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Abstract 

Titel: ”Att jag blev jag”- en sociologisk analys av homosexuellas ”komma ut” process 

Författare: Lina Dahlstedt, Evelina Sundqvist 

Handledare: Niklas Westberg 

Examensarbete i Sociologi 15hp 

Denna uppsats handlar om homosexuellas ”komma ut” process och hur samhällets normer 

påverkar denna. Vi ville ta reda på om och hur en ny identitet skapas när någon kommer ut 

som homosexuell och hur samhällets syn på normbrytare är samt hur normbrytarna upplever 

det. 

Denna studie är gjord med hjälp av kvalitativ metod, vi har intervjuat elva öppet 

homosexuella män och kvinnor för att få reda på deras upplevelser och känslor kring sin 

”komma ut” process.  

I analysen kommer vi bland annat fram till, med hjälp av tre teorier: identitet, 

heteronormativitet och biografiska vändpunkter att ”komma ut” processen inte behöver vara 

en vändpunkt i alla homosexuellas liv.  

Nyckelord: Komma ut process, Heteronormativitet och Identitet 



   
 

Förord 

När uppsatsen började våren 2010 visste vi att vi hade en intensiv men intressant tid framför 

oss. Nu när vi sitter här med en färdig uppsats kan vi bara konstatera att det så också blev. 

Vad vi inte hade förväntat oss var att det skulle vara så roligt och givande att skriva en 

uppsats. Arbetet med uppsatsen hade dock inte varit möjligt utan vissa människor, därför vill 

vi börja med att tacka våra nära och kära för allt stöd under uppsatsens gång, utan er hade den 

inte varit möjlig att genomföra. Vidare vill vi speciellt tacka vår handledare Niklas Westberg 

för all din tid, ditt intresse och ditt engagemang i vår uppsats.   

Dessutom vill vi tacka alla våra modiga respondenter för era öppenhjärtliga intervjuer, det är 

ni som gjort uppsatsen till vad den är. 

 

Halmstad maj 2010 

 

 

Lina Dahlstedt och Evelina Sundqvist
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Inledning 

”Jag la mitt ”komma ut” brev på brevlådan, och sen klev jag på planet till New York” 

(Öhrman, 2006:141)  

Så säger Håkan i en intervju till Anders Öhrman, författare av boken Komma ut – berättelser 

från garderoben (2006). Detta var Håkans sätt att berätta för sina föräldrar att han var 

homosexuell, han valde att skriva ett brev för att sedan ”fly” landet. Det visar hur oerhört 

jobbigt det måste vara att ”komma ut” som homosexuell och vilken process det kan innebära. 

Det innebär dock inte att alla har det svårt men de flesta som vi har intervjuat har påpekat att 

det verkligen är en process som inte sker en gång utan fortsätter livet igenom, men blir lättare 

för varje gång man behöver göra det. 

I samhället vi lever idag blir vi ständigt påminda om att det förväntas att vi ska vara 

heterosexuella, det förväntas att vi ska träffa någon för att senare bilda familj. Med att träffa 

någon menas det självklart någon av motsatt kön. Vi lever alltså i ett samhälle där den 

sexuella läggningen tas förgivet, sambon förväntas vara av det motsatta könet och så vidare. I 

och med detta skapas en process som innebär att icke heterosexuella måste ”komma ut” ur 

garderoben. 

Vårt intresse för denna process grundar sig i att vi ifrågasatte varför man måste ”komma ut” 

som homosexuell och hur samhället tar för givet att människan är heterosexuell. Vi undrar 

även vad denna process har för någon funktion för samhället och hur den påverkar den 

enskilde individen. 

I dagens samhälle upplever vi dock att det är lättare att vara öppen med sin sexuella läggning 

med tanke på att det finns fler förebilder som är öppet homosexuella och att Sverige som land 

lagstiftar för att öka jämlikheten i samhället. Å andra sidan tror vi att människor fortfarande 

har många egna föreställningar om hur en homosexuell person är och skall vara och att dessa 

är långt ifrån enbart positiva.  

 



 2  
 

Syfte och problemformulering 

Vi vill med denna uppsats undersöka hur och om en ny identitet skapas när en person kommer 

ut som homosexuell i ett samhälle där normen är heterosexuell. Vi vill även undersöka hur det 

heteronormativa samhället, vi lever i idag påverkar individens ”komma ut” process. De frågor 

vi utgår ifrån är: 

 Hur ser samhället på normbrytare och hur påverkar denna syn normbrytaren? 

 Skapas en ny identitet när någon kommer ut som homosexuell, och i så fall hur? 

Vår uppsats kommer att behandla hur individerna kände när de ”kom ut” som öppet 

homosexuella och även hur omgivningen reagerade. Vårt främsta fokus ligger dock på hur de 

som ”kommit ut” själva upplevde att de förändrades i och med att de ”kom ut”. Hur dem 

själva kände att deras identitet formades till något nytt (om de över huvudtaget kände av en 

sådan förändring). I fall responsen och förväntningarna från omgivningen blev annorlunda i 

och med att de ”kom ut”. Det gör vi genom att intervjua elva öppet homosexuella män och 

kvinnor.  

Disposition 

Vår uppsats består av sju kapitel. Efter inledningen går vi i bakgrunden bland annat igenom 

lite historia kring homosexualitet men också vad en ”komma ut” process är. I samma kapitel 

tar vi också upp tidigare forskning som har genomförts.  

Kapitel två berör våra teoretiska utgångspunkter som är identitet, heteronormativitet och 

biografiska vändpunkter. Kapitel tre handlar om vår metod och dess underkapitel berör bland 

annat etik, urval, förförståelse och tillvägagångssätt.  

I kapitel fyra presenterar vi vårt material vi samlat in. Det är indelat i fyra kategorier som är 

före, under och efter ”komma ut” processen samt omgivningens reaktion. Efter detta följer vår 

sociologiska analys där vi ställer vårt empiriska material mot våra teorier för att visa på 

likheter och olikheter. 

