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Abstrakt 

Hur bemöts homosexuella män av samhället? Det är en av frågorna vi försöker besvara i vår 

undersökning som utspelar sig i Halmstad. Eftersom det inte finns så mycket forskning inom 

detta ämne är vår undersökning väldigt viktig. Studien består av enkäter och intervjuer som vi 

tolkar med hjälp av hermeneutik. I undersökningen söker vi även svaret om det blivit någon 

skillnad i bemötandet från samhället.  

Undersökningen visar även på hur homosexuella män passar in i den heteronormativa kultur 

vi lever i. Med hjälp av HBTQ forskning och begrepp ger undersökningen en förståelse för 

hur homosexuella män blir bemötta, och även hur dem känner när de ställs inför dessa 

bemötanden.  

Våra respondenter anser att bemötandet från samhället blivit mer öppnare och accepterat, men 

att det fortfarande finns mycket fientliga och nedlåtande bemötanden. Detta kopplar våra 

respondenter någorlunda också ihop med att bo i en småstad så som Halmstad. Vad vi ser är 

att bemötanden går hand i hand med kunskap och att de då tenderar att vara bättre när 

bemötaren besitter tillräcklig kunskap om sexualiteter.  

Nyckelord: Homosexualitet, Bemötande, Hermeneutik, Omgivning, Myndigheter, Samhället, 

Halmstad 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den allmänna uppfattningen från befolkningen i Sverige är att samhället har blivit mer öppet 

mot homosexuella män, stämmer verkligen detta? Vi vill undersöka hur homosexuella män 

uppfattar att samhället bemöter dem och om bemötandet har förändrats? Homosexualitet och 

andra sexualiteter är en självklarhet för oss, och möjligheten att älska vem man vill och vara 

som man vill borde inte vara ett problem. Vi känner båda homosexuella som har berättat om 

dåliga bemötande från samhället på grund av sin sexuella läggning, därför vill vi se om detta 

är något allmänt förekommande som många homosexuella upplever. Vidare anser vi även att 

detta område är tämligen outforskat i Sverige, speciellt i småstäder som Halmstad, varpå vi 

vill bidra till forskningen. Vi anser det viktigt att studera detta problemområde då man ökar 

medvetenheten i samhället om bemötandet gentemot homosexuella män. Detta kan leda till att 

felbemötandena mot homosexuella män minskar.  

Det är också allmän kännedom att homosexuella stött på många hinder genom tiden. 

Bara att homosexualitet sågs som en sjukdom långt in på 1970-talet gör oss intresserade av att 

utföra en undersökning inom detta forskningsområde. Det har varit en lång väg för att både få 

gifta sig och adoptera som samkönat par i Sverige, samkönad adoption blev inte lagligt förrän 

2003 och samkönat giftermål blev inte godkänt enligt lag förrän så sent som 2009, (RFSU.se). 

Det tar ganska lång tid från det att homosexualitet avkriminaliseras, 1940-talet, till det att 

homosexuella får gifta sig, och som vi också vet är inte homosexualitet tillåtet överallt i 

världen. Men Sverige, tillsammans med några andra länder, brukar ses som rätt långt 

utvecklat inom jämställdhet och liknande frågor, därför borde man kunna anta ett korrekt 

bemötande. Dock tror inte vi att alla bemötanden är korrekta och därför har vi valt att 

undersöka hur homosexuella män ser på situationen i Halmstad.  

Då vi måste begränsa oss i undersökningen har vi valt att fokusera på män. 

Anledningen till detta är att vi känner att män är en mer utsatt grupp än vad kvinnor är när det 

kommer till sin sexualitet. Eftersom vi båda också anser att manlig homosexualitet 

uppmärksammats mycket av samhälle och media är vi alltmer intresserade av männens 

historier och upplevelser. 
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Eftersom det under 1970–80-talet rasade en stor kamp för homosexuellas rättigheter 

vill vi nu se hur den yngre generationen bemöts, därför har vi valt personer födda mellan 1985 

- 1995. På grund av åldersbegräsningen fokuserar undersökningen på bemötanden under sent 

1990- och tidigt 2000-tal fram tills idag. Det är allmänt känt att under 1970-talet sågs 

homosexualitet som en sjukdom och under 1980-talet härjade ”bögpesten”, även kallat AIDS- 

acqired immunodeficiency syndrome, (RFSL). Men då Sverige sägs ha utvecklats till ett mer 

tolerant ställe på grund av dessa aktioner blir generationen som inte upplevt dem direkt 

intressant för oss.  

Då vi använder oss av en hermeneutisk teori är det viktigt att påpeka att en tolkning 

kan vara olika för alla. De frågor vi ställer kan tolkas av respondenterna på olika sätt, vidare 

tolkar vi deras svar i vår analys som sedan läsarna också tolkar på sitt sätt. Det blir därför en 

dubbel hermeneutisk tolkning. 

Vi ger nedan en historisk överblick av homosexuellas rättigheter från början av 

1900-talet fram tills idag. Denna historiska överblick är viktig då det kan göra det lättare att 

förstå samhällets bemötande av homosexuella i vår uppsats. Vet vi hur utvecklingen av 

homosexuellas rättigheter sett ut kan vi också förstå varför samhället ser ut som det gör idag.  

Under 1900-talet straffades oftast vuxna människor för ”onaturliga handlingar” om 

de haft samkönat sex, (Rydström et al 2008 s124). 1944 beslutade man att ”tillåta 

homosexuella handlingar mellan vuxna”, dock var det fortfarande olagligt för dem under 18 

år, (ibid). Efter lagen trodde man att toleransen för homosexuella skulle växa, så blev det inte, 

(Rydström et al 2008 s 149). Istället ökade homofobin1 i takt med att den så kallade 

”förförelseteorin” spred sig över västvärlden; att människor blir homosexuella om de har sex 

med någon av samma kön, (ibid.).   

Andra halvan av 1900-talet och ända fram tills idag har inte heller varit så lätt för 

homosexuella. Först 1973 bestämde riksdagen att homosexuell samlevnad är en helt 

accepterad samlevnadsform i samhället. Detta tack vare att RFSL ”uppvaktade riksdagens 

lagutskott” då de behandlade ett förslag om ny familjelagstiftning, (RFSL).  Det var också 

under 1970-talet som homosexuella ungdomar likställdes med heterosexuella ungdomar då 

homosexuella också får ingå i sexuellt umgänge vid 15 års ålder. Under detta årtionde, mer 

                                                 
1 Homofobi: Ordagrant; Rädsla för likhet. Förakt för homosexuella.  
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bestämt 1979, ansågs inte heller homosexualitet som en sjukdom eller en mental rubbning 

längre, (RFSU).  

År 1988 blev sambolagen lika för homo-och heterosexuella par, vilket betyder att 

homosexuella par nu har samma rättigheter som heterosexuella par gällande sammanboende. 

Vidare stiftades partnerskapslagen 1995, homosexuella kan nu ingå partnerskap, detta likställs 

någorlunda som äkta makar. Dock är det viktigt att poängtera att det här inte är ett äktenskap. 

1999 infördes diskrimineringsombudsmannen för sexuell läggning då ”Lagen om förbud mot 

diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (hetero-, homo-, och bisexualitet) 

tillträdde. Några år senare, 2002, får också homosexuella äntligen chansen att adoptera, och 

2003 ändras adoptionslagen till att ”gälla samkönade par som lever i registrerat förhållande”, 

det vill säga partnerskap. Det är även detta året som ”hets på grund av sexuell läggning” 

inkluderas i ”lagen om hets mot folkgrupp”. Slutligen neutraliseras äktenskapslagen 2009 

vilket innebär att homosexuella nu har rätt till äktenskap enligt svensk lag, (RFSU). Efter 

2009 har det inte skett några andra betydelsefulla lagändringar eller händelser för 

homosexuella personer i allmänhet. 

1.2 Disposition 

Vi inleder uppsatsen med en bakgrund till varför vi vill utföra undersökningen, denna följs av 

en historisk bakgrund. I den historiska bakgrunden förklarar vi homosexuellas rättigheter 

genom historien. Vi går igenom de lagändringar som skett och det som varit betydelsefullt för 

homosexuella. Vidare beskriver vi vårt syfte med undersökningen och då även vår 

frågeställning.  

Då vi använder speciella begrepp förklarar vi dem i avsnittet ”definitioner”. Vi 

definierar orden utifrån vår uppfattning, detta för att det ska bli tydligt för läsaren vad vi 

menar. Efter detta avsnitt går vi vidare med kapitlet tidigare forskning där vi visar det 

nuvarande forskningsläget.  

För att analysera vår undersökning behöver vi använda oss av en teori som vi 

förklarar i avsnittet ”Teori och Metod”, här presenterar vi också vår metod. Avsnittet 

inkluderar även en genomgång av det material vi har använt oss av. Efter detta visar vi vårt 

resultat som vi har delat upp i två delar. Vi börjar med att analysera våra enkäter som vi delat 

upp i sex kategorier, detta för att visa på variationen i våra enkätsvar. Sedan följer en 

intervjuanalys. Istället för att dela upp intervjuerna i kategorier har vi analyserat varje person 
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för sig. Denna analys avslutas även med en sammanfattning av alla tre intervjuer. 

Undersökningen avslutas sedan med en djupgående diskussion av vårt resultat.  

2. Syfte och Frågeställning  

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur samhället bemöter homosexuella män, utifrån 

homosexuella mäns perspektiv. Det vill säga hur både fysiska- och icke fysiska möten från 

samhället upplevs av dessa män. Då männen är födda mellan 1985 – 1995 har de endast 

upplevelser av bemötanden från denna tid och framåt. Vårt syfte blir därför också att belysa 

deras upplevelser. Detta leder oss till våra frågeställningar:    

• Hur upplever homosexuella män i Halmstad att de bemöts av samhället? 

• Hur upplever homosexuella män i Halmstad att bemötandet har förändrats sedan sent 

1990-tal och tidigt 2000-tal jämfört med idag? 

3. Definitioner 

Vi använder oss av både förkortningar och begrepp för att förenkla texten i vår undersökning, 

nedan följer en beskrivning av dessa. 

Bemötande 

När vi använder oss av ordet bemötande beskriver vi en reaktion eller ett fysiskt- eller icke 

fysiskt möte mellan homosexuella och icke homosexuella. Detta bemötande kan ske både från 

omgivning och myndigheter. De icke fysiska bemötanden använder vi när vi skriver om 

bemötanden utan en tydligt fysisk kontakt.  

HBTQ+ 

HBTQ är en förkortning av Homosexuella, Bisexuella, Transsexuella och Queer. Pluset syftar 

på de resterande sexualiteterna Intersexualitet, Pansexualitet, Asexuell, Polyamori med mera.  

Minoritetstress 

”Den förhöjda stressnivå som upplevs av de individer som bryter mot majoritetsnormen”, 

(Hanner 2017 s156). Minoritetsstress är något en människa kan uppleva när hen inte tillhör 

majoritetsnormen. Då heterosexualitet är majoritetsnormen i vår uppsats är det de 

homosexuella som kan bli lidande av denna stress. Detta begreppet gör att vi inte behöver 

förklara denna stressituation om och om igen. 
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MSM  

MSM är en förkortning av män som har sex med män. Vi använder detta begrepp då det inte 

endast syftar på homosexuella män. Det är lätt att glömma att även icke homosexuella män 

kan ha sex med män. Detta begrepp hjälper oss förenkla och tydliggöra vår undersökning. 

Myndigheter, Omgivning & Samhälle 

Med myndigheter menar vi statliga, kommunala och regionala organ. Vi använder detta 

samlings ord då texten lättare flyter på. Vidare tydliggjorde begreppet våra frågor gentemot 

respondenterna. Vi använder oss också av begreppet omgivning. Med detta begrepp menar vi 

de människor som respondenterna möter i sitt vardags- och arbetsliv. Tillsammans benämner 

vi begreppen myndigheter och omgivning som samhälle. 

4. Tidigare forskning  

Vi hade svårt att hitta forskning på detta ämne då det är tämligen outforskat. Då vår 

undersökning utgår från homosexuella mäns perspektiv ville vi också hitta forskning som 

gjorts ur samma perspektiv, alternativt forskning utförda av homosexuella män. Men 

undersökningar av homosexuella män, eller från homosexuella mäns perspektiv tycks alltså 

inte ha gjorts i någon större utsträckning. Inte heller forskning om homosexuella män 

uppväxta i svenska småstäder är ett särskilt utforskat område. Homosexuella mäns perspektiv 

verkar inte intressera akademiker. Därför upplever vi här en stor forskningslucka. Även om 

den forskning vi hittade inte rörde homosexualitet på det sätt vi ville undersöka (mest fanns 

forskning om homosexuella män inom idrottsklubbar och homosexuella män i USA) hittade 

vi ändå några undersökningar vi kunde använda oss av. Vi går igenom dessa nedan. 

Vi läser några kapitel i boken HBTQ+ där ett av dem handlar om homosexuella män. 

Kapitlet som är skrivet av psykologen Hans Hanner går igenom komma ut processen och hur 

man som homosexuell man förhåller sig i vissa situationer. Ett annat kapitel handlar om hur 

man som HBTQ+ person möter samhället. Här hittar vi intressanta begrepp som 

minoritetsstress vilket är en utökad stress av att inte tillhöra majoritetsnormen. Det här 

begreppet är viktigt för vår undersökning då vi kan se detta hos våra respondenter och hur det 

påverkar bemötanden både från respondenternas sida som samhällets. Vidare i kapitlet 

kommer författarna fram till hur samhällets normer påverkar de som inte passar in. Dock är 

dessa personer nöjda och även om de inte passar in i normen så skulle de ”inte ha velat byta 

till en mer normativ sexualitet eller könsidentitet om det varit möjligt”, (Wurm och Hanner 
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2017 s167). Författarna påpekar också hur viktigt det är att förstå att många av dessa lever 

med diskriminering varje dag och att detta kan påverka deras beteende, (Wurm och Hanner 

2017).  

