer med multikulturell bakgrund. Dessa kunde delas 
upp i 5 olika teman vilka var familjen, öppenhet, diskriminering, etnicitet och sexualitet samt 
psykisk hälsa. 

Gällande familjen, kunde vi tydligt se hur familjeliv och privatliv hölls åtskilda, vilket var 
något som även kunde ses i Brooks (2016) studie i den tidigare forskningen. Studien gjort av 
Brooks visade på att individerna hade olika strategier för att kunna vara delaktiga i deras 
olika samfund, vilket ofta handlade om att behöva kompromissa den man är. I vårt resultat 
visade detta sig just i särskiljandet mellan familjeliv och privatliv genom att exkludera hbtq-
personernas partnerrelationer/kärleksrelationer. Familjerna gjorde detta genom att ignorera 
partnern, inte visa intresse för relationen, referera till partnern som endast en vän alternativt 
inte ens erkänna att relationen är verklig. Ungdomsstyrelsen (2010) tog upp att hbtq-
individen ibland kunde känna att hen behövde leva ett dubbelliv på grund av den 
motstridighet individen hade fått känna på grund av familjens inställning gentemot hbtq-
identiteten. Detta kan just kopplas till det tidigare nämnda särskiljandet mellan familjeliv 
och privatliv som vi kunde se i resultatet. En stark känsla av att ens kärleksrelation inte 
accepteras kan, med stor sannolikhet, bidra till individens känsla av att leva ett dubbelliv. Vi 
anser att det är väldigt problematiskt att detta särskiljande görs, eftersom det delvis bidrar 
till individens känsla av att vara otillräcklig eller ovärderad i familjens ögon på grund av 
dennes sexuella läggning och kärleksrelation, delvis på grund av att det fungerar som 
förespråkade för heteronormen som är skadlig.  

I likhet med studierna genomförda av Pastrana (2015), Coleman et al (2013) och 
Ungdomsstyrelsen (2010) visade resultatet att familjen kunde ha en påverkan på individen 
beroende på reaktioner. Dock kunde vi se en skillnad mellan den tidigare forskningen och 
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resultatet av vår studie när det gäller hur stark den påverkar faktiskt var. Enligt Pastrana 
(2015) var den starkaste faktorn familjen när det kom till individens öppenhet kring dennes 
sexualitet. Enligt vårt resultat och det deltagarna uttryckte kom dessa ofta ut för vänner 
innan familjen vilket enligt oss påvisar att familjens åsikter inte är helt avgörande för 
individen. Detta refererar till att stöd var viktigt men att den inte nödvändigtvis behövde 
komma från familjen.   

En viktig aspekt som dyker upp i både den tidigare forskningen och i vårt resultat är hur 
individen måste förhandla sin identitet. I linje med studier gjorda av bland annat Coleman et 
al (2013), Burton och Bairstow (2013) samt Ungdomsstyrelsen (2012) visade resultatet att 
hbtq-individer känner att de ibland måste dölja sina hbtq-identitet i vissa sammanhang, 
främst för att skydda sig själva både fysiskt och psykiskt. Något som skiljde åt forskningens 
resultat från den tidigare forskningen var att deltagarna även betonade vikten av att 
prioritera sig själva och deras välmående oavsett situation. Det kan bland annat handla om 
att prioritera sin säkerhet när det kommer till hotfulla situationer eller att behöva bryta 
relationer med nära och kära ifall de inte accepterar en. 

För att vidare utveckla på aspekten om välmående, kunde det tydligt ses i resultatet hur 
deltagarna beskrev de internaliserade homofobiska och transfobiska tankar som de haft 
under deras process av att acceptera sig själva och som är ett resultat av den starkt rådande 
heteronormen. Resultaten från Ramirez et al. (2018) och Ungdomsstyrelsen (2012) 
undersökningar tog i kontrast upp individens välmående väldigt översiktligt och gick inte in 
på individens egna relation till och upplevelse av sin hbtq-identitet. En trolig orsak kan vara 
för att det var en större rapport med avsikt att ge en helhetsbild av hbtq-personernas 
situation. Det är av stor betydelse att även se till hur individen egna relation till hens hbtq-
identitet ser ut för att kunna förstå varför den sett ut/ser ut som den gör och hur det kan 
förbättras så att individen kan uppleva sin tillvaro på bästa möjliga sätt. 