I det sista kapitlet, kapitel sex, redogör vi för våra egna reflektioner, vilka problem vi har stött 

på och vad man hade kunnat göra annorlunda. 
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1. Bakgrund 

HBT - då och nu 

Journalisten och författaren Carina Roxström (2005) menar att den svenska 

heteronormativiteten, då heterosexualitet ses som norm, härstammar från Per Albin Hanssons 

folkhemstal från 1928. Folkhemmet blev upphov till ett enormt arbete inom en mängd 

områden så som socialt, moraliskt, medicinskt och sanitärt. Det gamla Sverige skulle bort och 

ett nytt rent Sverige med nya samhällsmodeller skulle byggas. Staten behövde då styra sina 

medborgares beteenden genom normer och lagar.  För att lyckas med detta började staten 

kategorisera in sina medborgare i ”anpassade” och ”avvikande”, men ”välviljan, att göra gott, 

blir alltid inte så god” (Sterky 2005:60). Hon menar att när makten blir för stor ökar också 

risken för övergrepp och kränkningar. Ett exempel hon tar upp är tvångssteriliseringen som 

drabbade omkring 63 000 svenskar under 1935 till 1975 för att förhindra att sinnessjuka och 

sinnesslöa fortplantade sig (Sterky, 2005). Homosexuella förde inte arvet vidare men var ett 

samhällsmoraliskt hot, staten korrigerade en ”felaktig sexualitet”. Under 1930 och 1940- talet 

så ingriper polisen allt mer aktivt mot dessa ”sexuellt avvikande” personer och åtalen för 

homosexuella handlingar ökar markant, istället för att dömas till straff skrevs de flesta in på 

mentalsjukhus (Sterky, 2005). År 1944 blev homosexualitet en medicinsk diagnos och i 

samband med det togs det bort ur straffregistret. På 1950- talet ökar den moraliska 

övervakningen i samma takt som den homofobiska stämningen i Sverige ökar. Den 

”moraliska paniken” som inträffade berodde bland annat på amerikanen Kinseys rapport från 

1948 som slog fast att homosexuella handlingar är långt mer vanliga än tidigare trott. Media 

speglar ämnet och med all denna uppmärksamhet blir ”homosexuell” ett nytt ord som allt fler 

använder sig av i samhället, i och med detta börjar ”homosexuella” bli allt mer en egen 

kategori skild från majoritetssamhället (Sterky, 2005). 

År 1950 bildades riksförbundet för sexuellt likaberättigade, RFSL, i Sverige som en 

organisation som verkar för homosexuellas, bisexuellas och transsexuellas rättigheter. Detta 

ledde till att en ny kategorisering skapades av samhället vilket gjorde att homosexuella 

började identifiera sig med varandra som en grupp med gemensamma intressen. I och med 

aidsepidemin, som bröt ut i början av 1980-talet, skapades nya radikala grupper med HBT- 

personer, HBT står för homosexuella, bisexuella och transexuella personer, som ville göra 

”uppror” för hur de blev behandlade under denna tid. Under samma tid skapades begreppet 

Queer, ett begrepp som betyder att normerna för manligt och kvinnligt suddas ut. Under 
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1990-talet och 2000-talet har en rad nya lagar kommit att stiftats till fördel för HBT- personer 

(www.rfsl.se). Bland annat tilläts år 2002 homosexuella att prövas som adoptivföräldrar. 

Samma år inkluderar riksdagen även homo och bisexuella i hetslagstiftningen. År 2005 får 

lesbiska par rätt till insemination i Sverige samma år lägger Sveriges regering ett nytt 

lagförslag som bland annat ska ge HBT- elever i svenska skolor ett större skydd (Sterky, 

2005). 

”Komma ut” processen 

Att ”komma ut ur garderoben” är ett begrepp som existerat länge. Det har fungerat som en 

beteckning på en plats dit homosexuella har blivit hänvisade i ett heteronormativt samhälle, 

ett samhälle som endast ser det naturligt att leva som heterosexuell. 

”Vad är garderoben? Det är ingen plats där du lever, men ett rum där du förvarar de 

kläder i vilka du uppträder. Den innehåller byggstenarna för den sociala konstruktionen 

av dig själv, som exempelvis kläder.”(Rosenberg, 2006: 93-94) 

 

”Komma ut” - begreppet har sin grund i den amerikanska gayrörelsens uttryck ”coming out of 

the closet into the street” (www.ne.se). Det handlar om en utveckling för individen som leder 

till att individen får en positiv bild på sin homosexuella identitet där inget behöver döljas 

längre (www.ne.se). Att ”komma ut” som homosexuell är en process som kan vara väldigt 

påfrestande och lång, synen på sig själv som individ förändras samt ens roll i samhället. 

Omgivningens reaktioner varierar och det kan vara allt ifrån att bearbeta fördomarna till att 

också i slutändan kunna besegra dem (www.rfsl.se).  

Öhrman (2006) har gjort ett antal intervjuer med HBT- personer där de har fått berätta om 

sina upplevelser kring att ”komma ut”. De berättar om ångesten att berätta för sin omgivning 

om sin sexuella identitet, detta skiljer sig givetvis från individ till individ. Att det är 

förknippat med ett stort utlämnande av sig själv verkar vara ett genomgående tema i Öhrmans 

bok. 

Tidigare forskning 

I en studie gjord av Margareta Lindholm, Dubbelliv – reflektioner om döljande och öppenhet 

(2003), har hon intervjuat homosexuella kvinnor om att vara öppen med sin sexualitet. I 

studien är utgångspunkten dubbelliv vilket, enligt Lindholm (2003), innebär att vara öppen 

homosexuell i vissa situationer men inte i andra. Dessa kvinnor vill inte använda sig av ett 
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uttryck som ”komma ut” eftersom de menar att bara för att en person ”kommit ut” en gång 

innebär det inte att denne är öppen för alla. I intervjuerna Lindholm (2003) har genomfört har 

det kommit fram att många av kvinnorna har levt ett dubbelliv, detta verkar enligt kvinnorna 

vara vanligt även om det är medvetet eller inte. Kvinnorna berättar att de många gånger 

hamnar i en situation där de ställs inför ett dilemma där de måste avgöra om de ska berätta 

eller inte. Lindholm (2003) har kommit fram till att det finns situationer där personer väljer att 

inte vara öppet homosexuella då detta inte för med sig något bra. Ett av argumenten till detta 

är enligt kvinnorna de hatbrott som äger rum i samhället och att de trots att det finns nya lagar 

inte känner sig helt trygga i vissa situationer. Kvinnorna berättade också hur de var öppna för 

de närmsta i familjen men att de undanhöll sin sexualitet för resten av släkten. 