Kapitlet som följer det ovan nämnda avslutas med en sammanfattande diskussion av 

de två kapitlen. Författarna kommer fram till att man själv måste vara medveten om sin 

okunskap, och kunna förhålla den till sig själv, för att kunna förstå hur andra ”påverkas av 

detta”, (Kerosuo & Lööv 2017 s187). Om man dock inte har denna självreflektion är risken att 

man utsätter den andra personen för minoritetsstress. Därför ämnar dessa kapitel, och boken i 

helhet, vara en hjälp för personer att göra denna självreflektion och med det skapa ett bättre 

bemötande gentemot HBTQ+ personer. 

Vidare använder vi oss av psykologen Lars Bohmans bok Man och man emellan - en 

bok om manlig homosexualitet. Precis som kapitlet om manlig homosexualitet i HBTQ+ är 

man och man emellan skriven av en homosexuell man. Den här boken beskriver hur det är att 

vara homosexuell i Sverige och hur man lär sig att identifiera sig som homosexuell person. 

Detta ger oss en större förståelse för vilka processer en homosexuell man behöver gå igenom. 

Hans syfte är att få folk att förstå sig på homosexualitet. Bohman är psykolog och skriver 

därför också sin bok ur ett psykologiskt perspektiv. Han kommer fram till att okunskap bidrar 

till att man förbiser någons problem och att dessa problem kan röra denna någons sexualitet. 

Han menar vidare att eftersom homosexualitet osynliggjorts i historien så lider även samhället 

av okunskap om homosexualitet, (Bohman 1995).  

Svante Norrhem, som är docent i historia vid Lunds universitet, skriver i boken 

Homo i folkhemmet att ”Sätten att försöka hantera homosexualitet som problem har varit 

många och beroende i vilken kultur man befinner sig och vilken tid”, (Norrhem 2000 s212). 

Han utför sin undersökning i Västerbotten. I undersökningen har Norrhem intervjuat personer 

som han påstår är medvetna om sedan tidig ålder att deras sexuella läggning inte är en tillgång 

utan något ”som måste hanteras” gentemot de normer man lärt sig, (Norrhem 2000 s214). Han 

menar att de homosexuella vill vara ”normala” men att de aldrig kan bli det då de redan är 

märkta som ”onormala” eller ”onaturliga”. Norrhem skriver även att  

”Homosexuella kan sägas tillhöra den samling kollektiva mobboffer som människor i alla tider haft 

behov av att hålla sig med, och som fyller den viktiga funktionen av att stärka den egna 

normaliteten”, (Norrhem 2000 s212). 
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Han förstärker också att det inte endast är homosexuella som varit kollektiva 

mobboffer då även judar, romer, invandrare och kvinnor med mera fått utstå detta. Grunden är 

enligt Norrhem att det finns en rädsla i samhället att en viss grupp eller beteende hotar 

”samhällets fortbestånd”, (ibid.). Vidare menar han att om man ska kunna känna tillhörighet 

till något måste det finnas andra som inte tillhör. Gemenskap kan bara existera om det finns 

dem som inte passar in och då står utanför. Det är tack vare dem som samhörighetskänslan 

uppstår, (Norrhem 2000 s213).  

Något annat Norrhem tar upp är känslan av ”vanlighet”. Han skriver att hans 

informanter, som är homosexuella, ser sig själva som att de avvikit från det ”vanliga” men 

ändå betraktar sig som ”vanliga” personer. Flera av informanterna säger sig också använda 

vanligheten för att bli accepterade. Norrhem menar dock att detta inte bara är en ”taktik” för 

att verka vanlig utan att de faktiskt känner sig så. Att vara vanlig kan innebära mycket men 

något centralt är till exempel att ”man arbetar, betalar skatt, ser vanlig ut och sköter sig”, 

(Norrhem 2000 s206). Det kan också innebära vanliga fritidssysslor man vanligen gör. 

Norrhem beskriver att även om informanterna beter sig på detta sätt så är det endast de själva 

som ser sig som vanliga då man ur ”omvärldens ögon är man något helt annat”, (ibid.). 

Personerna förstår inte varför de inte ses som vanliga av omvärlden då de själva anser sig vara 

det. Detta menar Norrhem kan skapa frustration och ilska men även förvåning.  

5. Teori och Metod 

5.1 Metod och Material  

Eftersom vi avgränsar oss till Halmstad är det endast perspektivet från homosexuella män 

födda och uppvuxna i Halmstad som vi kommer använda oss av. Vi har också valt att 

fokusera på män som växt upp under sena 1990- och tidiga 2000-talet. Detta betyder också att 

det är inom denna tidsram vår undersökning börjar. 

Vi använder oss av en kvalitativ metod, med kvantitativa inslag, där vi har genomfört 

enkäter och intervjuer. De kvantitativa inslagen syns i analysen då vi i vissa avsnitt 

kvantifierar våra svar. Eftersom vi endast ville ha respondenter som är homosexuella män tog 

vi hjälp av RFSL Halmstad för distribution. Med hjälp av dem och HBTQ i Halmstad har vi 

delat enkäten via Facebook. Detta gjorde så att alla som följer dessa sidor kunde ta del av 

enkäten. Facebook var det enda distributionssätt vi använde oss av. Enkäten består av 10 
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öppna frågor, vi har meddelat respondenterna om att de öppna frågorna är helt frivilliga och 

anonyma. Enkäten var öppen i två veckor från 2018 – 04 – 10 till och med 2018 – 04 – 23, 

totalt fick vi in nio svar på enkäten. Det är viktigt att belysa att undersökningen svaras endast 

genom dessa nio personer. Eftersom det är svårt att få fram ett allmänt svar på våra frågor så 

får dessa nio personer representera vårt resultat. I slutet av enkäten frågade vi respondenterna 

om vi fick och i så fall hur vi skulle kontakta dem för en möjlig intervju. Tre stycken 

homosexuella män ville ställa upp på en intervju, till dessa tillfällen skrev vi nya frågor. Med 

tillstånd spelade vi även in intervjuerna.  

Vi analyserar våra enkätsvar efter kategorier vi själva har bedömt finns i svaren. 

Detta är en analysmodell vi själva kommit på då vi ansåg den mest tydlig för vår analys. Först 

lyfter vi fram ett citat från enkäten som vi tycker är viktigt och speglar bemötanden utförligt. 

Vidare analyserar vi citatet utifrån en hermeneutisk teori. Det är genom dessa citat vi 

kategoriserar bemötanden. För att få en tydlig analys har vi också samlat ihop de citat som går 

under samma kategori och sedan placerat dem under samma rubrik. På detta sätt skapar vi de 

kategorier som finns i analysen.  

Vi har valt att analysera intervjuer som komplement till våra enkäter då vi ville få en 

djupare förståelse av samhällets bemötande mot homosexuella män. Genom att föra ett samtal 

med respondenterna kunde vi ställa naturliga följdfrågor på plats, på detta sätt minskar vi 

också risken för misstolkning. Dessa svar tillför en fyllighet till enkätsvaren och ger ett bra 

komplement då vi kan föra en dialog. Eftersom vi både hör och ser hur respondenterna talar 

om olika bemötanden får vi en bättre förståelse för hur de bemöts av samhället. Enkäterna gav 

oss ett bra underlag för vår undersökning, och var väldigt användbara, men vi kände att med 

intervjuer kunde vi gå ännu djupare in i vår forskning.  

Vi använde oss av en semistrukturerad intervju där vi hade tre grundfrågor vi utgick 

ifrån (se bilaga). Vidare anpassade vi oss efter samtalet och ställde följdfrågor baserat på det 

respondenten sa. Två av intervjuerna utfördes via Skype då dessa personer inte befann sig i 

Halmstad under intervjutillfället. Vi var båda med på dessa Skype samtal som vi genomförde 

på högskolebiblioteket i Halmstad. Den tredje intervjun tog också plats på högskolebiblioteket 

i Halmstad men då var respondenten också med personligen. Alla intervjuer utfördes vecka 17 

under två dagar. Intervjuerna tog ungefär en timme per person och vi både antecknade och 

spelade in intervjuerna. Samtalen var väldigt intressanta och respondenterna var engagerade i 
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ämnet. Det bidrog till en mycket lugn och avslappnad atmosfär. Respondenterna svarade 

gärna på våra frågor med stor öppenhet.  

Intervjuerna analyserade vi annorlunda från enkäterna. Istället för kategorier 

analyserade vi intervjuerna för sig och då varje persons svar för sig. Vi har valt att göra vår 

intervjuanalys på detta sätt då alla tre intervjuer gick åt så skilda håll. På grund utav öppna 

frågor och fritt samtal fanns det inte en gemensam grund till att skapa kategorier. Vidare blir 

intervjuanalysen tydligare för oss om vi gör den på detta sätt.  

5.2 Teori  

Vi använder oss av hermeneutik för att analysera vårt material. Vår utgångspunkt inom denna 

teori är filosofen Paul Ricoeur. Hermeneutik är en tolkningslära där man studerar ”den 

mänskliga förmågan att skapa förståelse och mening”, (Ekman 2004 s9). Genom berättelser 

kan vi tolka och förstå våra liv och handlingar, (Ekman 2004 s15), detta kan göras genom 

livsberättelser. Men för att en historia ska kunna betraktas som livsberättelse krävs det dels att 

berättelsens huvudpoäng är från berättarens syn på världen. Det krävs också att berättelsen 

säger något annorlunda, något som inte händer så ofta, (ibid.). Dessa berättelser är relaterade 

till varandra och ger en bild av berättaren och dess syn på världen, (Ekman 2004 s16). 

Ricoeur menar att livsberättelser är ett sätt att förstå sig själv. Då han inte tror att det finns en 

”direkt och omedelbar existentiell ontologi” måste man istället förstå sig själv genom andra, 

till exempel genom berättelser, (Ekman 2004 s17). Om man då som lyssnare inte förstår en 

del av en berättelse frågar man helt enkelt efter en förklaring, och genom denna förklaring 

förstår man berättelsen bättre, (Ekman 2004 s18). Ibland räcker dock inte en förklaring hela 

vägen, berättelsen är fortfarande oklar. Detta kan innebära att man hittar andra innebörder 

som ”ger ny kunskap” om det berättelsen handlar om, både för lyssnaren och berättaren, 

(Ekman 2004 s18-19). Genom att påvisa likheten mellan text och handling sammanbinder 

Ricoeur den gamla hermeneutiken med vårt behov av att förstå människan både som individ 

och som en del av gruppen, (Skott 2004 s68).  

Ett annat begrepp inom hermeneutiken är horisontsammansmältning. Något Hans-

Georg Gadamer förklarar mer om, Gadamer är en filosof som utvecklat hermeneutiken utifrån 

Heidegger, (SEP). Han menar på att när man läser en text har man en förförståelse. Denna är 

en del av den ”hermeneutiska cirkeln”, man tolkar helheten och delarna av en text simultant, 

samtidigt som man tolkar texten från sin egen referensram. Förförståelsen gör också att 
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”textens mening alltid överträffar författarens mening”, (Skott 2004 s69). Man ska inte bara se 

författarens avsikt med texten utan också utveckla och utvidga sin egen syn, (ibid). 

Horisontsammansmältningen i vår undersökning sker när en person läser vår text. Vi 

använder oss av detta begrepp då vi anser det nödvändigt för att förstå vår text. Läsarens 

förförståelse spelar en viktig roll då läsaren skapar sin tolkning med hjälp av vår skrivna text. 

Vi använder oss alltså inte av begreppet per se i texten utan det är något som skapas när 

läsaren läser och förstår vår undersökning.   

6. Resultat 

6.1 Analys av enkäter 

I detta avsnitt har vi analyserat enkätsvaren vi fick av de nio respondenterna. Efter att ha läst 

alla svar har vi kategoriserat dem och tilldelat dem den kategori vi tycker de tillhör. Vidare 

har vi valt ut vissa citat som vi också analyserat. Vi har valt just dessa citat eftersom vi tycker 

de beskriver ett bemötande utförligast, alla svar finns som bilaga där man kan se hur svaren 

förhåller sig till varandra. 

6.1.1 De stereotypiska bögarna 

I detta avsnitt analyserar vi de svar som passar in på samhällets stereotypa roller, i detta fall 

de homosexuella männens stereotyper. Respondenterna beskriver sig som att de passar in i en 

viss stereotyp även om de själva inte vill passa in i den rollen. Antagandet att de är på ett visst 

sätt kan påverka det bemötande de får. Vi vill förtydliga att det är respondenterna som antar 

en stereotyp och det är deras stereotyp vi analyserar från, att sedan samhället har stereotypa 

roller där dessa passar in är våra egna slutsatser. 

”Även om jag uppfyller profilen som en stereotypisk bög ganska väl, så kanske jag inte alltid vet 

vilka skor du ska ha till din klänning, eller för den delen vill bli shoppingkompis med en människa 

jag precis träffat” 

  

Här kan vi läsa att respondenten anser att det finns en stereotypisering av den 

homosexuelle mannen. En man som gillar shopping, kan mode och är mer feminin. Enligt 

respondenten antar personer att mannen är på det här sättet endast för att han är homosexuell, 

och även om han själv tycker att han passar in i den här stereotypiseringen menar han att han 

ändå inte alltid följer den. Han förstärker också att även om han beter sig som stereotypen 

betyder det inte att han vill följa den. Han skriver att han inte ”vill bli shoppingkompis med en 
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människa jag precis träffat” vilket visar ännu tydligare antagandet personer respondenten inte 

känner gör endast på grund av hans sexualitet. Det här citatet kan också visa att respondenten 

inte har något emot att vara ”shoppingkompis” med någon han redan känner. Men på grund 

av hans sexualitet måste han också vilja bli shoppingkompis med personer han precis träffat, 

som om det ”ingår” i hans sexualitet. Ett annat citat som också visar på stereotypisering är: 

”tack vare min läggning så verkar folk ibland tro att jag är prostituerad vid vissa tillfällen, enbart 

tack vare att jag är bög och sminkad på ”fel” ställen.” 

 

 Vi läser att den här respondenten upplever att människor uppfattar honom på ett sätt 

endast på grund av hans sexuella läggning, de tror han är prostituerad. Här ser vi ett 

felbemötande från omgivningen gentemot respondenten. Han skriver ”fel” inom 

citationstecken som att omgivningen har en syn på vad som är rätt och fel, och att bara för att 

han inte passar in i detta tror omgivningen att han är prostituerad. Vi tror att detta antagande 

lever kvar sedan 1980-talet då homosexuella män ofta vände sig till prostitution för att få 

närhet eller bara ett knull. Eftersom det var så tabubelagt med homosexualitet fanns inte alltid 

några andra val.  