Etnicitet och sexualitet har en framträdande roll i hur individen upplever sin tillvaro i studien 
gjord av bland annat Ikizler och Szymanskis (2014) och i någon mån faller i linje med vårt 
resultat, men då snarare i hur relationen mellan etnicitet eller kultur samt hbtq-identiteten 
samverkar. Kultur mer framträdande i vårt resultat, vilket skiljer sig lite åt från den tidigare 
forskningen som hade mer fokus på den etniska identiteten. Den tidigare forskningen visade 
hur kombinationen av två stigmatiserade identiteter har en roll i hur individen upplever sin 
vardag men även i processen av identitetsskapandet och hur individen ser på sin identitet. 
Till skillnad från studiens resultat då den etniska identiteten inte hade en så framträdande 
roll i deltagarnas berättelse som vi förväntade oss från första början. Studien genomförd av 
Harris och Battle (2013) visade som tidigare nämnt att hbtq-poc är marginaliserade inom 
kulturella och sociala grupper, vilket understryker vikten av vår studie med ett 
intersektionellt fokus på just integreringen av hbtq och multikulturalitet. 

En aspekt som berördes i den tidigare forskningen, främst i studien gjord av Burton och 
Bairstows (2013) var förhandlingen av självidentiteten. Butch kvinnorna i studien var 
tvungna att tänka på hur de skulle presentera sig själva under arbetsintervjun vilket visar på 
hur människor, som enligt samhällets principer avviker från det normativa, konstant måste 
tänka ett steg längre när det gäller olika typiska samhälleliga situationer. Det handlade 



49 

dessutom om att välja om man ville följa den heterosexuella matrisen eller motstrida den. 
Förhandlingen av självidentiteten var även något som kom fram i vårt resultat, främst i hur 
deltagarna uttryckte att de i vissa situationer kände ett behov av att dölja sina hbtq-
identiteter.  

En viktig aspekt som kunde ses i resultatet var vikten av representation sammankopplad med 
identifikation. Detta var inte något som berördes i den tidigare forskningen. Att se människor 
som liknar individen är betydelsefullt eftersom detta kan influera hur individen ser på sig 
själv. Då hbtq-personer kategoriseras som avvikare enligt samhället där heteronormen styr, 
underlättar det att se människor man identifierar sig med som lever sina liv öppet. Det 
synliggör och således möjliggör en annan verklighet och kan till och med förbättra ens 
förutsättningar för hur en kan leva ett autentiskt liv. 

6.3   Resultat  i  relation  till  teorier  
I analysen användes det teoretiska och begreppsliga ramverket för att uppnå en djupare 
förståelse kring dessa individers upplevelser. Queerteorin hjälpte till att förstå de 
bakomliggande strukturerna som existerar i samhället som påverkar hbtq-individernas 
vardag. Med hjälp av queerteorin kunde heteronormens inflytande bättre förstås i vad som 
anses vara en normal och naturlig könsidentitet samt sexuell identitet. Teorin synliggjorde 
vilket förtryck och marginalisering av hbtq-individer som finns som ett resultat av 
heteronormen. Resultatet av studien visade även hur starkt heteronormen kunde 
internaliseras vilket resulterade i att individerna kände mycket skam och självhat när de kom 
i insikt att de hade en hbtq-identitet, något som innebar att de var tvungna att 
problematisera vad heteronormen innebär och vilken del den hade i deltagarnas liv. Eftersom 
individerna är en del av samhället samtidigt som samhället är en del av individen blir 
heteronormen från samhällets sida något som krockar med de inre känslorna. Detta innebär 
att hbtq-individer måste reflektera kring sina egna värderingar för att förstå om det är något 
de själva genuint anser eller om det är samhällets värderingar som speglas genom en 
internalisering av dessa.  