Respondenterna i Lindholms studie (2003) berättar om de risker det kan innebära att berätta, 

det vanligaste brukar vara att fokus flyttas från det samtalsämne som de då hade till att handla 

om dennes sexuella läggning (Lindholm, 2003). 

 

År 2006 gjorde RFSL en rikstäckande undersökning kring hur HBT- vänliga Sveriges 

kommuner var, den sammanställdes av Lars Jonsson. Endast tre procent av kommunerna fick 

godkännande för deras arbete med att motverka diskriminering av HBT- personer i deras 

löpande verksamheter. Undersökningen har berört fem områden: skolan, kommunernas 

verksamhet och dess personal, HBT- samhällets infrastruktur, frekvensen brott med 

homofobiskt motiv samt allmänhetens attityd till homosexuella. 

Många HBT- personer som bor på mindre orter känner att de har svårt att leva öppet med sin 

sexualitet och känner sig därför tvingade att flytta till större städer för att slippa dölja en bit av 

sig själva. Både Göteborg och Stockholm låg i toppen av det sammanställda resultatet men på 

första plats hamnade Borås. Anledningen till detta menar RFSL handlar om att Borås har en 

väldigt aktiv förening vilket har påverkat politikerna i kommunen så att det har fattats positiva 

beslut till fördel för HBT- personer (www.rfsl.se). 

2. Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att fokusera på tre teorier. Heteronormativitet, biografiska vändpunkter samt 

identitet eftersom vi vill analysera våra respondenters känslor och upplevelser i samband med 

”komma ut” processen. Våra valda teorier kompletterar varandra och visar från flera olika håll 

hur en identitet påverkas av avgörande vändpunkter i en människas liv beroende på vilket 
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samhälle han eller hon lever i, men också hur samhällets normer påverkar hur en individ ser 

på sig själv. 

Heteronormativitet 

”Den heterosexuella livsformen är den normala utgångspunkten i livets alla dimensioner” 

(Svensson 2007: 145). Heteronormativitet är det som olika kulturer och samhällen ser och 

upplever som normalt. Intressant för oss är hur detta normala uppstår, hur det upprätthålls och 

vilka konsekvenser det normala har på individers liv.  

Heteronormativitet är ett av queerteorins centrala begrepp då den forskningen bland annat 

kritiskt granskar och problematiserar normer för genus och sexualitet. Mer specifikt är det den 

normerande heterosexualiteten som är intressant. Queerteorin utgår från att heterosexualitet 

precis som all annan social ordning är ”kulturell, socialt och historiskt skapad” 

(Ambjörnsson 2006:3). Queerteorin vill ifrågasätta heterosexualitet som den gällande normen. 

Heteronormativitet upprätthålls genom institutioner, lagar, strukturer, relationer samt 

handlingar som bevarar heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och det mest åtråvärda 

sättet att leva. Ambjörnsson (2006) menar att hur denna heteronormativitet tar sig uttryck 

skiljer sig från tid och plats.  

För att heteronormativitet skall upprätthållas krävs det att vi använder oss av kategorier, dessa 

kategorier hjälper oss att förstå omvärlden men den ger också upphov till felaktiga 

förväntningar på andra människor. När en kvinna kategoriserar sig som kvinna förväntas det 

att hon skall ha sexuellt umgänge med någon från kategorin man och vice versa. Individen 

förväntas vara heterosexuell till motsatsen är bevisad.  Om man bryter från dessa normer så 

aktiveras en rad nya förväntningar från omgivningen för att kunna placera in normbrytaren i 

en ny kategori (Ambjörnsson, 2006). Ett annat socialt mönster som enligt Ambjörnsson 

(2006) krävs för heteronormativitetens överlevnad är att det finns en hierarki, att det finns två 

motpoler, en hegemoni. Det vill säga att något är mer önskvärt och åtråvärt än något annat. Vi 

förväntas sträva mot det åtråvärda och bemöts/straffas annars av bland annat tystnad, 

ignorans, förlöjligande, obegripliggörande och stereotypifiering. Att stereotypifiera någon är 

att ”ta fasta på några få, enkla, lättförståeliga och erkända egenskaper hos en person eller 

grupp. Sedan låter man dessa egenskaper representera allt.” (Ambjörnsson 2006:75). Dessa 

stereotyper som inte tillhör majoritetssamhället är begränsade och oftast negativa. 
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I boken Normer och Normalitet i socialt arbete (2007) menar Svensson att det 

heteronormativa perspektivet kan orsaka att vissa delar av samhället osynliggörs och 

tabugränserna hindrar oss att se verkligheten eftersom vi placerar oss i ett fack och använder 

oss av och tänker i termer som ”vi” och ”dem”.  

Vidare används ofta begreppet makt i samband med heteronormativitet, Wasshedes (2010) 

definition av makt är att det är något som inte är definitivt utan att något som skapas hela 

tiden, är föränderlig och lokal. Makt är inte något som ägs utan som hela tiden skapas och 

utväxlas i interaktionen mellan människor. ”Heteronormativitet medför alltså en särskild 

disciplinerande makt som strukturerar det sociala, politiska och kulturella livet.” (Wasshede 

2010:26). Författaren menar även att makten lägger beslag på tillvaron genom att kategorisera 

individer genom att ”fästa” identiteter på dem för att det skall vara lättare att kontrollera 

individen. Wesshede (2010) menar att det alltid finns motstånd mot dominerande normer, 

något hon kallar ”motståndsnormer”. Dessa skapar också exkluderingar, ett utanförskap vilket 

leder till nya motståndsrörelser. Författaren vill även poängtera att vissa normbrott är 

accepterade medans andra inte är det och att det finns normer för hur dessa normbrott får se ut 

(Wasshede, 2010).  

Identitet 

Trost & Levin (2004) menar att en social identitet innebär att man blir placerad av andra som 

ett socialt begrepp, och som man även tillskriver och tillkännager för sig själv. En individs 

identitet är alltså beroende av andra människor i samhället, inte direkt utan via individens 

perception av dem. En individs identitet är alltså inte statisk utan föränderlig i och med att 

situationen kan förändras. I en viss situation kan en individ känna sig stark och trygg men i en 

annan känna sig svag och otrygg. Detta handlar också om hur individen i vissa stunder kan 

känna att en identitet känns mer behaglig i ett sammanhang än andra och att denne i vissa 

situationer upplever att hon eller han är sin ”rätta” identitet (Johansson & Hammarén, 2009). 