Något vi ser i ett svar från en annan respondent, som är född 1991, är hur viktigt det 

är med förebilder när man växer upp.  

”Jag kände inte att när jag växte upp att jag hade några öppet homosexuella förebilder, visst mark 

levengod[sic] och Babsan men de var inte personer som jag kände att jag identifierade mig med” 

 

Här ser vi en person som menar att han inte hade någon att identifiera sig med under 

sin uppväxt. Det fanns homosexuella män i media men de representerade endast en liten del 

av den homosexuella befolkningen i Sverige. Mark Levengood och Babsan är ju endast två 

homosexuella förebilder samtidigt som det finns, och fanns, hundratals heterosexuella 

förebilder. Man ser hur respondenten önskat fler förebilder som ung som han kunnat 

identifiera sig med, det verkar viktigt för respondenten att ha haft någon att identifiera sig 

med under sin uppväxt. Det kan till och med vara så att respondenten inte känt sig ”normal” 

då han inte sett någon som var som han när han växte upp. Genom att lyfta fram Babsan och 

Mark Levengood som mediaprofiler, och homosexuella förebilder, skapar media en 

stereotypisk homosexuell man. Vår respondent ser då ”den stereotypa bögen” men känner inte 

igen sig. På grund av dessa stereotyper, skapade av media, tappar respondenten sig själv och 
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har svårt att veta vem han är. Det finns ingen som kan visa honom ”den icke stereotypiska 

bögen”.  

”i vuxen ålder går sjukvården snabbt till HIV-status” 

Här ser vi att respondenten tycker det finns en stereotypisering av homosexuella män 

som sjukdomsbärare. Svaret angående HIV bygger på ett antagande från samhället, återigen, 

för honom, ”den stereotypa bögen”. Respondenten menar att de inom sjukvården ofta antar att 

han kan ha HIV endast på grund av hans läggning, dock endast som vuxen. Detta visar på att 

sjukvården antar att vuxna homosexuella män kan vara mer oansvariga när det kommer till 

sex och sjukdomsspridning. Respondenten menar också att unga homosexuella killar inte 

drabbas av detta antagande utan endast vuxna homosexuella män.  

Vi ser genomgående att respondenterna ser stereotypisering av homosexuella män, 

de känner sig också själva träffade av sina stereotypiseringar vid olika tillfällen i livet. 

Stereotypiseringen färgar bemötandet från omgivningen, respondenterna tycker att 

omgivningen litar på stereotypen och använder sig av den. Vidare känner inte alla 

respondenter att de uppfyller stereotypen vilket gör att dessa antagningar ofta leder till ett 

felaktigt eller nedlåtande bemötande. 

6.1.2 De ”snea” blickarna i Halmstad 

Det här avsnittet har vi valt att kalla ”De ”snea” blickarna i Halmstad”. Detta eftersom att tre 

av våra respondenter kopplar ihop ”snea” blickar och Halmstad i sina svar. Här analyserar vi 

ett icke fysiskt bemötande från omgivningen gentemot våra respondenter. 

”att komma från en liten stad som (H)almstad där folk vet vem du är och har mer intresse i vem du 

ligger med än politiskaklimatet[sic] i vårat land så känner jag fortfarande att jag får mycket 

snea[sic] blickar” 

Det här tolkar vi som att staden du bor i, eller dess storlek, har påverkan på hur du 

blir bemött av omgivningen. Respondenten menar på att när du kommer från en liten stad så 

har folk ”koll” på dig. Vad vi utläser är att folk är väldigt intresserade av vem som ligger med 

vem i småstäder, kombinerat med bristen på intresse för politik så märker ändå respondenten 

att han får ”snea” blickar från omgivningen, vilket han verkar lite förvånad över. Just ”snea” 

blickar är också något vi märkt i de andra svaren, det är ett tema. En av respondenterna ger 

dock lite svar på tal till detta: 

”folk kan kolla lite snett ibland. Men så blir det väll när man inte klär sig som alla andra, gay eller 

ej.” 



  Adelé Persson 

Patricia Svensson 

 

 

 
15 

 

Det här svaret säger att det inte spelar någon roll om du är homosexuell eller inte, så 

länge du står ut från andra kommer folk kolla snett på dig. Passar du inte in i det ”normala” så 

är du konstig och då vill folk titta på dig med en nedlåtande blick. 

”Att flytta till London. Att träffa mycket fler människor som har samma upplevelser som jag, att 

befria mig själv från den ångest som (H)almstad har gett mig. Att bara allmänt här i London kunna 

leva precis som jag vill och vara precis som jag vill utan att bli dömd för det eller få snea[sic] 

blickar.” 

 

Den här respondenten skriver att han haft en ångest över Halmstad. När han flyttade 

till London släppte denna ångest och han kunde nu leva precis som han vill. I detta svar ser vi 

att det är själva staden, Halmstad, som gett respondenten ångest. Han menar på att det inte 

finns så många människor i Halmstad som upplevt det han upplevt jämfört med i London. I 

London kan han vara som han vill medan i Halmstad blir han dömd eller tittad snett på av 

andra. Han ser en instängdhet av att bo i Halmstad, att han måste vara någon annan. Vi ser att 

denna flytt har varit betydelsefull för respondenten. 

Sammantaget ser vi att våra respondenter känner sig uttittade av omgivningen, och 

vissa av dem menar att det är på grund av deras sexuella läggning. En av respondenterna 

flyttade till och med till London på grund av den ångest han kände i Halmstad. Storleken på 

Halmstad verkar också vara en bidragande faktor till hur respondenterna blir bemötta då de 

inte verkar anse att Halmstad är lika öppet som en storstad skulle vara. 

6.1.3 Homosexuella och andra män 

Här går vi igenom homosexuella män och deras bemötande av andra män, icke homosexuella 

eller homosexuella. Då vi även här sett ett genomgående tema på våra respondenters svar har 

vi valt att lyfta fram detta. 

”Allt har väl satt och sätter en prägel på mitt liv, de mest påverkningsbara är väl olika situationer 

man hamnat i när man träffar andra män.” 

 

För den här respondenten är de mest ”påverkningsbara” präglingar situationer där 

han träffat andra män, homosexuella som icke homosexuella. Eftersom respondenten inte 

nämner vilken sexuell läggning männen han träffat har antar vi att det handlar om män i 

allmänhet. Och som vi kan läsa i andra svar har andra mäns reaktioner haft stor plats i våra 

respondenters liv.  
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”ibland när man går på kvällarna/nätterna och ser ett gäng med killar så känner man sig alltid 

osäker”. 

och 

”Jag känner mig ofta otrygg gående hem på kvällarna”.  

Vad vi ser är att den ena respondenten är rädd för just killar och killgäng, men att 

båda känner sig otrygga när de går hem på kvällar och nätter, då är det mörkt ute och svårt att 

få hjälp. Våra respondenter kanske är mer utsatta på grund av deras sexuella läggning. Detta 

gör att respondenterna kan vara rädda att gängen ska göra någonting mot dem. Vi anser att det 

är på grund av sin läggning som respondenterna känner sig otrygga och rädda för att bli 

attackerade.  

”Offentligt ibland när man är omgiven av människor som man inte vet hur det är eller reagerar” 

och 

”Ja från omgivningen har jag det. Dock ej från myndigheter” 

Dessa två svaren visar ännu mer på att det är omgivningen som får respondenterna 

att känna sig otrygga. I det första svaret understryker respondenten att om han är med folk 

som han inte känner så bra kan han känna sig otrygg, detta bygger på att han inte vet hur de 

skulle reagera på hans sexualitet. Vidare ser vi att tre av respondenterna svarar kort och gott 

”ja” på att de någon gång känt sig otrygga av omgivningen på grund av sin sexuella läggning. 

Dock lägger en del av dem till att de aldrig känt sig otrygga med sin familj eller vänner. Som 

citatet ovan säger är inte heller myndigheter ett problem, det är ”övrig omgivning” som i så 

fall väcker denna känslan.  

Omgivningen verkar vara det stora problemet i denna fråga, och då speciellt män. 

Respondenterna nästan förväntar sig ett fientligt bemötande om en kille/killar inte vet om 

deras sexuella läggning och den skulle ”avslöjas”. Däremot känner sig våra respondenter 

trygga när det gäller myndigheter. 

6.1.4 Sjukvården och dess dömande regler 

Något vi märkte när vi läste igenom svaren från respondenterna var att en del av dem 

reagerade på sjukvårdens bemötande gentemot homosexuella män. Reaktionen lyfter både 

fysiska bemötande och icke fysiska bemötande så som lagar och regler som påverkar 

homosexuella mäns liv. 
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”den heta debatten är alltid blodgivning” 

och 

”Reglerna för blodgivning som gay”. 

 

Respondenterna tar upp sjukvården som exempel när det gäller annorlunda 

behandling från en instution, blodgivning och könssjukdomar är det som nämns. 

Respondenterna menar på att man som man inte får vara sexuellt aktiv med en annan man 

under ett år för att få ge blod, (geblod.nu). Första svaret beskriver debatten om blodgivning 

som ”den heta debatten” vilket visar oss att det finns de som tycker reglerna ska hållas och de 

som tycker att det inte behöver vara så längre. Den här regeln gäller eftersom homosexuella 

män och män som har sex med män, ”MSM”, är en mycket större riskgrupp för att få HIV2 

jämfört med ”resten av befolkningen”, (Lavesson & Cederfelt 2011), det är också det här som 

det andra svaret kritiserar. Respondenterna menar att dessa regler gör att homosexuella män 

blir annorlunda behandlade och skilda från resten av befolkningen i den här frågan. 

Vidare tyckte fem av respondenterna att problematiken kring könssjukdomar gör att 

de blir annorlunda behandlade.  

”Enbart i fall när det gäller veneriska sjukdomar och relaterade ämnen” 

och 

”homosexuella män får en stor del av tyngden när det gäller spridning och smittan av vissa 

veneriska sjukdomar, då de inte enbart är vi som har analsex eller sex för den” 

 

De tycker att de blir syndabockar för de veneriska sjukdomarna tillika HIV och 

AIDS. Detta tolkar vi som en tillbakablick till 80-talets så kallade ”bögpest” då otaligt många 

homosexuella män dog i en mystisk sjukdom som visade sig vara AIDS. Doktorerna och 

allmänheten trodde att endast homosexuella män kunde få AIDS och det är också de som fått 

skulden för att sjukdomen spridits.  

                                                 
2 HIV smittar lättast vid analsex och män är en större riskgrupp än kvinnor eftersom de vaginala vätskorna inte 

tar upp HIV viruset lika lätt som de rektala vätskorna, (Hivportalen). 2015 fanns det 4 930 966 män i Sverige, 

(SCB), av dem blev 2000 smittade via MSM. Om man räknar ihop både kvinnor och män har ca. 6 400 personer 

HIV idag, (RFSU).  
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Det andra svaret nämner att det inte endast är homosexuella män som har analsex 

men att detta nästan har blivit synonymt med manlig homosexualitet. Respondenten förstärker 

att även andra sexualiteter har analsex och sex därför kan inte enbart homosexuella män bli 

anklagade för att sprida veneriska sjukdomar, alla är lika skyldiga eller oskyldiga.  

Vi ser här att eftermälet av 1980-talets AIDS kaos fortfarande lever kvar. Det är 

inom blodgivning och veneriska sjukdomar våra respondenter är mest enhälliga. Reglerna 

kring blodgivning är ju ett icke fysiskt bemötande våra respondenter känner av och är emot. 

Även fast det inte sker ett fysiskt utbyte så ser respondenterna detta som ett negativt 

bemötande från landstinget. När det gäller de veneriska sjukdomarna känner våra 

respondenter sig som syndabockar bland annat eftersom veneriska sjukdomar lättast smittar 

via analsex. 

6.1.5 Den svenska heteronormativa kulturen 

Ett väldigt hett samtalsämne idag är det normativa samhället3 vi lever i. Det talas mycket om 

till exempel barnleksaker och att barn ska få leka med vilka leksaker eller färger de vill 

oavsett kön. En sån här normativitet finns också inom sexualitetens värld men här kallar vi 

den heteronormativitet. Vi upptäckte att detta finns tydligt i respondenternas liv. 

”Ju äldre jag blir, desto lättare blir det att bara snabbt förklara hur läget ligger till. De jag stöter på – 

upplever jag – blir allt mindre förvånade” 

  

Genom att skriva att ”Ju äldre jag blir, desto lättare blir det att bara snabbt förklara 

hur läget ligger till” så visar respondenten att han måste förklara för omgivningen om hans 

sexuella läggning. Att folk inte längre blir lika förvånade kanske gör att han känner att det 

finns en större förståelse för hans sexuella läggning och att den inte är lika konstigt eller 

ovanligt.  

Genomgående tycker respondenterna att omgivningen blivit öppnare mot deras 

sexuella läggning. En respondent understryker att ”Det diskuteras mer öppet”, här syftar 

respondenten på sin sexuella läggning. Något annat respondenterna tar upp är förståelse och 

acceptans från omgivningen: ”Det är accepterat men att man frågar sällan mig om det utan 

byts samtalsämne”. Vi fick detta svar på en fråga om förändring av bemötande mot 

                                                 
3 Ett normativt samhälle är ett samhälle där man förväntas leva efter normen. Det finns oskrivna regler man ska 

följa, till exempel vad som är manligt och kvinnligt och så vidare. 
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homosexuella män sedan 1980. Förändringen respondenten ser är att homosexualitet blivit 

mer accepterat men att det ändå är lite obekvämt att prata om. Eftersom ingen frågar om 

respondentens sexuella läggning utan byter samtalsämne när de får reda på att han är 

homosexuell så ser vi en indikation på att folk undviker att prata om den, detta kan leda till ett 

obekvämt bemötande då ingen verkar vara intresserad av respondentens privatliv.   