Det som utmärkte sig i våra deltagares berättelse gällande sina hbtq-identiteter var hur det 
blev en stigmatiserad identitet som påverkade individernas liv genom att de behövde förhålla 
sig till de normer och förväntningar som fanns kring dessa identiteter. Intervjupersonerna 
förklarade vilken negativ inverkan dessa föreställningar hade i deras liv genom att begränsa 
möjligheten att integrera sin partner i familjen. Deltagarna kände en starkare koppling till sin 
hbtq-identitet just på grund av att det finns personer i samhället som var emot dem. Att detta 
resulterade i att de ville visa sin identitet mer öppet var också något queerteorin hjälpte att 
belysa. Normbrytande blev en viktig aspekt av intervjupersonernas identitet som ett resultat 
av att andra runt omkring dem reducerade deltagarna till stereotypa föreställningar just på 
grund av att de anses vara normbrytande. Genom användandet av ett intersektionalistiskt 
perspektiv gick det under processens gång att bättre förstå olika sociala positioner i samhället 
och vilka maktförhållanden samt ojämlikheter som skapas utifrån dessa. Detta perspektiv 
möjliggjorde ifrågasättande av heteronormen och dess maktrelationer som skapats i 
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samhället vilket kunde uppnås genom att belysa de underordnade individernas upplevelser, i 
detta fall våra deltagare, och ge dem möjligheten att synliggöra de ojämlikheter som 
existerar.  

Ett intersektionalistiskt synsätt gav en fördjupad förståelse för hbtq-individens 
osynliggörande vilket tydligt ses i deltagarnas berättelser om den stereotypiska vita, gay 
mannen. De dimensionerna av intersektionalitet som blev aktuella för vår studie var sexuell 
läggning, könsidentitet samt kulturell bakgrund. Andra dimensioner som ålder, klass och kön 
blev inte relevanta i studien. Den etniska dimensionen utmärktes inte i individernas egna liv i 
den utsträckning som vi initialt hade tänkt oss. Med detta menas att individernas berättelser 
förstärkte etnicitets aspekten på en strukturell nivå då det talades om vilken allmän 
representation som fanns snarare. I deltagarnas utsagor kom inte själva etniciteten i sig upp 
som något som hade en inverkan på deras upplevelser. Förväntan av berättelser om upplevd 
rasism i det svenska samhället var inte något som kom till tals under intervjuerna. Fokuset 
verkade alltid ligga på hbtq-identiteten och allt utgick utifrån det. Detta gjorde att etnicitet 
blev något som talades om i relation till hbtq-identiteten men det var fortfarande inte lika 
framträdande som förväntat. En anledning till detta kan ha sin grund i fokuset som 
deltagarna hade gällande familjelivet under intervjuerna. Med det menas att familjen hade 
samma etnicitet, vilket gjorde att det var hbtq-identiteten som ansågs vara avvikande i den 
kulturella kontexten. Ritzers teorier om globalisering, kulturell hybridisering samt hur det 
senmoderna samhället har förändrat individens förutsättningar gällande deras 
identitetsskapande, vilket förtydligas av intervjupersonernas utsagor. Hans teorier speglas 
främst i deltagarnas berättelser om att vara en “third-culture kid”. För deltagare resulterade 
sammansmältningen av den lokala (svenska) kulturen och den icke-svenska kulturen i en ny 
kultur.  Vår studie bidrog till att belysa hur glokaliseringen kan uppfattas och upplevas mer 
på en individnivå genom att se till den betydelse flera integrerade kulturer hade för 
individens upplevelse av hens identitet.  