Identiteten man har vid ett tillfälle gör att man ansluter sig till vissa relationer och lämnar 

andra (Trost & Levin, 2005). Grupptillhörighet är avgörande för vårt identitetsskapande enligt 

Rosenberg som gjort en bok i queerforskning- Queerfeministisk anda. Hon menar att vi tolkar 

varandra och oss själva genom likhet och olikhet och att vår identitet upprätthålls genom en 

känsla av gemenskap (Rosenberg, 2006). Vi kommer både att själva identifiera oss med 

grupper och som motsatser till andra grupper men också att tvingas in under diverse 

grupptillhörigheter vilket innebär att identitetskategoriernas konstruktion kan bli påtvingad 

(Rosenberg, 2006).  
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Social identitetsteori handlar om hur individens identitet grundar sig i grupptillhörigheter. 

Den lägger stor vikt vid kategoritillhörighet, att vi är något, till exempel homosexuell gör att 

individen kan kategorisera in sig i en större grupp. Jaget får en identitet av kategoriseringen 

som även leder till att individen kategoriserar in sig själv i kategorin (Trost & Levin 2004).  

Jonas Stier förklarar i sin bok Identitet - människans gåtfulla porträtt (2003), hur identiteten 

först blir betydelsefull när den sätts i relation till någon eller något annat. Han menar att den 

viktigaste tiden för utvecklingen av identiteten sker under ungdomsåren. Stier (2003) förklarar 

det som en tid då tonåringen slussas mellan förnekelse och självhävdande vilket leder till en 

mycket rörig ålder för individen. Det är en ålder där tonåringar ställer sig frågor som; Vem är 

jag? Vilket liv vill jag leva? Vilken sexuell läggning har jag? En viktig del i skapande av 

identitet är utvecklandet av den sexuella identiteten, vårt letande efter sexualiteten utifrån de 

kulturellt konstruerade kategorierna heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet. Det är 

inte bara ett sökande efter vem man attraheras av utan även hur man ska hantera denna 

attraktion (Stier, 2003). Ungdomsåren präglas av separation och utvecklandet av ens 

individuella personlighet och det är genom dessa processer som identiteten formas. Det är 

processer som löper genom individens uppväxt från nyfött barn till tonåren. Stier (2003) 

menar att individen under hela tonårstiden söker efter en stabil identitet, detta genom att 

försöka att ta kontroll över sitt liv. Författaren menar också att det är genom de signifikanta 

andra, nära personer i din omgivning, som individen utvecklar en identitet. På så sätt att man 

skapar sig en självbild genom att se sig själv genom andras perspektiv. Det skapar en självbild 

som gör att man upplever att man är olika individer beroende av vilket socialt sammanhang 

man befinner sig i. Detta har tidigare varit en omedveten process men under de senare tonåren 

övergår det till att vara mer medvetet genom åsikter och beteende.  

I sin bok Queerfeministisk anda menar Rosenberg (2006) även att identitet inte är något 

statiskt utan istället består av en rad olika skildringar som på olika sätt förkroppsligas och 

beroende på olika kontexter förändras innebörden av skildringarna. Det som skapar en bild av 

en statisk identitet är individens oförmåga att reflektera över dessa förändringar fortsätter 

Rosenberg (2006) och att oförmågan att reflektera bygger på en bild av att en statisk identitet 

skapar trygghet, den antas skapa ett sammanhang och en tillhörighet mellan den enskilda 

individens identitet och omvärlden.  
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Biografiska vändpunkter och rollbyten 

Vändpunkt är ett begrepp som kan förklaras som en händelse eller handling som är avgörande 

i en persons liv. Det är också genom denna vändpunkt som individen kan dela in livet i för 

och efter. Själva teorin att det existerar vändpunkter är enligt Johansson (2005), en typisk 

västerländsk föreställning om att vår utvecklingsprocess har ett individuellt och avgränsat jag 

som genomgår olika stadier och våra livsberättelser tycks kretsa kring dem. Ett social- 

konstruktionistiskt perspektiv på vändpunkter menar att de är socialt skapade och bundna av 

kontexten.  

Etnologen Alf Arvidsson menar att man kan synliggöra en vändpunkt genom att den ofta 

benämns med ”sen blev det annorlunda…” eller ” så var det fram tills…”, den kan även 

synliggöras genom att livet kategoriseras in i ”nu- då” (Johansson 2005:320).  

Då en individ når en vändpunkt är det vanligt att denne väljer att förändras genom att byta en 

roll mot en annan. Sociologen Helen Rose Fuchs Ebaugh studerade vad som händer när 

människor lämnar en roll och går in i en ny. I boken Becoming an ex (1988) har hon 

framställt en teori kring processen om rolluträde. Hon menar att det finns fyra stadier som 

nästan alla rolluträdare går igenom under sin förändringsprocess: de första tvivlen; sökandet 

efter nya alternativ, vändpunkten, samt den nya identiteten. 

Enligt Ebaugh (1988) börjar förändringarna ofta i det dolda. En känsla av att något inte 

stämmer, man funderar över orsakerna och börjar successivt omvärdera sin situation. När 

tvivlen växt sig tillräckligt starka går personen ofta in i nästa förändringsfas - sökandet efter 

nya alternativ. Man jämför för- och nackdelar med olika alternativ för att må bättre. Så en dag 

kommer vändpunkten. Vändpunkten är sällan orsaken till själva förändringen, utan mer en 

symbol för problemet, man orkar inte mer. En form av vändpunkt är när det sker en 

utmärkande händelse som får personen att inse att förändring måste ske, det kan också vara en 

mindre händelse med stark symbolisk laddning som får personen att ”vakna upp.” 