Något positiv är dock att: 

”fler o fler börjar förstå att han inte väljer sin läggning o de förstår också hur jobbigt det är i början 

i lära sig leva med det” 

 

Återigen ser vi normen i bakgrunden, respondenten skriver att man inte ”väljer sin 

läggning”. Det här citatet visar svårigheten av att behöva stå ut från det som anses vara det 

normala. Det normala är att vara heterosexuell om du inte är det har du själv valt att vara 

något annat och det inte är okej för omgivningen. Respondenten menar att du väljer inte alls 

din sexualitet och det är något omgivningen äntligen har börjat förstå. Att ”lära sig leva med 

det” visar hur svårt det är att inte passa in i normen, ”att lära sig” betyder att du själv måste 

jobba aktivt för att kunna något. Respondenten menar att man inte vet hur man ska leva med 

sin sexualitet i början, något som omgivningen inte verkar förstått innan. Kanske är det just 

för att omgivningen passat in i normen och inte behövt ”lära sig leva” med sin läggning som 

de tidigare inte insett svårigheten med att vara annorlunda. Vidare finns det nog också en 

generationsfråga här då en av respondenter svarar ”Ja äldre människor har väl fortfarande 

svårt med det”. Här kan vi utläsa att respondenten tycker äldre människor är negativa 

gentemot hans sexualitet. Dock nämner han inte hur ungdomar bemöter honom, men som vi 

sett från andra respondenter så har vissa av dem blivit mer negativa till homosexualitet.  

”Folk verkar veta allmänt mer och inte tro att nästan alla gay män vill ligga med alla hetero män”. 

Här skriver respondenten att en allmän uppfattning verkar vara att alla homosexuella 

män vill ligga med alla heterosexuella män. Homosexuella män framstår som att de inte 

riktigt bryr sig utan kan ligga med vem som helst bara denne är en man. Dock tycker 

respondenten att folk har ändrat sin syn i detta nu, genom att skriva ”Folk verkar veta allmänt 

mer” indikerar han på att omgivningen behövt ”lära sig” om homosexualitet. Med den här 
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lärdomen vet folk mer och antar inte på samma sätt som innan. Detta kan göra ett bemötande 

mer positivt eller helt neutralt4, vilket våra respondenter vill ha. 

När respondenterna fick frågan om förändring och vilka utmaningar som 

kvarstår/uppstått svarade en av dem så här: 

”jag tror mer att samma utmaning finns kvar än idag - att få människor att förstå att man är precis 

lika mycket värd, precis lika mycket människa, oavsett vilken sexuell läggning du har, vilket kön 

du tillhör etc.” 

 

I svaret ser vi att respondenten har känt sig nedvärderad av omgivningen. Han 

skriver hur alla är lika mycket värda oavsett sexuell läggning etcetera men att detta 

fortfarande är ett problem i dag. Man ser inte alla som likvärdiga på grund av detta icke 

normativa sätt att leva. Respondenten nämner även att det inte endast är sexuell läggning som 

gör att människor värderar folk utan även kön med mera har denna effekt. 

Sammantaget upplever respondenterna uppfattningen/uppmärksamheten från 

omgivningen som positiv vilket vi ser i delar av svaren så som ”Generellt mycket bra” och ” 

mer okej nu än vad det var förr”. Dock kan man också utläsa ord som ”för det mesta” eller 

”det är okej” vilket vi ser som mer negativa svar. En av respondenterna svarar till och med att  

”Ingen märker det, men när frågan om min fru dyker upp så säger jag att jag är gift med en man. 

Oftast slutar frågorna där” 

 

 Detta tolkar vi som ett nonchalant bemötande eftersom ingen är intresserad av 

respondentens privatliv. När han skriver att ingen frågar mer efter de fått reda på att han är 

gift med en man verkar det som att om han hade sagt att han hade haft en fru hade han fått 

mer frågor. Meningen ”ingen märker det” i citatet ovan visar oss också att folk ofta tror att 

respondenten är heterosexuell och kanske blir lite ”ställda” sen när respondenten berättar att 

han istället är homosexuell, ”man tas för givet att man är gift med en kvinna”. Här ser man 

återigen väldigt tydligt heteronormativiteten som omgivningen väntar sig, detta har vi även 

sett i svar av andra respondenter.  

Vi ser tydligt heteronormativiteten skina igenom i dessa svar bland annat då det alltid 

kommer upp frågor om respondenternas fruar/flickvänner. Andra gånger bara antar 

                                                 
4 Ett bemötande utan värdering eller reaktion på respondentens sexuella läggning. 
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omgivningen respondentens sexuella läggning. Vi ser hur bemötandet går från öppet och 

nyfiket till obekvämt och ointressant då det avslutas på grund av respondentens läggning. Ett 

möte är inte längre intressant när normen bryts, vilket genererar ett negativt bemötande för 

våra respondenter. 

6.1.6 Komma ut som ung man 

Att komma ut var ett ämne som för oss var väldigt viktigt att få med, det är en process man 

som homosexuell går igenom hela sitt liv. Så fort man träffar nya människor måste man välja 

om man vill komma ut för dem eller bli antagen för att vara heterosexuell, även vid nytt jobb 

eller skola måste man gå igenom denna process igen. Våra respondenter har känt av skillnader 

efter de kom ut jämfört med innan och dessa vill vi visa. 

”det var mer ”intimt” på så vis att när man skojade med mig kunde de knuffa till en” 

och 

”Killar i min ålder då (16) som inte var gay tyckte det var lite obekvämt.” 

Respondenten som skriver det första svaret beskriver sin relation med andra som mer 

”intim” innan han kom ut. Denna intimitet försvann på så sätt att man inte längre skojade med 

respondenten och skämtsamt knuffade till honom, detta kopplar respondenten ihop med att 

han kom ut. Eftersom det är det ”grabbiga” förhållningssättet som vår respondent förlorar så 

tolkar vi det som att det är killar som drar sig undan.  

Den andra respondenten nämner istället en obekvämhet från killar som inte var 

homosexuella när han kom ut. Dock informerar han oss om att han och de andra killarna då 

var i 16-års åldern vilket ger oss en indikation att denna obekvämhet kanske inte är lika 

aktuell nu som då.  

”Det var en tuff tid i grundskolan med mobbning och utanförskap. Det ledde i sin tur till depression 

och mer utanförskap innan jag började högskolan (i Halmstad faktiskt) och började umgås med 

fantastiska människor som gjort mig till en glad och öppen människa.” 

 

Vi ser i svaren att det varit svårt för vissa av respondenterna genom åren, speciellt 

när de var yngre. Med hjälp av vänner och andra positiva människor som respondenterna 

känner igen sig i har dem nu det mycket bättre. Svaret ovan beskriver hur en av 

respondenterna hade det svårt i grundskolan där blev han deprimerad och kände sig utanför. 

När han började på högskolan försvann allt det här med tiden och han är idag väldigt glad och 
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öppen. Tack vare nya människor ser vi att respondenten blivit bättre, han kallar dem nya 

människorna ”fantastiska”. Detta indikerar att de människor han träffade i grundskolan inte 

riktigt var så trevliga. Det verkar också som om de ”gamla” människorna hållit tillbaka 

respondenten från att vara en glad och öppen människa. 

”Bara att jag – genom att komma ut – fått vänner för livet. Vänner jag aldrig såg som vänner förut, 

utan bara personer som jag träffade i min vardag, i skolan. En person som stöttar en kan göra 

otrolig skillnad för hur du ser på dig själv senare.” 

 

I detta svar visar respondenten hur nya personer har haft stor betydelse för honom. 

Personer som han inte varit nära innan, och inte ens sett som vänner, har nu blivit ”vänner för 

livet”. Dessa personer kan han ha träffat i skolan eller i sin vardag men aldrig tänkt på som 

vänner, dessa personer verkar vara väldigt viktiga för respondenten. Han skriver också att ”en 

person som stöttar en kan göra otrolig skillnad för hur du ser på dig själv senare”. Genom att 

komma ut och sedan ha blivit stöttad av någon verkar respondenten fått en mer positiv syn på 

sig själv.  

Vi ser i vår analys att genom att komma ut har respondenterna fått både positiva och 

negativa bemötanden. Oftast är det yngre killar som tagit avstånd från respondenterna. Vi ser 

också att ju äldre respondenterna blir desto bättre bemötanden får de som homosexuella män. 

Om detta har att göra med att respondenterna blivit äldre och inte bryr sig lika mycket om vad 

andra tycker eller om omgivningen mognar och blir mer tolerant kan vi inte svara på. 

Respondenterna har också efter denna första komma ut process träffat nya människor som 

accepterat dem för dem de är, vilket har hjälpt dem att acceptera sig själva. 

Familjen har varit en viktig del av respondenternas komma ut process då några av 

dem trodde de skulle bli förskjutna av sin familj. Dock blev de stöttade och älskade istället 

vilket också gjort det lättare för respondenterna att acceptera sig själva. En respondent 

understryker att hans familj aldrig bemött honom på ett nedlåtande sätt med anledning av hans 

sexuella läggning. 

6.2 Analys av intervjuer 

Vi har intervjuat tre personer för vår undersökning. Dessa tre personer har också svarat på 

våra enkätfrågor och där igenom har de gett oss sina kontaktuppgifter för en möjlig intervju. 

Två av våra respondenter har flyttat ifrån Halmstad och en bor fortfarande kvar. För att bevara 
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anonymiteten har vi har valt att kalla våra respondenter för Adam, Bertil respektive Caesar. 

Det är så här vi kommer att benämna dem i vår analys.  

I slutet av analysen går vi igenom en sammanfattning av våra respondenters 

intervjuer. Vi har valt att analysera varje person för sig då vi tycker att det tillför en mer 

tydlighet. Genom att göra på detta sätt tycker vi också att vi lyfter fram personen vi intervjuar. 

Eftersom det är ett sådant laddat ämne anser vi att det är viktigt att ge varje individ det 

utrymme den behöver för att berätta sin historia. 

6.2.1 Adam 

Vad vi utläser av den här intervjun är att Adam vill ha ett normaliserande av homosexualitet. 

Han menar på att människor blir förvånade om två samkönade personer håller handen på stan 

som om det är något konstigt. Samtidigt kommer också människor fram till Adam och hans 

pojkvän på stan och utmärker ännu mer att de är annorlunda genom att ”uttrycka sin glädje 

över att vi vågar visa vad vi känner för varandra”. Han säger att det är kul med glädjen men 

att ”det är ju ingen som går fram till ett heterosexuellt par och säger att de är så modiga”. Vi 

ser att även om Adam tycker det är positivt med folk som går fram och berättar hur modiga 

dem är så är det egentligen ingenting han vill då detta bidrar till ett mer heteronormativt 

samhälle. Han menar på att det istället borde vara normaliserat och inte konstigt att gå hand i 

hand som samkönat par. 

Adam kritiserar även politiken i Sverige. Han förstår inte varför de politiska partierna 

tillåter manifestationer av olika organisationer som egentligen går emot mänskliga rättigheter. 

Han säger att om regeringen tillåter detta kan det leda till våldsamma uttrycksformer. Detta 

tolkar vi som att Adam är orolig för att dessa våldsamma uttrycksformer ska påverka honom 

som homosexuell man. Han menar att om man bryter mot mänskliga rättigheter vet man inte 

riktigt vad som kan hända. 

Adam upplever inte någon direkt skillnad under sin livstid i bemötandet från 

omgivningen. Det han märker dock är att unga människor växer upp och blir mer mogna i takt 

med att de får mer kunskap om sexualitet. Han anser att det finns ett civilkurage och att 

människor ”väldigt ivrigt försvar alla individers frihet att vara den de själva vill”. Adam är i 

yngre 20-års åldern och påpekar att det kan vara därför han inte märker så stor skillnad under 

sin livstid. Dock anser han att kunskap om sexualitet bidrar till en bättre omgivning.  
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Vi frågade också alla respondenter om hur de trodde de skulle bli bemötta efter de 

kommit ut jämfört med hur den faktiska upplevelsen blev.  

”Jag trodde ärligt talat - först när jag skulle komma ut - att jag skulle bli mobbad av allt och alla 

omkring, till och med av mina egna föräldrar”. 

 

Han blev inte mobbad av sina föräldrar men kände sig istället som en börda för sin 

familj efter han kommit ut. Detta gjorde han på grund av hur psykiskt dåligt han faktiskt 

mådde. Han ville inte gå till skolan eftersom han dessutom var kär i en kille och var rädd för 

att bli mobbad. Adam var alltså så förfärad av sin sexualitet att han inte ens ville gå till 

skolan. Det verkar som om han skämdes för sin sexualitet och inte visste hur han skulle 

hantera den. Här ser vi hur ett möjligt bemötande av samhället påverkade Adam när han var 

ung. Helst ville han undvika dessa bemötanden då han trodde att de skulle vara förnedrande. 

Adam trodde han skulle bli mobbad av sin omgivning och till och med sin egna 

familj endast på grund av sin sexuella läggning. När sedan en god vän tog honom till UMO 

(ungdomsmottagning) i Halmstad fick han hjälp av en kurator. Detta hjälpte honom väldigt 

mycket och han kom in i en ”omgivning utan fördomar och trakasserier”. Efter detta mådde 

Adam mycket bättre. Genom att prata med en utomstående fick Adam hjälp att hantera sin 

sexualitet och därigenom acceptera sig själv. Adam beskriver ett stöttande bemötande vilket 

påverkat hans liv i detta fall väldigt bra. Hur ett bemötande går till kan alltså betyda väldigt 

mycket för en person. 

Adam delade med sig något han ofta får höra nämligen att han och hans kille ”borde 

undvika att hålla handen så mycket som möjligt”, detta får han höra speciellt av sin mamma. 

Hon tycker inte att han ska gå i ”frontlinjen för den här kampen”, det vill säga kampen för 

homosexuellas rättigheter. Mammans oro visar ju på att det faktiskt finns en kamp och att hon 

är orolig för vad som kan hända Adam. Vilket i sin tur indikerar på att det kan vara en 

våldsam kamp homosexuella utkämpar. Han vet att hon menar väl men hävdar, ”om inte jag 

så vem?” 