Eftersom undersökningen ämnade att förstå relationen individer kan ha till sina 
stigmatiserade identiteter, användes Goffmans principer som grund. Stiers tankar som bland 
annat utgår från Goffmans teori gällande identitet och stigma gav insikt i relationen mellan 
deltagarnas upplevelser av sina identiteter och de samhälleliga strukturer som existerar. 
Genom detta kunde det förstås hur identiteter är föränderliga beroende på vilken miljö 
individen befinner sig i och vilken betydelse och uppfattning de hade i olika kontexter. Att ha 
stigmatiserade identiteter kunde som tidigare nämnts skapa en känsla av osäkerhet vid 
bemötandet av omgivningen. Detta kunde tydligt ses i resultaten då deltagare beskrev att de 
behövde dölja sina sexuella läggningar i vissa sammanhang och mer specifikt när de besökte 
föräldrarnas hemländer. Att se till den ömsesidiga relationen mellan identitet och samhället, 
samt hur detta dialektiska samspel kunde göra att individerna internaliserade visa 
värderingar och normer, var något som Goffmans teori hjälpte oss att bättre förstå. Stier 
berörde även stigmatiserade identiteter, något som vi menar att våra intervjupersoner har då 
eftersom de anses vara avvikande av samhället där de generaliseras och stereotypiseras. 
Studien synliggjorde en speciell kombination av stigmatiserade identiteter vilka var en hbtq-
identitet samt etnisk identitet, något som inte gjorts innan i denna utsträckning vilket därför 
kan utvidga teorin om stigma. Förhandlingen av identiteten handlar inte alltid om att 
individen måste förhandla med andra, utan de utsagorna presenterade i resultaten kan man 
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förstå hur deltagarna även haft en inre kamp med att hantera sina identiteter. Detta genom 
att exempelvis först varit negativt inställda mot andra hbtq-personer för att sedan förstå att 
det var en fråga om internaliserad homofobi alternativt transfobi. 

6.4   Metodologiska  reflektioner  
För att kunna få en djupare förståelse för de upplevelser som hbtq-individer med 
multikulturell bakgrund har, var en hermeneutisk metodansats ett självklart val för oss i vår 
forskning.  

Förförståelsens centrala roll i hermeneutiken var en utmaning, främst i att inte låta sin 
förförståelse ta över utan att behålla en öppenhet gentemot materialet och inse att ens 
förförståelse naturligt skulle utvecklas i takt med studiens gång. Vår förförståelse har 
influerats av de olika teorier och rapporter vi valt att använda vilket förmodligen har haft en 
inverkan på vår syn på studien och dess resultat. Om vi istället hade valt att använda andra 
teorier eller forskningsartiklar hade resultaten i studien kunnat se annorlunda ut. För att 
uppnå ett objektivt resultat var det av stor betydelse att redogöra för vår förförståelse innan 
studien påbörjades.  

En utmaning gällande användningen av hermeneutiken låg i analysprocessen eftersom det 
inte finns en klar struktur för hur tolkningen ska ske, alltså var det svårt att veta i vilken 
utsträckning man skulle tolka i den inledande fasen för att undvika att övertolka materialet 
och analysera det i relation till teorin. I linje med hermeneutikens principer har vi 
eftersträvat öppenhet i alla delar av studien vilket är en anledning till varför vi valde att ha 
semistrukturerade intervjufrågor samt ett skäl till varför vi valde att inte ha med citat i den 
inledande tolkningen. En fördel med hermeneutiken är den öppenhet som eftersträvas. Trots 
upplevelsen av att vara krångligt i början visade det sig, under processens gång vara en 
tillgång eftersom öppenheten lät oss ifrågasätta oss själva och vara kritiska till slutsatserna.  

En reflektion kring urvalet och deltagarna i vår forskning var vilken åldersgrupp de tillhör. 
När vi började processen av att hitta deltagare så hade vi inte någon tanke om att undersöka 
en specifik åldersgrupp utan vi ville få en generell bild av hur det såg ut i samhället. Så blev 
det inte i vår undersökning, utan våra deltagare var i åldersgruppen 16–25. I första hand var 
vi tveksamma mot att ha med någon så ung men efter reflektion ansåg vi att det var en fördel 
eftersom vi kunde visa på en lite större variation. Vi kollade upp ifall individer under 18 år 
självmant fick ställa upp på en studie, vilket visade sig vara tillåtet då individen själv förstod 
vad denna gick med på och gav sitt samtycke. En anledning till varför vi inte fick en bred 
spridning i åldrarna kan ha varit på grund av vårt tillvägagångssätt för att hitta personer 
villiga att delta i vår studie. Eftersom vi använde sociala medier för att nå ut till potentiella 
deltagare, där de flesta som följde och interagerade med dessa sidor var i denna åldersgrupp 
resulterade i det urval vi fick. Istället kunde det ha gjorts en större ansträngning för att få 
med deltagare av större variation och spridning i ålder genom att även använda andra 
kanaler för att hitta personer villiga att delta i vår studie. Detta skulle kunna påverka 
resultatet då till exempel äldre hbtq-personer kan ha upplevt mer diskrimination i sitt liv, 
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speciellt om det fanns mer traditionella tankesätt gällande hbtq-identiteter under deras 
uppväxt. 