Tillsist den fjärde fasen - den nya identiteten. Här handlar det om att göra den nya rollen till 

sin egen samtidigt måste en anpassning ske till den roll man lämnat. Under identifieringsfasen 

är det vanligt att människor tar hjälp av yttre markörer för att signalera till omgivningen och 

påminna sig själva om att de tagit ett nytt steg i sina liv (Ebaugh, 1988). 
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Ebaugh (1988) menar att ex-rollen är unik på så vis att dess handlingar och identitet 

associeras med den roll som förväntas på människan i samhället, före detta roller byts ut mot 

nya utefter de normer och regler vi lever efter. Ebaugh (1988) menar att roller är ett 

karaktärsdrag som utgör människans sociala position i samhället, för att uppnå bästa resultat 

krävs det att personen fokuserar på att hitta meningsfullhet i sin nya personlighet och roll 

(Ebaugh, 1988).  

Sammanfattning 

Vi menar att ”komma ut” processen kan ses som en vändpunkt i livet, vi menar även att detta 

kan kopplas ihop med rollbyten och att ens identitet är situationsbunden och föränderlig 

eftersom man använder sig av olika roller i olika situationer. Att ”komma ut” som 

homosexuell är att gå emot normen i samhället alltså att bryta mot det heteronormativa. Även 

detta påverkar identiteten eftersom vi anammar andras normer på oss som våra egna men även 

att identitetskategoriernas konstruktion kan bli påtvingad på oss och att detta kan vara något 

positivt eftersom vi då ser oss som en del av en grupp och gemenskap. 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

Nedan kommer vi att gå igenom för vad kvalitativ metod innebär. Det är den metod vi anser 

är den bästa att använda oss av för att få svar på de frågor vi ställer oss i syftet. Efter det första 

avsnittet kommer vi gå igenom för tillvägagångssättet, bland annat hur vi genomförde våra 

intervjuer. 

Kvalitativ metod 

Vi valde att användas oss av kvalitativ forskning eftersom det innebär att ta reda på 

erfarenheter och åsikter berättade med egna ord och utifrån respondentens egna perspektiv 

(Kvale, 1997). När det handlar om att förstå människors sätt att reagera och resonera, eller se 

mönster i människors handlande så var den kvalitativa metoden mest användbar för oss 

eftersom vi ville undersöka respondenternas individuella erfarenheter och upplevelser i och 

med deras ”komma ut” process. Vi valde att ha ett fåtal respondenter för att se om det fanns 

något mönster i deras berättelser, samt om vi kunde hitta liknande erfarenheter mellan 

respondenterna i deras ”komma ut” process. I och med att vårt syfte behandlar begrepp som 

norm och identitet och vi vill ha individers livsberättelser och hur de har upplevt sin ”komma 

ut” process ansåg vi att det inte hade fungerat att använda oss av kvantitativ data för att få 
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fram ett resultat som vi letade efter. Begreppen kan vara svåra att förklara med en enkät och 

varken respondenten eller vi som ledde intervjun hade haft en möjlighet att förklara eller 

fråga. Innebörden av ovanstående begrepp kan vara subjektiva och i en enkät kan därför 

resultatet ifrågasättas. Alla respondenter kanske inte är bekanta med begreppen och därför kan 

det behöva förklaras vilket inte hade fungerat med en kvantitativ metod. Med en kvalitativ 

metod kan vi se känslor som uttrycks under intervjun samt att vi kan se kroppsrörelserna på 

respondenten vilket leder till att vi kan förstå ett svar bättre. Därför valde vi att samtidigt ta 

anteckningar under intervjuerna. 

Kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att både använda oss av ostrukturerade och strukturerade intervjuer då vi har 

genomfört sju stycken face to face intervjuer och fyra stycken via mail, de senare var mer 

strukturerade än face to face intervjuerna som var ostrukturerade. Med ostrukturerade 

intervjuer menas att vi lät respondenterna prata relativt fritt kring deras upplevelser. Vi 

använde oss av en omfattande intervjuguide men endast som stöd om respondenten inte visste 

vad hon eller han ska prata om, samt som stöd för oss så vi inte missar något viktigt. 

Respondenterna fick berätta om sina upplevelser från att de ”kom ut” tills den aktuella dagen 

intervjun skedde. Det är viktigt att berättelsen är respondentens egen och att vi som forskare 

inte styr intervjun till de resultat vi vill uppnå, alltså att vi inte avbryter utan lyssnar noga 

(Scott, 2004). 

De respondenter som har valt att genomföra en mailintervju svarar efter samma intervjuguide 

som i face to face intervjuerna. Skillnaden ligger i att vi i mailintervjuerna har gett skriftlig 

information om uppsatsen och dess syfte samt om anonymitet och hur materialet ska hanteras. 

Det som gör att mailintervjun är mer strukturerad är att det förloras möjlighet till att ställa 

följdfrågor, vilket kan påverka vårt resultat i och med att man kan få fram lite mer information 

om vissa saker i en face to face intervju. Respondenten kan inte heller på samma sätt ställa 

frågor om det skulle vara något de undrar över. Svaren blir väldigt planerade i en mailintervju 

då respondenten har tid att fundera kring frågor och tid till att formulera sig rätt. I en face to 

face intervju skapas det en spontanitet kring respondentens svar, saker som kommer upp 

kanske aldrig hade blivit skrivna i en mailintervju. Detta kan samtidigt vara positivt i den 

mening att respondenterna har fått tid till att reflektera över frågorna för att kunna svara så bra 

som möjligt samt så utförligt det bara går. Vilket är bra i vårt fall då vi vill veta hur personen 



 12  
 

har upplevt en viss situation och inte få fram fakta om saker som kan användas mot personen i 

fråga.  

Våra intervjuer har haft en låg standardisering vilket innebär att vi inte har genomfört 

intervjuerna i samma miljö, vi ställde inte heller våra frågor i samma ordning utan lät 

respondenten vara fri i sina svar. Följdfrågorna var inte desamma i alla intervjuer utan de 

ställdes beroende av det svar vi fick (Trost, 2005). 

Hermeneutik 

Hermeneutiken är ett vetenskapligt förhållningssätt som innebär att man studerar, tolkar och 

försöker förstå den mänskliga tillvaron genom att tolka andra människors livssituation (Patel 

& Davidson, 1994). Den hermeneutiska förförståelsen kan kopplas till mänskligt handlande 

och hur vi förhåller oss och förstår varandra. Genom att vi har använt oss av intervjuer ökar 

vår förståelse då vi kan utgå från både de emotioner och de ordval som respondenten visar 

och använder för att besvara våra frågor. Eftersom denna studie till stor del består av 

uppfattningar och känslor så blir det till vår fördel att vi på plats kan läsa av och anpassa våra 

frågor till det som sker under intervjun. Detta förklarar varför vi hela tiden får utgå från ett 

hermeneutisktolkande perspektiv i vår studie eftersom vi är intresserade av att tolka våra 

intervjupersoner upplevelser.  