6.2.2 Bertil 

I Bertils intervju förstår vi att han tycker omgivningen blivit bättre angående bemötande av 

homosexuella män men också att det går upp och ner, ” Det har liksom gått fram och tillbaka” 

säger han själv. Han nämner också att det kan vara staden han bor i, Halmstad, som påverkar 

detta. Hade han bott i till exempel Stockholm kanske han sett det på ett annat sätt. Här ser vi 
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hur viktigt staden är för Bertil. Han ser Halmstad som en småstad där förändring inte 

utvecklas lika snabbt som i de större städerna. I dagsläget anser han att Halmstad är ganska 

lugnt till skillnad från när han var 15. Då kunde folk komma fram och säga saker eller skriva 

saker till honom på sociala medier. Dessa kommentarer och bemötanden var nedlåtande mot 

Bertils sexualitet. Dock påpekar Bertil att det kan ha och göra med att han blivit äldre och inte 

bryr sig om vad folk tycker längre som gör att han inte upplever negativa kommentarer eller 

bemötanden från samhället. 

Sociala medier är något Bertil drar sig från att använda i allmänhet idag. Detta är inte 

på grund av de negativa kommentarer han brukade få utan han anser ”Varför ska jag trycka 

min homosexualitet i andras ansikten när jag kan tycka att vissas heterosexualitet kan bli 

jobbigt för mig”. Här ser vi återigen ett icke fysiskt bemötande som blir jobbigt för vår 

respondent. Det kan vara jobbigt för honom att se heterosexualitet då han anser att de har det 

så lätt. När han förr la ut bilder på sig och sin pojkvän fick han negativa kommentarer, detta är 

något heterosexuella par oftast slipper undan. 

Bertil tycker dock att han ser en förändring. Hans föräldrar har alltid varit öppna och 

accepterande ”så det har aldrig varit konstigt” med hans sexualitet. Till skillnad från när 

Bertils föräldrar växte upp och Bertils farbror ”hade en fas” (experimenterade med killar) på 

80-talet, var det mycket hyssj hyssj runt det, ”fick någon reda på det blev det en stor grej 

också. Det var lite tabu att prata om” säger han. Här ser vi svart på vitt förändringen Bertil 

pratar om. Hans farbror var inte accepterad under sin fas men Bertil har aldrig haft problem 

med detta från sin familj. Från dem har han alltid fått ett bra bemötande gällande hans 

sexualitet.   

Bertil känner dock att han blir behandlad på ett visst sätt på grund av sin läggning, 

detta av Arbetsförmedlingen. Han menar på att de vill att han ska jobba med stereotypiska 

”bögjobb” som till exempel frisör eller stylist och så vidare. Han säger att ”dom lyssnar inte 

riktigt på en och bara tar för givet att de vet vem man är” och att ”Där har vi en sån grej att det 

är bara för jag är gay som jag ska göra det”. Vi hör att Bertil är förväntad att göra ett visst 

yrke eller en viss handling endast för att han är homosexuell. Han säger själv ”min sexuella 

läggning har ingenting att göra med det arbete jag utför”. 

Med citatet ”bara för att jag är gay” understryker Bertil att det finns vissa 

förväntningar på honom som homosexuell man. Bara för att han är gay väljer folk att ”hata 

mig utan att ha träffat mig”. Dock berättar han att han träffat en hel del av dessa människor, 
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homofober, och ändrat deras inställning till homosexuella. Han menar på att när de väl lär 

känna honom som människa så ser de inte längre honom som hans sexuella läggning. De ser 

att han är en helt vanlig människa. 

Ett mål för Bertil är att homosexualitet ska normaliseras. Han säger ”jag behöver inte 

egentligen veta att ”åh är du homosexuell så får du vara med”. För det ska vara självklart”, 

men det är inte självklart för alla. Bertil själv var rädd att komma ut som homosexuell 

eftersom detta framställs som ”ett rent helvete” i media. Även om Bertil aldrig haft problem 

med sin sexuella läggning när det gäller familjen så var han ändå rädd för att komma ut för sin 

omgivning. Detta tror han påverkar homosexuella i allmänhet, de drar sig från att komma ut 

eftersom de tror att alla kommer gå emot dem istället stannar de i garderoben och lever med 

den här rädslan.  

Någon Bertil talar varmt om är Lady Gaga och hur hon är en stor förebild för honom. 

Under hennes konsert 2010 ställde sig Bertil på dansgolvet i full Lady Gaga kostym och 

dansade utan några hämningar. ”Jag fick göra nått jag vill för att den kvinnan hade inspirerat 

mig till det”, en väldigt betydelsefull kväll för Bertil. Han kände att han kunde vara sig själv 

helt och hållet för en kväll endast på grund av sin förebild och hennes uppmuntran till att vara 

”fearless”. Detta upplyftande bemötande tog Bertil verkligen till sig och det kunde man både 

se och höra när han berättade det. 

6.2.3 Caesar 

Caesar anser även han att det har blivit en bättre miljö för homosexuella i Sverige än det var 

förr. Dock tycker han att han inte upplever ”så konstiga bemötande” om inte alkohol är 

inblandat, då vill vissa tjejer bli hans bästa vän och ”prata kukar och killar och kläder”. I den 

här situationen känner sig Caesar stereotypiserad och anser att bara för att han är homosexuell 

behöver inte det här vara hans intressen. Vidare känner han av lite homofobiskt bemötande, 

ofta då från män. De kan sluta prata med honom eller bli lätt aggressiva utan någon mer 

provokation än att han ”avslöjat” sin sexualitet, den ständiga frågan är ”du stöter inte på mig 

va”. Han anser att det finns ett stort antagande att han vill ”knulla varje man jag ser”. Här 

beskriver Caesar ett obehagligt bemötande som snabbt kan bli aggressivt.  

Caesar berättar hur han klädde ut sig till transa en kväll i Halmstad, då var han med 

om en hotfull situation då några yngre killar ville ”mucka gräl” med honom. Anledningen till 

att de ville bråka var på grund av att Caesar var en homosexuell man utklädd till kvinna. Detta 
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tror han kan bero på att ”allmänheten börjat dra sig lite och blivit mer polariserad som att det 

inte är lika tolerant längre”. Caesar belyser att bemötandet blir allt mer fientligt och detta 

eftersom allmänheten inte är lika tolerant längre. 

Caesar anser att hans sexualitet inte längre har samma tolerans som de senaste åren 

och att det har blivit yngre killar som vill provocera. Han känner att samhället tar ”två steg 

fram för att sedan ta ett steg tillbaka”, som att samhället hela tiden är i en framåtgående 

rörelse med tillfälliga bakslag. Dessa bakslag har gjort att Caesar tycker det är jobbigare att 

vara ute själv nu än det var förr. Även om han bara ska ut och röka när han är på krogen så 

upplever han att han måste vara mer på sin vakt, ”mycket mer på min vakt än jag anser jag 

varit de senaste åren”. Han är mer uppmärksam på människorna runt omkring honom 

eftersom han nu känner sig mer utsatt på grund av sin sexualitet. Det är de aggressiva och 

hotfulla bemötandena han fasar för. 

När Caesar uppsökte STD-mottagningen i Halmstad för att testa sig för veneriska 

sjukdomar, inklusive HIV, kände han att han fick ett fientligt bemötande av den vårdare han 

besökte. Efter att ha berättat att han var gay så fick han frågan om han var säker på detta, 

denna fråga ställdes inte bara en gång utan tre gånger. Här kände sig Caesar ifrågasatt om han 

verkligen visste vem han var, hade han varit heterosexuell hade de aldrig ifrågasatt honom. 

Caesar hade redan varit öppen homosexuell i några år när han gick hit och är väldigt säker på 

vem han är och vilken läggning han har. 

Precis som Bertil anser Caesar att media påverkar komma ut processen. Han tycker 

att det blir en ”ganska uppmålad bild av samhället” då media enligt honom endast lyfter fram 

de tragiska komma ut historierna. Till exempel att ens familj kastar ut en, man blir ensam och 

förlorar alla man känner och ibland drivs till självmord. Detta påverkar ens tankegång och gör 

att man ser komma ut processen från en negativ synvinkel istället. Denna bild fick Caesar att 

tro att han skulle tappa all kontakt med sin familj och vänner och att ”mitt liv skulle kollapsa”. 

Caesar familj och vänner accepterade honom precis som han är och han hade inga problem 

med sina nära. Sedan har Caesar vidare valt att inte informera de ”riktigt äldre personerna” i 

sin familj om sin sexuella läggning då han tycker det är onödigt. Han förväntar sig fortfarande 
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kyliga reaktioner och bemötanden från den äldre generationen5 och vill därför inte utsätta sig 

för dessa om han inte behöver. 

Något positivt Caesar tycker är att folk som han inte känner allt oftare frågar om han 

har en partner istället för en flickvän eller pojkvän, det är för honom en skön 

samhällsförändring. Han tycker också det är kul att få ett glatt bemötande av folk som 

berömmer honom för att vara öppen homosexuell men samtidigt att det är lite tråkigt att de 

ens ska behöva gå fram och säga det eftersom även Caesar vill se att homosexualitet 

normaliseras. 

6.2.4 Sammanfattning av intervjuer 

Vår allra rödaste tråd i den här analysen är homosexualitet som normalt. Alla tre 

intervjurespondenter nämner detta som mål, homosexualitet ska normaliseras! Idag känner 

dock våra respondenter av den heteronormativa kulturen, de borde inte hålla hand, andra vill 

”mucka gräl” och återigen uppstår den heterosexuella antagningen. Alla dessa bemötanden är 

nedlåtande för våra respondenter då de istället vill ha ett neutralt bemötande från omgivningen 

angående deras sexuella läggning.  

Vidare nämner alla respondenter hur de till och från känner av en mer fientlig 

omgivning. Adam talar till exempel om hur brott mot mänskliga rättigheter numera tillåts av 

regeringen. Både Bertil och Caesar nämner i sin tur hur det gått fram och tillbaka i 

utvecklingen och hur det just nu känns som att det går bakåt igen. De får fler fientliga 

bemötande, för Bertil och Caesar är det mest yngre killar som ger detta bemötande. Adam 

däremot ger oss ingen indikation till vilken ålder eller kön han menar. Dock känner de att på 

det stora hela har bemötandet gått framåt, två steg fram och ett steg bak.  

Eftersom Bertils farbror ”gick igenom en fas” på 1980-talet, där han experimenterade 

med killar, så visste Bertil hur hans familj skulle reagera på hans homosexualitet. Hans familj 

är öppensinnad och hade inga problem med hans farbrors sexualitet och därför var inte Bertil 

orolig att komma ut för sin familj. Adam och Caesar däremot trodde att de skulle bli utslängda 

eller mobbade av sina familjer, detta grundar sig i vad våra respondenter vet. Vi ser att de 

anser att media kan hämma komma ut processen. Media bygger upp denna process som något 

väldigt negativt vilket kan skrämma unga killar till att stanna i garderoben. De tror att de ska 

                                                 
5 Vi tolkar den äldre generationen som personer födda på 1940–1950-talet då våra respondenter talat om sina 

mor- och farföräldrar. Våra respondenter är i 20-års åldern och lite över vilket också bidrar till denna tolkning. 
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bli utfrysa och kanske till och med drivas till självmord eftersom det är den bild media delar. 

Tack vare detta känner killar som Adam och Caesar att det kanske är bäst att stanna i 

garderoben. 

7. Diskussion  

Vi ser att våra respondenter upplever sig passa in i specifika stereotyper, stereotyperna är 

baserade på deltagarnas egna antagande. De upplever att de blir bemötta utifrån dessa 

antaganden och känner sig då felbemötta. Deltagarna får inte uttrycka sin egen personlighet 

då de även känner att de bli påtvingade stereotypen i bemötandet. Vidare håller vi med att 

dessa stereotyper existerar och vi påstår även att de är en samhällskonstruktion för att urskilja 

”vi” och ”dem”. Stereotyperna deltagarna skriver om skiljer sig ofta från vad vi anser är den 

”typiska manligheten”, de är istället feminina och modeintresserade. Vi tror att detta har att 

göra med ”skapelsen av den andre”. Om man skiljer homosexuella män från ”vanliga” män så 

uppstår ett motsatspar och återigen ser vi ett ”vi och dem”. Det finns många homosexuella 

som passar in på den feminina stereotypen. Men som Svante Norrhem skriver tar icke 

feminina homosexuella män avstånd från dessa då de anser att de förstör de homosexuella 

männens rykte. Informanterna i Norrhems undersökning tycker inte att man ska avvika för 

mycket från mängden. Detta påvisar varför de homosexuella männen känner sig felbemötta. 

Vi ser klart och tydligt att det finns fler än en eller två sorters homosexualiteter.  

 

Arbetsförmedlingen verkar brista i kunskap när det gäller bemötande av olika 

sexualiteter. Vi ser även här ett felbemötande där man stereotypiserar homosexuella män. 

Detta kan även leda till ett fientligt bemötande då bemötaren antar att den homosexuella 

tillhör en viss stereotyp. Våra respondenter blir annorlunda behandlade i ett sådant här 

bemötande. Vidare anses det att ens sexuella läggning inte har någonting med ens 

yrkessamma liv att göra, man gör inte ett jobb bättre endast för att man är homosexuell, 

heterosexuell eller transsexuell och så vidare. Därför verkar även bemötandet oförväntat då 

arbetsförmedlingen är en myndighet som träffar många olika människor dagligen.  

Våra respondenter upplever ”snea blickar” från samhället. Eftersom de inte passar in 

i den heterosexuella normen anser de att folk tittar nedlåtande på dem. Blickarna gör att 

deltagarna känner sig småstadsbemötta, vilket är en direkt koppling till småstadssyndromet. 

Vidare märker vi att då man gärna i en småstad håller ”koll” på varandra leder detta till att 

den homosexuelle kan känna sig osäker i bemötandet. Han får denna känslan då bemötandet i 
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sig är osäkert eftersom han inte vet hur bemötandet kommer utspelas, deltagarna blir 

oförstådda i bemötandet.  