6.5   Avslutande  reflektioner  och  vidare  forskning  
Det finns fortfarande mycket forskning kvar att göra kring det ämne vi undersökte. Det skulle 
vara intressant att vid vidare forskning gå djupare in i de olika enskilda HBTQ-kategorierna 
då dessa kan vara varierande. Vi skulle kunna tänka oss att en cisgay person och en icke-
binär transperson skulle ha vissa gemensamma upplevelser men även många olika 
erfarenheter. Under forskningsprocessens gång styrde vår undersökning oss att fokusera mer 
på våra deltagares hbtq-identiteter vilket resulterade i att vår forskning inte blev lika 
djupgående gällande etnicitet aspekten. Det blev även mer fokus på de olika kulturernas 
påverkan över självidentiteten än själva etnicitetens del i det hela. Viss fokus kom istället på 
hur det går att samexistera i två olika kulturer och vilken inverkan detta kan ha på individen.  

Vidare forskning inom detta fält skulle kunna generera ny kunskap gällande etnicitetens 
påverkan över individens upplevelser av sin identitet som en minoritet i Sverige. Det skulle 
även kunna vara intressant att undersöka skillnaderna första generationens och andra 
generationens invandrare har när det gäller deras upplevelser av sin hbtq-identitet. Detta då 
vi skulle kunna tänka oss att det finns skillnader då första generationens kommer ha djupare 
upplevelser från den icke-svenska kulturen jämfört med andra generationens invandrare som 
redan från födsel blir en del av den svenska kulturen. 
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BILAGA  1  
Intervjuguide 

Tema 1 

Bakgrund 

Tema 2 

Normer och värderingar/kultur 

Tema 3 

Socialt stöd 

Tema 4 

Presentation/representation 

Tema 5 

Diskriminering (hantering av det) 



 

 

BILAGA  2  
Intervju förfrågan  

Enskild person: 

Hej, vi heter Jessica och Joaquin och studerar beteendevetenskap på Mälardalens högskola. 
Vi ska strax börja skriva på vår C-uppsats där vi vill undersöka hur HBTQ-individer 
med multikulturell bakgrund upplever sitt identitetsskapande och undrar därför om 
du skulle kunna tänka dig ställa upp på en intervju? Intervjun skulle spelas in ifall du 
samtycker till detta. 

Medverkandet är självklart frivilligt och du har all rätt avbryta ditt deltagande under 
forskningsprocessens gång. Vi kommer att byta ut namnen på samtliga kandidater i 
avrapporteringen av resultatet i uppsatsen, detta för att säkra er anonymitet. Givetvis 
får du tillgång till uppsatsen så snart som den är klar. Har du några fråga kring detta, 
är det bara att mejla oss på jmn15008@student.mdh.se eller 
jql15001@student.mdh.se  

Organisation/förening:  

Hej, vi heter Jessica och Joaquin och studerar beteendevetenskap på Mälardalens högskola. 
Vi ska strax börja skriva på vår C-uppsats där vi vill undersöka hur HBTQ-individer 
med multikulturell bakgrund upplever sitt identitetsskapande och undrar om ni har 
några medlemmar i er organisation eller förening som uppfyller dessa två krav som 
skulle kunna tänka sig ställa upp på en intervju. Dessa skulle antingen ske enskilt eller 
i grupp beroende på hur många som är villiga att ställa upp. Intervjuerna skulle vidare 
spelas in ifall individen/individerna samtycker till detta. 

Medverkandet är självklart frivilligt och deltagarna har all rätt att avbryta sitt deltagande 
under forskningsprocessens gång. Vi kommer att byta ut namnen på samtliga 
kandidater i avrapporteringen av resultatet i uppsatsen, detta för att försäkra 
anonymiteten i studien. Deltagarna får givetvis även tillgång till uppsatsen så snart 
den är klar. Finns det något intresse av att vara med i studien eller frågor kring detta, 
var god mejla oss på jmn15008@student.mdh.se eller jql15001@student.mdh.se. 
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