Förförståelse 

Vår förförståelse är baserad på våra värderingar, dessa värderingar har vi oftast fått i och med 

att vi har socialiserats in samhället på ett sådant sätt att vi omedvetet har tagit till oss vissa 

värderingar. Ingen av oss är homosexuell och därför har vi varit mycket medvetna om att vi 

hela tiden har haft en syn utifrån på homosexualitet. Däremot har vi båda vänner och bekanta 

som är öppet homosexuella. En av oss fann ett intresse då en manlig bekant ”kom ut” som 

homosexuell och därmed även blev mer feminin i sitt kroppsspråk och detta ifrågasattes bland 

bekanta. Hon blev då intresserad av normer och identitet eftersom det upprörde henne att 

andra inte bara kunde acceptera honom för den han är.  Dock är det viktigt att vara 

uppmärksam på att vår förförståelse också kan leda oss fel, och att det kan vara farligt att låsa 

fast sig vid den när resultat skall uppnås (Thurén, 2006).  

Reliabilitet och validitet 

Med validitet menas att man undersökt det man undersökt och ingenting annat (Thurén, 

2006). Att mäta det som avses att mäta ger en klar uppfattning av god validitet (Wallen, 
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1996). Med reliabilitet menas att resultaten är tillförlitliga, och att undersökningen kan göras 

om flera gånger utan att resultatet ändrar sig (Svenning, 2000). Därför har vi valt att inte 

intervjua vänner och bekanta då vi anser att vi kan få svar på frågor som ingen annan hade 

fått. Det finns många olika sätt att använda sig av för att samla in den information forskaren 

söker. För att vi skulle få in de material vi sökte så gjorde vi intervjuer samt tog 

fältanteckningar på situationen om det var något speciellt som utmärkte sig men som inte hörs 

på inspelningen. Vi hade med en diktafon på varje intervju för att kunna spela in allt som 

respondenten sa. Att vi valde att intervjua var för att vi ville få med känslor och tankar som 

kan var svåra att få med i en kvantitativ forskning. Att använda sig av både intervjuer och 

fältanteckningar menar Kvale (1997) ger ett tillförlitligt resultat på forskningen. För att öka 

trovärdigheten i vår studie valde vi att göra en intervjuguide som vi kunde ha till grund för 

våra intervjuer. Intervjuguiden gav oss möjlighet att ställa följdfrågor direkt och på så sätt 

undvika misstolkningar, men även för att öka resultatets trovärdighet (Kvale, 1997).  

3.2 Tillvägagångssättet 

Intervjuguide 

Frågorna i intervjuguiden relaterades till det ämne och syfte vi valt att fokusera på och till de 

frågor som ligger till grund för vår undersökning och analys. För att genom intervjuerna 

besvara vårt syfte och för att underlätta kodningen av materialet har vi valt att undersöka 

”komma ut” processen genom att ta fasta på kronologin i deras livsberättelse. Vi valde alltså 

att dela upp vår intervjuguide i 1) tiden före individen kom ut, 2) under tiden han eller hon 

kom ut och 3) tiden efter denne kom ut. En indelning som vi också följer när vi presenterar 

vårt material.  

Omgivningens reaktioner löper genom hela intervjuguiden och det blir först i kodningen och 

presentationen av materialet som det urskiljs. Från början hade vi tänkt ha dessa teman genom 

hela uppsatsen men det visade sig snart att det var svårt att fullfölja det i analysen. Vi har 

dock valt att ha kvar det i presentation av materialet för att följa vår intervjuguide. Vi anser 

ändå att det fungerar att göra så eftersom vi vill belysa för läsaren den kronologiska följden i 

intervjuerna.  

Urval 

Vi har intervjuat elva personer sammanlagt. Utav dessa har fyra intervjuats via mail och 

resten face to face. Vissa av våra respondenter är valda just för att vi innan visste att dessa 

hade en  
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lite mer speciell historia att berätta i och med deras ”komma ut” process. Vi valde enbart 

personer som vi visste hade kommit ut och var öppet homosexuella eftersom vårt syfte 

indikerar på detta. Respondenternas kön har inte haft något med vårt urval att göra. Vi valde 

också att inrikta oss på personer som ”kom ut” för några år sedan. Detta för att vi trodde att 

personerna då har hunnit tänka igenom deras ”komma ut” process samt att de har haft tid på 

sig att fundera till kring det och att de då kan prata mer öppet om processen och de känslor det 

innebar. 

Vi vände oss till RFSL, en rikstäckande organisation men som också finns som en lokal 

organisation i Halmstad. De hjälpte oss att maila ut en förfrågan till sina medlemmar via oss 

om att vi sökte intervjupersoner. Detta gav dock inga respondenter så vi valde att besöka 

deras lokal en måndag då vi visste att de hade måndagsfika och på så sätt fick vi tre intervjuer 

inbokade. Vilka vill vi inte avslöja eftersom det kan göra att intervjun kan kopplas till 

personen i fråga och vi anser inte att det är avgörande för vårt resultat. Resterande intervjuer 

har vi fått med hjälp av snöbollseffekten. Våra respondenter är bekantas bekanta till oss men 

inga vi tidigare träffat. Vi har valt att inte intervjua vänner då vi anser att detta skulle kunna 

påverka resultatet på så sätt att andra inte skulle kunna få samma resultat, då det är lätt hänt att 

intervjun blir personlig och därmed också mer känslig. 

Intervjusituationen 

De flesta av våra intervjuer har skett face to face i en neutral miljö som respondenten har fått 

välja själv, oftast på ett café. Före intervjun har vi haft mail och sms kontakt men vi har inte 

träffats tidigare. Helst ska en impulsiv intervju ske eftersom sannolikheten då är större att få 

mer spontana och oväntade svar från respondenten (Kvale, 1997). I alla intervjuer har 

respondenten fått tillgång till vårt syfte och fått läsa igenom frågorna innan själva intervjun 

börjar. Detta för att de ska ha möjlighet till att kunna stryka någon fråga som de kanske inte 

vill svara på eller om de känner att någon fråga kan vara jobbig. Vi har även bandat 

intervjuerna med en diktafon samt tagit anteckningar under intervjun. Fältanteckningar fördes 

under intervjuerna för att minimera risken att missa viktig information. Innan de startade fick 

respondenten information om bandinspelning, anonymitet samt att de kan välja att avsluta 

intervjun när de vill. Vi gav dem även en kort presentation av oss och om studiens syfte. Varje 

intervju varade mellan 30 - 50 minuter.  