Ett bemötande kan även vara av dömande karaktär då vi ser att våra respondenter 

känner sig dömda av de ”snea” blickarna de får på grund av sin sexuella läggning. Detta 

behöver dock inte bero på deras sexualitet utan kan ha att göra med andra faktorer. Hur man 

klär sig eller uppför sig kan också vara en anledning till att man inte passar in i normen vilket 

i sin tur kan leda till ”snea” blickar. Därför behöver inte våra respondenters homosexualitet 

vara den enda faktorn till varför samhället tittar snett på dem. Vidare kan det vara så att de 

som tittar snett misstänker eller antar deltagarnas sexualitet och därför uppstår dessa blickar, 

en del kanske beundrar homosexuella män och därför tittar på dem. Men då deltagarna är så 

vana vid samhällets nedlåtande blickar tolkar de alla på samma sätt. Eftersom våra 

respondenter också vill vara ”vanliga” ser de blickarna som ett nedlåtande bemötande oavsett 

vad de har för mening. Återigen kopplas vår undersökning samman med Norrhems tes att 

homosexualitet aldrig kan bli ”vanligt”.  Oavsett avsikten med blickarna blir man uttittad då 

man inte passar in i normen. Detta kan leda till frustration eftersom man alltid kommer bli 

utpekad som icke normativ men inte kan göra något åt det. Det verkar som om man helt 

enkelt får lära sig leva med blickarna som ett oföränderligt bemötande.   

Vidare valde vi, som tidigare nämnts, att fokusera på en yngre generation födda 

mellan 1985–1995. I majoritet tycker våra respondenter att bemötandet från samhället blir 

bättre ju äldre de blir. Dock ser vi att vissa av dem är rädda eller oroliga för att komma ut eller 

visa sin läggning bland folk de inte känner då de är osäkra på detta bemötande. Våra 

respontenter upplever otrygga och fientliga bemötanden från främlingar, detta bidrar till 

varför de väljer att inte visa sin sexuella läggning framför okända personer. Vidare kan detta 

leda till en mer ökad stress och även psykisk ohälsa, vilket vi ser att en del av våra 

respondenter tidigare gått igenom eller går igenom nu.  

De bemötanden våra respondenter reagerar mycket på är de från sjukvården. De 

bemöts av både enskilda personer och sjukvården som institution. I Hans Hanners kapitel om 

homosexuella män, i boken HBTQ+, skriver han att ”klientens sexuella läggning är viktig, 

men att det endast är en del av hans person” och att man ska ”visa intresse och tydlig respekt”. 

Våra respondenter känner att de får ett nedlåtande bemötande av vissa delar från sjukvården, 

speciellt när det gäller veneriska sjukdomar och blodgivning. I bemötandet finns även 

skambeläggning så som att homosexuella är smittspridare. Här känner de av hur dömande 



  Adelé Persson 

Patricia Svensson 

 

 

 
31 

bemötandet är. Får man höra på omvägar att man får ett nedlåtande och dömande bemötande 

av sjukvården kanske man undviker att testa sig för veneriska sjukdomar, detta höjer risken 

för smittspridning av både könssjukdomar och HIV. Enligt oss kan detta i sin tur öka risken 

för att homosexuella faller ännu djupare in i stereotypen som smittbärare.  

Något absurt är hur snabbt folk kopplar ihop homosexuella män och HIV. Vi vet att 

HIV smittas lättare via analsex men det är inte enbart homosexuella män som utövar denna 

sexakt. Detta antagande kan även det leda till ett stereotypiskt bemötande. Inte alla 

homosexuella män har analsex vissa föredrar till exempel istället oralsex. Så att gå direkt till 

antagandet att en homosexuell man har HIV verkar våra respondenter tycka är föråldrat. Det 

är även antagandet om HIV som gör att MSM inte får ge blod om de haft sex med en person 

inom ett år, vilket också våra respondenter verkar tycka är konstigt då det nu finns kontroller 

som kan upptäcka viruset i tid. Detta gör att våra respondenter känner sig annorlunda 

behandlade vilket genomsyras av bemötandet från sjukvården. 

Sjukvårdspersonalen borde sannolikt bli ivägskickade på utbildningar runt om i 

landet angående bemötande av olika människor. Detta eftersom de inte endast träffar 

människor med annan sexuell läggning utan även folk från olika kulturer, invandrare, 

personer med trauman, funktionshindrade och så vidare. Därför känns det självklart att de 

borde bli utbildade. Detta leder oss till slutsatsen att är inte personalen utbildad kan detta leda 

till de fientliga och okunniga bemötanden deltagarna upplever. Har personalen dock 

kunskapen den behöver ser vi att bemötandet istället blir mycket positivt och upplyftande. 

Detta ser vi är till deltagarnas fördel då detta bemötande hjälper dem acceptera sig själva och 

sin sexualitet. 

Sverige är ett öppet och utvecklat land men ändå verkar inte delar av den svenska 

befolkningen veta hur de ska bemöta en människa som är annorlunda från de själva. Som våra 

respondenter beskriver verkar de inte få samma bemötande som till exempel heterosexuella 

personer. Istället förminskas de och blir intrycka i de fack de anses tillhöra, men en fyrkantig 

kloss får inte plats i ett cirkelformat hål. Detta är också en indikation på det heteronormativa 

samhälle vi anser Sverige befinner sig i. Vilket påvisas av våra respondenter då vi ser att de 

blir bemötta med heteronormativitet till exempel när de antas ha en fru och så vidare. De 

känner själva av denna typ av bemötande men menar också att bemötandena blivit mer öppna 

och accepterande.  
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Norrhem påstår att homosexuella aldrig kan bli normala då de redan är märkta som 

”onormala”, (Norrhem 2000). Detta upplever våra respondenter då de anser sig bli bemötta 

som att de inte är som alla andra. Återigen blir de andrafierade och känner att de inte passar 

in. Vi drar slutsatsen att för att ha ett normativt samhälle måste det finnas en motsats, alltså 

något icke normativt. Det är här de homosexuella med mera kommer in i bilden. De agerar 

motsatsen och försvinner motsatsen försvinner också normen. Eftersom homosexualitet kan 

ses som ett hot mot normen, som i detta fall är heterosexualitet, och fortplantningen, 

(Norrhem 2000 s 214), är nedlåtande bemötanden en effekt av detta, detta kan också leda till 

fientliga bemötanden. 

Att komma ut som homosexuell kan ske på många olika sätt. Våra respondenter har 

berättat lite om sina tankar kring detta och vad de själva trodde skulle hända när de väl 

kommit ut. Många skämdes och trodde de skulle bli mobbade av sin omgivning. I de fall vi 

ser detta beteende ser vi också hur deltagarna upplever en brist av bemötande på grund av 

utfrysning. Detta karakteriseras av fientliga och kyliga bemötande. De sker också ett mer 

distanserat bemötande från andra personer, ofta män.  

Flera av deltagarna verkar ha lidit av minoritetsstress då de förväntade sig att bli 

mobbade på grund av att de inte tillhörde normen. Det finns en ångest i att inte vara som alla 

andra. Att gå från att anses vara normal till att betraktas som onormal kan säkerligen väcka en 

reaktion. Det är också detta Norrhem skriver om när han beskriver vanligheten i samhället. 

Med hans forskning förstår vi också deltagarnas frustration över oförståelsen att 

homosexualitet inte ses som normalt. Då de blir bemötta med annorlundahet är deltagarna 

medvetna om att detta är ett svårt mål att nå. 

Att komma ut som homosexuell är ingen engångsföreteelse. Varje gång man träffar 

en ny människa gör man valet att komma ut som homosexuell eller inte, (Bohman 1995 s187-

188). Några av våra respondenter kommer ut icke verbalt till exempel genom att hålla handen 

och kyssa sin pojkvän offentligt. Denna handling kan påverka folk att anta ens sexualitet 

vilket vi ser kan leda till glada och påhejade bemötanden av samhället. Handlingen kan dock 

även ge ett homofobiskt bemötande. Att konstant komma ut kan också självklart skapa en 

stress då man hela tiden brottas med beslutet om man ska berätta om sin sexuella läggning 

eller inte. I vissa situationer kanske man känner sig tvungen att komma ut trots att man inte 

vill, andra gånger man får frågan om en flickvän/fru och då får ta beslutet om man ska ljuga 

eller inte. Beroende på vem man kommer ut för upplever våra respondenter spelar roll för 
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bemötandet. Vissa ger ett upplyftande och stöttande bemötande då de får reda på någons 

sexuella läggning andra ger ett mer aggressivt eller passivt bemötande. Vi ser också att familj 

ofta försöker ge ett stöttande och förstående bemötande. Komma ut processen kan vara 

väldigt tung och känslosam oavsett vem man kommer ut för, då den bland annat går ut på att 

man ska berätta för folk att man inte är som alla andra. Att en person inte passar in i normen 

är ett sätt att visa att den tillhör ”dem”. ”Dem” behövs för att ”vi” ska finnas. Som Norrhem 

skriver finns inte en gemenskap förrän en motsats uppstått. Man måste alltså kunna ta avstånd 

från något för att tillhöra något, (Norrhem 2000).  

Något vi sett i vår analys är hur yngre killar ”backar” när de får veta att en kompis är 

homosexuell. De vågar inte bli fysiska med dem så som att skojbrottas eller kramas med dem. 

De är rädda för närheten då de tror att ”bögen ska tafsa på dem” eller bli attraherad av dem. 

Vi har läst om hur våra respondenter upplevt bemötanden där andra killar tror att deltagarna 

vill ligga med dem eftersom de är homosexuella. Detta kan snabbt leda till ett mer kyligt och 

aggressivt bemötande. Dock ju äldre killarna blir desto mer lär de sig och förstår om 

sexualiteter. De inser att det inte är någon skillnad på homosexualitet och heterosexualitet, 

personen bakom läggningen är den samma. Denna utveckling är också något våra 

respondenter skriver om. Då vi ser att bemötandena av unga vuxna är mer öppna och 

förstående än den äldre generationen och unga killar. Den äldre generationen brukar såsom 

unga killar ge ett kyligt bemötande gentemot homosexuella män.  

Det mest uppenbara vi ser i vår analys är att bemötandena från samhället gentemot 

homosexuella män har förändrats och då till det bättre, deltagarna säger även detta direkt till 

oss i intervjuerna. Bemötandena från samhället har blivit mer öppna och förstående. Sen 

tycker de också att det fortfarande finns problem i bemötandena de får. Trots mer öppna och 

förstående bemötanden från samhället ser vi även att vissa grupper ger ett otryggt och kyligt 

bemötande samt att felbemötanden är väldigt vanligt. Vi kom fram till att den största 

anledningen till felbemötande av samhället gentemot homosexuella män är okunskap om 

andra sexuella läggningar. Detta ser vi också som en anledning till de fientliga bemötanden 

våra respondenter beskriver. Vi ser dock idag att fler och fler myndigheter blir HBTQ-

certifierade vilket kan öka medvetenheten om den okunskap som existerar, detta är hur som 

helst ingen garanti för ett bättre bemötande. Dock tror vi att detta kan väcka ett intresse att ta 

reda på vad HBTQ är och på den vägen förbättra bemötandet gentemot homosexuella män. 
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Redan som barn blir man indoktrinerad i den kultur man lever i, i Sverige är detta 

enligt oss en heteronormativ kultur. Barn är också väldigt lättpåverkade speciellt av sina 

föräldrar. Lever de då i en kultur där det är vanligt att skrika ”bögjävel”, "fjolla" eller att 

något är ”gay” på ett negativt sätt är det lätt att de tar efter. Detta gör att vissa killar lever med 

en ”internaliserad homofobi”, det vill säga en person som inte vill eller kan inse sin 

homosexualitet och därför kan vända sig till ett starkt homofobiskt beteende. Dessa personer 

kan till och med leva ut sina homosexuella tendenser genom MSM och så vidare men 

fortfarande inte inse sin dragning till män. Den internaliserade homofobin kan leda till väldigt 

fientliga bemötanden. Detta styrker varför män tenderar bli mer fientliga mot homosexuella 

män i bemötandet. Många av de män som lever med internaliserad homofobi kanske också 

lever i ett heterosexuellt förhållande. Då de egentligen dras till män kanske de är olyckliga i 

sin relation vilket vi anser kan leda till psykisk ohälsa. Detta påverkar självklart bemötandet 

dessa män ger andra, speciellt till homosexuella män.  

Om vi tittar på den äldre generationen, som ofta har svårt för homosexualitet så ser vi 

att de har haft/har svårare att inse sin sexualitet, detta eftersom de är uppväxta i den hårda 

normkultur som förkastat homosexualitet. I ett SOU från 1984 ser vi att var femte person inte 

skulle vilja ha en homosexuell bland sina vänner, (Bohman), detta kan höja både 

minoritesstressen och den internaliserade homofobin bland äldre ännu mer. Vi får dock inte 

glömma att dessa människor är uppväxta under en tid då homosexualitet antingen var 

straffbart eller sågs som en sjukdom. Detta påvisar också deltagarnas påstående om att den 

äldre generationen ger ett mer kyligt bemötande.  

Enligt våra respondenter finns det en skillnad mellan att vara homosexuell man i en 

storstad respektive småstad, (alla våra respondenter ser Halmstad som en småstad). Det är 

allmänkänt att ju mindre stad du bor i desto svårare är det att vara anonym, det blir ett 

småstadssyndrom där alla vill veta allt om alla och alla känner alla. Som vi har sett i svaren 

verkar våra respondenter tycka att det som homosexuell man kan vara lättare att bo i en 

storstad då det är lättare att bli en i mängden. Här verkar det bildas mer förstående 

bemötanden då det finns mer likasinnade. Samtidigt verkar folk bry sig mindre om vilken 

sexuell läggning man har i storstäder. Det verkar inte skapas samma sorts bemötanden på 

grund av homosexualitet. Några av våra respondenter ser även storstäder som en symbol för 

att hitta sig själva och leva öppet som de är. På grund av tillgängligheten till likasinnade och 

avsaknandet av småstadsyndromet väljer därför många att flytta. Om då alla homosexuella 
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män till exempel flyttar till storstäderna så kommer aldrig småstäderna att utveckla sitt 

bemötande av dem. Detta tror vi eftersom om de flesta homosexuella män försvinner från en 

småstad kan inte längre ett bemötande ske. Då främjas istället utveckling i storstäderna 

medans småstäderna står still. Denna tes vi nu presenterar tror vi kan vara en bidragande 

effekt till de sämre bemötandena våra respondenter upplever i Halmstad. 

Till skillnad från storstäder har inte småstäder så många gayklubbar eller andra 

sociala platser för homosexuella att umgås på. Därför får man ofta i småstäder vända sig till 

digitala nätverk, (Hanner 2017 s159), så som Grindr6. I London till exempel finns det en 

större ”bögscen” än i Halmstad och vi ser uppenbarligen att denrespondent som flyttat dit 

gjort det för att kunna vara sig själv och träffa likasinnade. Tanken att träffa och umgås med 

likasinnade kan också ha en utgångspunkt i Norrhems teori om att homosexuella aldrig kan 

vara normala. Genom att omge sig av personer som anses onormala av samhället kanske man 

känner sig själv mer normal. Vi tror att detta bidrar till de mer accepterande och upplyftande 

bemötandena våra respondenter talar om. Även de fientliga och nedlåtande bemötandena 

kanske blir lättare att hantera då man kan processa dem tillsammans. Som Norrhem också 

skriver känner sig homosexuella ofta som avvikande och utanför. Trots detta betonar de att de 

är ”vanliga”. De anser att de beter sig som ”vanliga” människor och gör ”vanliga” dagliga 

sysslor såsom att arbeta, köra bil, laga mat och så vidare. Men de är även medvetna om att 

samhället inte ser dem som ”vanliga” ändå. Detta skapar en frustration eftersom att andra inte 

kan se en som ”vanlig” när man själv gör det. Som en reaktion på detta kan den 

minoritetsstress Hans Hanner skriver om uppstå. 

Den sexuella läggningen är ofta i centrum för våra respondenters person. Våra 

respondenter är ju fortfarande samma människor oavsett vilken sexuell läggning de tillhör. 

Dock verkar det vara skillnad på man – man förhållande och man – kvinna förhållande. Tar 

man bort könen finns det ju inte en egentlig skillnad, det enda som återstår är två människor 

som älskar varandra och vill leva tillsammans. Det är precis detta våra respondenter är ute 

efter, ett normaliserande av homosexualitet. Detta ”normala” bemötande stöter deltagarna 

sällan på. Som vi skrivit tidigare är det dock enligt Norrhem omöjligt att normalisera 

homosexualitet. Våra respondenter kan inte bli normala med andra ord. Vidare skriver Wurm 

                                                 
6 Grindr är en dejtingapp för homosexuella män och MSM 
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och Hanner att ”onormala” personer ofta är nöjda med sin ställning. Trots diskriminering trivs 

de flesta HBTQ personer i sin sexualitet och skulle inte vilja byta den mot det normativa. 

Heterosexualitet är majoritetsnormen och då denna visas upp så tydligt är det inte 

konstigt att de heteronormativa bemötandena påverkar homosexuella män. Norrhem menar att 

heterosexualitet är så normaliserat att man inte ens tänker på den. Varje dag diskuteras 

heterosexualitet så tydligt ändå hör vi inte det. Till exempel talas det ofta om relationer, män 

pratar om sina fruar och kvinnor om sina män etcetera, (Norrhem 2000 s211), detta går 

obemärkt förbi. Om en man däremot plötsligt börjar prata om sin man uppstår oftast någon 

sorts reaktion. Kanske blir folk förvånade över att han är homosexuell eller så blir man 

obekväm och så vidare. Poängen är att det väcks en reaktion mot att heteronormativiteten 

bryts. Detta kan leda till felbemötande och påvisar de bemötanden där homosexuella upplever 

sig annorlunda.  

I vår analys har vi också sett att media har en stor påverkan på komma ut processen. 

Den bild de bygger upp av att komma ut är ofta väldigt grov och tragisk, total misär. Vi tror 

att detta påverkar homosexuella män som vill komma ut ur garderoben. Eftersom vi 

misstänker att de tror att de ska bli en av alla dem i medias tragiska bild och kanske till och 

med en i självmordsstatistiken. Detta påvisar även våra respondenter när vi diskuterade 

komma ut processen. Det är just tragedi media visar, homosexuella män som kommit ut och 

blivit helt förskjutna av samhället och sedan begår självmord eller får AIDS. Går de 

homosexuella männen istället igenom en lyckohistoria så framställs de som överlevt som 

glittriga paljettenhörningar som flyger runt på Pride och spyr regnbågar på allt och alla. Media 

visar inte det ”vanliga” livet de flesta lever, alltså de som kommit ut och lever helt ”vanliga” 

Svensson liv oavsett sexuell läggning. Den bild media visar påverkar ju samhällets bemötande 

av homosexuella män. De som inte är homosexuella män ser dessa två bilder av de 

homosexuella männen och då bemöter dem som om de vore antingen eller. Detta ger ett 

bemötande där deltagarna upplever sig stereotypiserande och felbemötta.  

Vi har i vår undersökning förstått hur viktigt det är med mångfasetterade förebilder. 

Om endast två sidor visas av media, de deprimerade homosexuella eller de glittriga 

homosexuella, höjs sannolikheten för trångsynthet, det folk inte vet finns inte. Detta påverkar 

de som är i början av komma ut processen men inte har någon de kan identifiera sig med. De 

blir inte bemötta som sig själva utan får stämpeln att de tillhör någon av ovan kategorier. Här 

kan en frustration skapas hos den homosexuella mannen då han inte blir bemött som den han 
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är. Som Lars Bohman skriver så behöver människor någon att jämföra sig med för att 

utveckla en personlighet, en identitet, (Bohman 1995 s14), annars kan han riskera att bli 

bemött som nån han inte är eller också få svårt att hitta sig själv. Detta tar också våra 

respondenter upp. Vi ser att med hjälp av förebilder upplever våra respondenter att de kan 

skapa en självidentitet och leva efter den. ”Vanliga” homosexuella förebilder förekommer inte 

ofta i media och därför tror vi att de som kan identifiera sig med denne man men inte har en i 

sin närhet har svårare att hitta sin identitet. Självklart behöver alla människor någon att se upp 

till oavsett sexuell läggning, kön, hudfärg och så vidare. Dock kan det vara svårare för en 

homosexuell man att hitta en sådan förebild. Då den homosexuella mannen saknar en förebild 

kanske han har svårt att hitta sig själv vilket kan påverka hur han tolkar bemötande. Han 

känner sig felbemött men vet inte heller riktigt hur han vill bli bemött, detta kan skapa ett stort 

missförstånd i bemötandet. 

Tack vare medias tunga påverkan på samhället så bestämmer dem vilka som ska 

visas och har möjlighet att styra folk i olika riktningar. Media är en källa som påverkar den 

icke aktiva nyhetsmottagren lika mycket som den aktiva det som skiljer är ofta källkritik, den 

icke aktiva mottagaren ser oftast endast rubriker och bilder. Vem vill ha en helt vanlig tråkigt 

Svensson när de kan få glitterbomben Babsan eller mumintrollet Mark. Det finns inget 

mellanting i media man måste vara extrem för att få vara med. Detta är vår spekulation av hur 

media påverkar samhället. 

7.1 Konklusion 

Vi kom fram till att kunskap har mycket med bemötandet av homosexuella att göra. Det är 

märkbart att de som inte vet så mycket om sexuella läggningar inte heller riktigt vet hur de 

ska bemöta de med en annan sexuell läggning än vad de själva har. Bristen på kunskap kan 

leda till reaktioner och negativa bemötanden gentemot homosexuella män, vilket både 

Bohman och Norrhem styrker i sina undersökningar. Bland myndigheter ser vi 

arbetsförmedlingen som exempel på negativt bemötande på grund av kunskapsbrist. Det är 

endast den myndighet våra respondenter nämner, detta kan bero på att arbetsförmedlingen är 

den enda myndighet våra respondenter varit i kontakt med. Det kan också vara så att det 

endast är denna myndighet våra respondenter vill lyfta fram då det är detta bemötandet som 

står ut från resten.   

När det gäller bemötande från omgivning har vi fått blandade svar. Det vi ser dock är 

en uppdelning av åldrar av bemötande mot homosexuella män. Unga killar ger oftast ett mer 
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distanserat bemötande mot homosexuella män, det samma gäller också äldre människor. Detta 

poängterar många av våra respondenter. Unga vuxna däremot är mer benägna till att ge ett bra 

bemötande mot homosexuella män. Det sägs dock inte så mycket om hur bemötandet från 

unga vuxna eller jämnåriga är varpå vi drar denna slutsats. 

Något annat vi sett är att våra respondenter inte anser sig bli neutralt bemötta av 

omgivningen. Det är alltid någon sorts reaktion på bemötande. Detta ser vi i analysen då en 

del tydligt nämner det. Då homosexuella aldrig kan bli ”vanliga” borde ett neutralt bemötande 

vara svårt att få. Våra respondenter verkar dock inte se varför de inte kan bli bemötta på detta 

sätt eftersom de anser sig vara lika ”vanliga” som vem som helst, enda skillnaden är att de 

gillar killar. Återigen ser vi frustrationen eller förvåningen av att inte ses som man själv 

tycker man är. 

Våra respondenter talar om förändring av bemötande mot homosexuella män, både 

till det bättre och det sämre. Som våra respondenter påpekar är det eftersom samhället fått mer 

kunskap om sexuella läggningar som bemötandena blir mer öppna och förståelsefulla. 

Kunskap spelar alltså väldigt stor roll när det gäller bemötande. Risken för negativa 

bemötanden ökar avsevärt om bemötaren inte har de rätta verktygen i bagaget när det kommer 

till homosexuellt bemötande, det är ett exempel på ett laddat bemötande. Det läggs en 

värdering när icke homosexuella människor möter homosexuella män. I svaren ser vi också 

att de icke homosexuella människorna ofta är heterosexuella.  

För att förtydliga svaret på våra frågeställningar skriver vi en sammanfattning nedan. 

Hur upplever homosexuella män bemötandet från samhället? 

I vår analys ser vi att bemötandet från samhället är relativt bra. Deltagarna beskriver 

en rad olika bemötanden så som; upplyftande, stöttande, distanserade, fientliga, kyliga och så 

vidare. Målsättningen är dock att få ett neutralt bemötande vilket våra respondenter inte har 

fått. Men har detta med deras sexuella läggning att göra? Vi kommer också fram till att de 

starkt inpräntade heteronormativa förväntningarna bidrar till samhällets syn på homosexualitet 

som onormalt. Vidare anser våra respondenter att de på grund av sin sexuella läggning blir 

särskilda från ”resten” och då istället för att få ett neutralt bemötande får ett laddat 

bemötande. De blir bemötta med ”dem” synen eftersom de bryter normen. Homosexualitet är 

annorlunda och eftersom det måste finnas ett ”dem” för att ett ”vi” ska existera så måste 

”dem” konstant vara skilda från ”vi”. Utan motsatser kan man inte känna tillhörighet till en 
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grupp. Detta tror vi skapar en omedveten klyfta mellan homosexuella och icke homosexuella, 

då man sedan unga år är indoktrinerad i hur man ska förhålla sig till olika samhällsgrupper. 

Eftersom även de som bemöter de homosexuella med stöttande och accepterande också 

bemöter dem med ”dem” synen så skiljer även dessa de homosexuella från resten. 

Hur upplever homosexuella män att bemötandet från samhället har förändrats? 

Våra respondenter ser en mer öppenhet tack vare mer kunskap om sexuella 

läggningar. Därför upplever de också mer positiva bemötanden nu än innan. En del av 

bemötandena är upplyftande och stöttande, vilka har uppkommit ”med åren” för våra 

respondenter. På grund av högre medvetenhet påverkas människors synssätt och den 

förändring vi ser blir möjlig.  

Bohman, Hanner och Norrhem understryker alla hur viktigt kunskap är för att 

bemöta homosexuella. Bohman och Norrhem nämner även att bristen av homosexuell historia 

bidrar till felbemötande av homosexuella. Detta anser vi kan vara en anledning till varför den 

äldre generationen verkar ge mer kyliga bemötanden, det är även en indikation till varför unga 

killar också ger ett liknande bemötande. Den äldre generationen är uppväxta med att 

homosexualitet är fel och tabubelagt, det är den förkunskap de har av homosexualitet. Den 

yngre generationen däremot har kanske inte fått tillgång till kunskap om sexualiteter än och 

därför ger de det bemötande de ger, de blir också indoktrinerade i det heteronormativa 

samhället. Detta visar också möjligen på en kulturellförändring då unga killar försämrat sitt 

bemötande av homosexualitet. Dessa bemötanden var tidigare accepterande men har nu 

ändrats till mer fientliga. 
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Bilagor 

Utgångspunkt intervjufrågor  

Hur upplever du att omgivningen bemöter dig som homosexuell man? 

Upplever du bemötande från myndigheter på samma sätt? 

Om du jämför det sätt du trodde du skulle bli bemött av din omgivning/samhället efter du 

kommit ut med hur din faktiska upplevelse blev/är, hur skiljer det sig då?  

Enkät 

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som studerar kulturprogrammet. Nu skriver vi 

vårt examensarbete som kommer att handla om hur homosexuella män upplever bemötandet 

av omgivning/myndigheter på grund av deras sexuella läggning. Vi undersöker också om man 

upplever att bemötandet har förändrats under en viss tid. 

Alla svar är anonyma, om ni är villiga får ni gärna lämna kontaktuppgifter för en möjlig 

intervju. 

Generella frågor 

• Vilket år är du född? 

• Är du uppvuxen i Halmstad? 

• Bor du i Halmstad idag? 

• Är du öppen med din homosexualitet? 

 

Nu kommer vi ställa några frågor om hur du upplever bemötandet av din sexuella läggning, 

alla svar är anonyma. 

 

• Hur upplever du att omgivningen uppfattar/uppmärksammar din sexuella läggning 

idag? 

• Hur upplever du att uppfattningen/uppmärksamheten från omgivningen av din 

sexuella läggning har förändrats sedan 1980 och framåt? Utveckla gärna. 

o Om du upplever att uppfattningen/uppmärksamheten från omgivningen av din 

sexuella läggning har förändrats är det då till det bättre eller har det uppkommit 

nya utmaningar/problem? Utveckla gärna. 



  Adelé Persson 

Patricia Svensson 

 

 

 
43 

• Upplever du att din omgivning/myndigheter behandlar dig annorlunda på grund av din 

sexuella läggning? 

o Om du svarat ja på föregående fråga, på vilket sätt upplever du detta? 

• Upplever du att du blev annorlunda bemött av din omgivning innan du kom ut jämfört 

med efter? 

• Har du känt dig otrygg på grund av din sexuella läggning? Från omgivning, 

myndigheter etc. 

o Om du svarat ja på föregående fråga får du gärna dela din historia, om du själv 

vill. 