Detta valde vi att be dem att göra då vi ansåg att det skulle vara enklare för respondenterna att 

bara skriva och inte tänka till för mycket men också att det skulle hjälpa oss att koppla 
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samman med de intervjuer som har skett face to face. I mailet förklarade vi även att 

intervjuerna är helt anonyma samt hur vi kommer att hantera dem och vem som kommer att 

ha tillgång till intervjuerna.  

Bearbetning av materialet 

Vi transkriberade allt material vi hade spelat in under intervjuns gång, sedan kodade vi 

materialet genom att hitta mönster och begrepp som stack ut och som vi ansåg var relevanta 

för oss.  Vi satte sedan samman allt de vi tyckte var viktigt till en sammanhängande text. 

Detta menar Johannessen och Tufte (2003) är en viktig del för att kunna förstå de resultat som 

samlats in.  

Etik 

Vi har enbart intervjuat personer över 18 år eftersom vi anser att det vore oetiskt att intervjua 

yngre då de genomgår så många förändringar bara genom att vara tonåringar samt att vi vill 

att de vi intervjuar själva skall ha reflekterat över sin ”komma ut” process och sin identitet i 

samband med det.  

Inom forskning är det oerhört viktigt att ta hänsyn till respondenten som ska intervjuas, det 

gäller att hela tiden följa de etiska kraven genom hela uppsatsen (Trost, 2005). Alla 

intervjupersoner informerades tydligt om vad som gällde med intervjun. Viktigt för oss var 

också att känna av respondenten och inte trycka för hårt på vissa frågor då en del har upplevt 

denna period i livet som jobbig och plågsam. Med tanke på studiens storlek och bristen på 

tidigare erfarenheter ville vi inte utsätta respondenterna för något som de sedan skulle ångra 

eller riva upp allt för besvärliga tankar. 

En annan viktig sak att tänka på är att uppgifterna som ges av respondenterna ska behandlas 

helt konfidentiellt. Det är viktigt att skydda respondentens integritet så mycket som möjligt, 

anledningen till det är att ingen som läser rapporten eller lyssnar på redovisningen ska ha 

möjlighet att identifiera personen i fråga (Trost, 2005). Vi valde därför att fiktiva namn samt 

att ändra andra uppgifter som kan leda till att personen känns igen. Speciellt viktigt blev det 

för oss eftersom vi har intervjuat personer som har offentliga yrken och vi vill inte skada 

deras anseende genom att lämna ut personlig information. Intervjuerna på diktafonen är också 

raderade så att informationen som finns där inte ska ”komma ut” till någon annan är oss. 
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4. Presentation av material 

Nedan presenterar vi det material vi har samlat in. Vi har delat upp det i fyra olika teman: - 

tiden före, tiden under, tiden efter samt omgivningens reaktion. I dessa teman finns det under- 

teman som har kommit fram under intervjuernas gång. Vi ville veta hur våra respondenter 

kände och upplevde sin ”komma ut” process därför valde vi att ordna och strukturera vår 

intervjuguide kronologiskt för att hjälpa respondenten att reflektera över sin situation. Vi har 

valt att ha kvar dessa teman i presentationen av vårt material eftersom att vi anser att det 

fungerar och visar deras tankegång igenom hela ”komma ut” processen. Först sker en 

presentation av våra respondenter, namnen är fiktiva. Vi har valt att presentera kön, ålder, när 

de ”kom ut” samt om de bor i en stor stad eller mellanstor stad. Med storstad menar vi en stad 

som har mer än 500 000 invånare och med en mellanstor stad menar vi en stad som har mer 

än 80 000 invånare men mindre än 500 000. Vi har valt att presentera informationen då det 

visar sig att det finns skillnader som kan kopplas till de svar de har gett oss.  

Anna- Född på 70- talet, ”kom ut” under början på 90-talet, storstad 

Axel- Född på 60-talet, ”kom ut” i början på 2000-talet, mellanstor stad 

Daniel- Född på 60- talet, ”kom ut” på 90-talen, mellanstor stad 

Emma- Född på 80- talet, ”kom ut” i slutet på 90-talet, storstad  

Erik- Född på 70- talet, ”kom ut” på 90-talet, mellanstor stad 

Jasmine- Född på 80- talet, ”kom ut” på 2000-talet storstad 

Maria- Född på 80-talet, ”kom ut” under 90-talet, storstad 

Martin- Född på 80-talet, ”kom ut” på 90-talet, mellanstor stad 

Olof- Född på 60-talet, ”kom ut” på 80-talet, mellanstor stad 

Per- Född på 40- talet, ”kom ut” i slutet av 90-talet, mellanstor stad 

Peter- Född på 80- talet, ”kom ut” på 90-talet, mellanstor stad 

4.1 Tiden före 

Dold kontra öppen homosexualitet 

När vi intervjuade våra respondenter så hade de olika förklaringar till hur de kände innan de 

blev öppet homosexuella. De flesta av våra respondenter var fortfarande dolda för vissa 

personer, i de flesta fall så handlade det om att inte alla släktingar visste om det så som mor- 

och farföräldrar. Men i andra fall var de inte helt öppna på deras arbetsplats. De som inte hade 

berättat för mor och farföräldrarna berättade att de besparade dem det för att de inte ville att 
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de skulle oroa sig för dem. Våra respondenter var också eniga om att det inte påverkade dem 

något speciellt att inte vara öppen för sina mor- och farföräldrar. 