• Upplever du att du blivit olika bemött av din omgivningen/myndigheter på grund av 

din sexuella läggning vid olika åldrar i ditt liv? Utveckla gärna.  

• Har du någon händelse eller upplevelse du vill dela med dig här som satt stor prägel på 

ditt liv, på grund av din sexuella läggning, får du gärna dela den här.  

Om det blir aktuellt med intervjuer hur vill du att vi kontaktar dig? 

Tack för din medverkan! 

Adelé Persson och Patricia Svensson 

Enkätsvar 

1. Hur upplever du att omgivningen uppfattar/uppmärksammar din sexuella läggning 

idag? 

Generellt mycket bra 

 

Ingen märker det, men när frågan om min fru dyker upp så säger jag att jag är gift med en 

man. Oftast slutar frågorna där 

 

Skulle väl säga att den uppmärksammas av omgivningen. Ibland frågar folk, oftast antas 

vilken läggning jag har redan innan själva frågan. För det mesta är det neutral eller positiv 

uppmärksamhet. Ibland kan jag tycka att tack vare min läggning så verkar folk ibland tro att 

jag är prostituerad vid vissa tillfällen, enbart tack vare att jag är bög och sminkad på ”fel” 

ställen. 

 

De flesta som vet (inget jag går runt o berättar för allt o alla, även om jag på intet sätt skäms 

för den jag är) är väldigt positivt inställda. Alla jag känner ser HELA mig, inte bara den delen 

som de kanske inte visste om tidigare, vilket jag är väldigt glad över. 

 

jag skulle säga att det är okej, jag är ganska obrydd som person men att komma från en liten 

stad som halmstad där folk vet vem du är och har mer intresse i vem du ligger med än 

politiskaklimatet i vårat land så känner jag fortfarande att jag får mycket snea blickar och 
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mycket tissel och tassel bär man går förbi. Min familj och närmsta vänner har alltid varit 

väldigt accepterande och stöttande men i mellan åt kommer en tvivelaktig kommentar 

angående sexuellitet och man får läs upp dem. 

 

Mycket bra! Blivit mycket mer okej nu än var det var förr. 

 

Inget märkvärdigt mer än att folk kan kolla lite snett ibland. Men så blir det väll när man inte 

klär sig som alla andra, gay eller ej. 

 

Väldigt bra 

 

Jag har personligen inte märkt av att någon uppfattat eller uppmärksammat min läggning då 

jag inte gör någon större grej av det själv. 
 

2. Hur upplever du att uppfattningen/uppmärksamheten från omgivningen av din 

sexuella läggning har förändrats sedan 1980 och framåt? Utveckla gärna. Anpassa 

frågan efter din ålder. 

Det känns som om det har blivit en mindre sak. Kanske har med egna upplevelser att göra när 

man själv vuxit upp och blivit mer avslappnad och bekväm i det. 

 

Det är accepterat men att man frågar sällan mig om det utan byts samtalsämne 

 

De flesta i min ålder upplever jag inte haft något problem med min läggning och enbart ett 

fåtalet äldre har gett mig negativ uppmärksamhet, dock börjar mer negativ uppmärksamhet 

kännas i större utsträckning från ungdomar. Om det är en trend eller bara extremfall vet jag ej. 

 

Då jag inte är riktigt så ung/gammal så kan jag inte riktigt svara på just den frågan, men 

utifrån vad jag har läst om av ren nyfikenhet så förstår jag att det börjar bli lite bättre - i 

Sverige åtminstone. Fler engagerar sig i dessa frågor, frågor rörande de mänskliga 

rättigheterna generellt, framför allt unga har jag märkt, och det tror jag är något positivt, det är 

ju trots allt min generation som en dag tar vid där den äldre upphör. 

 

Jag är född 91 och jag tycker bara under min tid att det har skett en enrom skillnad! Jag kände 

inte att när jag växte upp att jag hade några öppet homosexuella förebilder, visst mark 

levengod och Babsan men de var inte personer som jag kände att jag identifierade mig med. 

Så jag tror och hoppas att det kan vara ett litet säkrare klimat nu för ungdomar när de har fler 

människor att se upp till och identifiera sig med! 

 

Mycket bättre, fler o fler börjar förstå att han inte väljer sin läggning o de förstår också hur 

jobbigt det är i början o lära sig leva med det. 

 

Folk verkar veta allmänt mer och inte tro att nästan alla gay män vill ligga med alla hetero 

män. 

Klart att den förändras, folk blir mer öppensinnade hela tiden 

 

Den här helt klart blivit bättre, det är långt kvar att gå men med varje generation sker 

förändring. Vi kan bara hoppas att den positiva trenden håller i sig. 
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3. Om du upplever att uppfattningen/uppmärksamheten från omgivningen av din 

sexuella läggning har förändrats är det då till det bättre eller sämre, har det uppkommit 

nya utmaningar/problem? Utveckla gärna. 

Bättre! 

 

Nej sen dag ett jag kom ut så har det varit likt 

 

Utveckling har upplevts negativ bland yngre ungdomar, oftast i miljöer med alkohol. Mer 

negativa kommentarer, påtacklingar och försök till att mucka gräl än tidigare. 

 

Nya utmaningar vet jag inte precis, utan jag tror mer att samma utmaning finns kvar än idag - 

att få människor att förstå att man är precis lika mycket värd, precis lika mycket människa, 

oavsett vilken sexuell läggning du har, vilket kön du tillhör etc. Det är våra aktiva val som 

definierar oss som de vi är, det är min ståndpunkt, men jag upplever personligen att denna 

mäter ganska kraftigt motstånd i min egen vardag, tyvärr. 

 

Jag tycker absolut den har blivit bättre. Jag tror själv att detta har mycket med att Göta att jag 

är så mycket mer bekväm med min sexuellitet och att öppet prata om det än när jag var yngre. 

Jag känner att det var ett ämne som folk kunde vara rädda att röra vid, som att det skulle vara 

känsligt och mycket säkert för att jag själv tyckte inte om att prata om det för jag ville inte 

känna att det var jag som var annorlunda. Så ja det är lättare idag och det har blivit bättre pga 

en öppnare dialog mellan mig och mina nära och även i media att det lyfts fram mer. 

 

Det har blivit mycket bättre, fler o fler kan va ärliga med sin läggning nu o verkligen kunna 

vara sig själva. Man hör sällan folk nu för tiden som säger åt en att bete sig manligt på fester 

eller liknade som de var förr. 

 

Både och, ett tag kändes det som saker gick framåt men just nu känns det som vi både går 

bakåt och står stilla samtidigt. 

 

Bättre! Och då är det inte bland familjen utan utstående människor 

 

Det har blivit lättare, på så sätt att det diskuteras mer öppet och att det finns fler vägar att ta 

för att få information. Internet hände. 

 

4. Upplever du att omgivningen/myndigheter behandlar dig annorlunda på grund av 

din sexuella läggning? 

Nej 

 

Ja, Sällan medbjuden med kollegor när de gäller privata tillställningar men de kan ju vara att 

de tycker jag är tråkig också 

 

Enbart i fall när det gäller veneriska sjukdomar och relaterade ämnen, annars har jag nog 

upplevt en smärtfri myndighetskontakt. 

 

Nä det kan jag inte påstå, det är inget jag skriver på mitt CV med stora bokstäver, utan det är 

sånt som kommer fram senare. Jag "kom ut" väldigt tidigt tror jag, redan i 8:an, och de band 
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jag hade till vissa personer stärktes avsevärt för att de hjälpte mig överleva vardagen, det var 

väldigt jobbigt, men jag ångrar inte för en sekund mitt val att leva öppet med vem jag är. 

 

Jag tror hör att den heta debatten alltid är blodgivning. Jag har haft väldig tur och inte blivit 

berört annorlunda men jag har vänner som blivit bemött illa när du har framkommit att de 

tillhör hbtq 

 

Nej 

 

Ja 

 

Ja i vissa grejer, som t ex reglerna för blodgivning som gay 

 

Absolut inte. Och skulle det ske så hade jag nog inte märkt av det. Det är bara jag själv som 

kan bestämma mitt egna värde. 
 

4.1 Om du svarat ja på föregående fråga, på vilket sätt upplever du detta? 

Se ovan 

 

Påhoppningar om min läggning som jag uppgav stämde, om jag inte verkligen hade en annan. 

Kan även tycka att homosexuella män får en stor del av tyngden när det gäller spridning och 

smittan av vissa veneriska sjukdomar, då de inte enbart är vi som har analsex eller sex för den 

delen 

 

Blir inte tagen lika seriöst. 

 

Som jag skrev i t ex blodgivning. 

 

5. Upplever du att du blev annorlunda bemött av din omgivning innan du kom ut 

jämfört med efter? Utveckla gärna. 

Eftersom jag troligtvis släppt garden lite har det blivit ett bättre och mer avslappnat umgänge 

 

Ja det var mer ”intimt” på så vis att när man skojade med mig kunde de knuffa till en. 

 

Ja det gör jag. Även om påtryckningar gjordes på vissa stereotypiska ”homosexuella” drag 

hos mig tidigare, dras de markant mer och tydligare idag. Även om jag uppfyller profilen som 

en stereotypisk bög ganska väl, så kanske jag inte alltid vet vilka skor du ska till din klänning, 

eller för den delen vill bli shoppingkompis med en människa jag precis träffat 

 

Till en början möjligtvis. De jag berättade för gjorde allt för att jag skulle må bra i mig själv, 

vilket inte alltid var så lätt. Fördomar och dylikt skreks över skolgården, aldrig rakt mot mig, 

men det gjorde ändå att man tog illa vid sig, kröp ännu längre in i sig själv. Idag är jag 

fortfarande mig själv, glad, engagerad i mina medmänniskor, och förlovad med en helt 

underbar kille, men mina vänner och min familj ser att jag är lyckligare nu än innan, så därför 

är de också de, men jag blir ändå inte behandlad annorlunda för det. 
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Nej inte min närmsta familj och inte min närmsta vänner. Killar i min ålder då (16) som inte 

var gay tyckte det var lite obekvämt. 

 

Nej eftersom när jag kom ut hade de flesta redan fattat det. 

 

Både ja och nej, har alltid varit annorlunda och det märktes innan jag kom ut. 

 

Nej det tycker jag inte 

 

Nej. Jag kom ut när jag va 15-16 något så här levt halva mitt liv öppen med vem jag är. Och 

om någon haft problem med vem jag är så ligger det på dem inte mig. Du ska veta ditt värde. 

Visst att ord kan såra men det är bara jag som väljer hur jag reagerar på dessa ord. 

 

6. Har du känt dig otrygg på grund av din sexuella läggning? Från omgivning, 

myndigheter etc. 

Ja! Offentligt ibland när man är omgiven av människor som man inte vet hur det är eller 

reagerar 

 

Nej 

 

Ja från omgivningen har jag det. Dock ej från myndigheter. 

 

Läs tidigare svar. 

 

Jag känner mig ofta otrygg gående hem på kvällarna. Jag flyttade från halmstad till London 

för två år sedan mycket pga av att jag känner inte att det är en trygg och säker plats för mig, 

jag kände inte att jag kunde vara mig själv till 100% och leva ut mitt liv till fullo. Vågade 

aldrig kyssa min dåvarande partner offentligt. Det sagt så har jag aldrig känt mig otrygg med 

min familj eller vänner utan övrig omgivning. 

 

Förr gjorde jag det men idag känns det helt naturligt. 

 

Japp 

 

Inte myndigheten, men ibland när man går på kvällarna/nätterna och ser ett gäng med killar så 

känner man sig alltid osäker 

 

Nej. Har all tid haft ett skyddsnät av familj och vänner. 

 

6.1 Om du svarat ja på föregående fråga får du gärna dela din historia, om du själv vill. 

På krogen stundtals, under kundbemötanden på tidigare arbeten och ibland under resor. 

 

Redan gjort i mitt föregående svar. 

 

Inget jag orkar dela, har hänt saker men orkar inte dra upp dem galna visorna. 
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Det är många småsaker, ingen direkt stor ensam grej 

 

7. Upplever du att du blivit olika bemött av din omgivningen/myndigheter på grund av 

din sexuella läggning vid olika åldrar i ditt liv? Utveckla gärna. 

Nej  

 

Nej 

 

Nja, i vuxen ålder går sjukvården snabbt till HIV:status som en anledning till saker när det 

inte egentligen har med saken att göra (är negativ) 

 

Nej inte direkt, mer än att man tas för givet att man är gift med en kvinna 

 

Ganska likvärdigt bemötande, med en möjlig negativ tendens hos den yngre generationen. 

Ingen skillnad annars. 

 

Ju äldre jag blir, desto lättare blir det att bara snabbt förklara hur läget ligger till. De jag stöter 

på - upplever jag - blir allt mindre förvånade. Det är inget konstigt längre, och det är jag så 

otroligt tacksam för. Den vansinniga nervositeten är borta. 

 

Ja äldre människor har väl fortfarande svårt med det 

 

Ja men inget jag kan utveckla tyvärr. 

 

8. Har du någon händelse eller upplevelse du vill dela med dig som satt stor prägel på 

ditt liv, på grund av din sexuella läggning, får du gärna dela den här. 

Det var en tuff tid i grundskolan med mobbning och utanförskap. Det ledde i sin tur till 

depression och mer utanförskap innan jag började högskolan (i Halmstad faktiskt) och började 

umgås med fantastiska människor som gjort mig till en glad och öppen människa idag 

 

Nej 

 

Allt har väl satt och sätter en prägel på mitt liv, de mest påverkningsbara är väl olika 

situationer man hamnat i när man träffar andra män. 

 

Bara att jag - genom att komma ut - fått vänner för livet. Vänner jag aldrig såg som vänner 

förut, utan bara personer som jag träffade i min vardag, i skolan. En person som stöttar en kan 

göra otrolig skillnad för hur du ser på dig själv senare. 

 

Att flytta till London. Att träffa mycket fler människor som har samma upplevelser som jag, 

att befria mig själv från den ångest som halmstad har gett mig. Att bara allmänt hör i London 

kunna leva precis som jag vill och vara precis som jag vill utan att bli dömd för det eller få 

snea blickar. 

 

Inte direkt tyvärr, är för lat för att skriva allt här ;p 

 



  Adelé Persson 

Patricia Svensson 
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Nej tror jag inte 
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