”Dom har väldigt svårt för homosexuella, och invandrare, eller dom har väldigt svårt 

för alla som inte är normen. Det känns som att jag inte kan vara hela mig själv när jag 

är hos dom.” Maria 

I Marias fall var hon inte öppen inför hennes farmor eller farfar. Detta eftersom de var väldigt 

konservativa enligt henne. Per sa att han var öppen i princip för alla och att det inte fanns 

någon utvald som han hade valt att dölja det för. Peter förklarade att han inte var öppen för 

alla släktingar men att det handlade om att han inte ansåg att det fanns någon anledning att 

berätta det för dem då han inte hade så mycket kontakt med just de släktingarna. Axel är inte 

öppen för alla på sin arbetsplats då han har ett ”typiskt” manligt yrke där det enligt honom är 

lite ”grövre jargong” med många skämt som berör homosexuella under fikarasterna. Han är 

rädd för att de skall behandla honom på ett annat sätt om det blev uttalat att han är 

homosexuell. Han menar att de antagligen vet eftersom han har berättat för de som frågat och 

att det säkert pratas en del men det skulle bli annorlunda för dem och honom om alla visste.  

 ”... jag liksom förnekar ingenting heller utan jag lever mitt liv och frågar dom så svarar jag” 

Så här förklarar Daniel det i och med att han inte är öppet homosexuell på jobbet. Han säger 

att det är en sak han har valt själv och att han inte är den personen som står på sig så mycket 

utan trivs hellre med att inte dela med sig av det på jobbet. 

”Jag vägrade att identifiera mig själv som homosexuell och hoppades på att det skulle gå 

över” Emma 

Det fanns en enighet om att det påverkar ens självsyn att dölja sin sexualitet, många nämner 

ord som oärlig och att inte kunna vara stolt över den man är, osocial och dålig självkänsla. Att 

de i grund och botten känner sig som lögnare. Erik vill inte riktigt säga att han har dolt sin 

homosexualitet utan kallar den tiden i sitt liv för förnekelse. Ett fåtal av våra respondenter 

hade till och med haft homofobiska tankar när de själva insåg att de vara homosexuella, andra 

hoppades på att det skulle gå över. 

När Peter fick frågan om vad det betydde för honom att vara öppet homosexuell svarade han; 

”Att vara stolt över sig själv. Pride!” 

Alla våra respondenter svarade först att de var öppna för alla, men senare i intervjuerna visade 

det sig att det fanns enstaka personer som de inte var öppna med sin homosexualitet för. 
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Identitet  

Flera av våra respondenter menar att homosexualiteten har blivit en del av dem och att den 

har fått ta större plats än vad en heterosexualitet skulle göra.  

”Att vara homosexuell tror jag är en större del av min personlighet än om jag inte hade varit 

homosexuell.” Så här förklarar Maria det att hon känner i och med att vara öppet 

homosexuell.  

Erik menar att han alltid har haft samma personlighet, men att han förändrats på så sätt att han 

var väldigt följsam innan, han hade väldigt lätt att anpassa sig till andra och han liknar det 

med att han nästan suddade ut sin egen identitet. I och med att han ”kom ut” så kände han att 

han fick en full identitet och att han lever först nu. Erik kände också att efter att han hade 

”kommit ut” så tyckte han att det var jobbigt eftersom han kände att han hade haft en halv 

identitet och att han nu behövde leta fram en identitet som han hade dolt och förnekat så 

länge, ett sökande som han hade inom sig. 

Olof är en av dem som säger att hans personlighet förändrades efter att han ”kom ut”. 

Tidigare var han mer tyst och höll sig för sig själv och han kan sätta detta i direkt samband 

med att han ”kom ut” som homosexuell. Tidigare hade han dålig självkänsla och visste inte 

riktigt vem han var. Martin nämner att han är starkare som person efter att han ”kom ut” och 

att han inte tar åt sig av vad andra säger om honom. Peter säger att ju mer omgivningen kunde 

acceptera honom desto mer kunde han acceptera sig själv. Daniel är också helt övertygad om 

att det har påverkat hans identitet att han är homosexuell, han menar att om man är ärlig mot 

sig själv så utvecklas man som människa. Han säger också att homosexualiteten är en del av 

hans personlighet. 

Flera av männen nämner att många redan har trott att de varit homosexuella utan att de har 

behövt presentera sig som det, Martin tror att det är för att han rör sig mer feminint än den 

”normala” mannen, han tror dock inte att han har lagt till sig något extra utan att det alltid 

varit naturligt för honom.  

”Jag tror att man som homo vågar släppa lite och inte låsa sig så vid de feminina och 

maskulina dragen, att man som bög kan bejaka sin kvinnliga sida mer än vad den 

heterosexuella mannen får” Axel 

4.2 Tiden under 

”Komma ut” processen  
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Alla respondenter beskriver att det har varit störst för dem att ”komma ut” för deras nära och 

kära eftersom de har varit rädda för att de ska ta avstånd ifrån dem.  

”Mammas kommentar var: men det har vi vetat länge” Olof 

”Den var jobbig, min pappa började hata mig… han skulle göra mig frisk… vi har 

ingen kontakt.” Anna 

”Jag letade i almanackan efter ett datum, jag tänkte att det måste vara helg så hon 

hinner repa sig. Vi har ändå varit gifta i trettio år. Men att berätta för mina vuxna barn, 

det var det svåraste.” Per 

Flera av respondenterna berättar hur de har valt att ”komma ut” som bisexuell först för att 

sedan låta det övergå till att vara homosexuell. Detta för att de inte visste ifall de var helt 

homosexuella och det fanns ett mönster i att deras förklaring var att de vuxit upp med att man 

ska skaffa en partner av motsatt kön och hur hårt detta hade präntats in, så hårt att det var 

svårt att ”få bort”. 

”Jag visste inte riktigt hur jag själv kände och då kände jag att det var bättre att placera 

mig i båda omgivningarna” Martin 

Några av dem har inte aktivt kommit ut som homosexuella utan låtit det vara underförstått, 

Jasmine ”kom ut” som bisexuell och har sedan aldrig kommit ut som homosexuell. Hon 

tyckte att det var lättare att säga att hon var bisexuell, sedan dess har hon aldrig dejtat en kille 

och menar att hennes familj vet att hon är homosexuell även om hon aldrig riktigt har sagt det. 

Jasmine tror att detta är vanligt att göra, att de flesta kommer ut som bisexuella för att det 

skulle vara mer accepterande. Martin förklarar samma sak, han ”kom ut” som bisexuell men 

har aldrig haft en flickvän och att hans föräldrar troligen förstår att han är homosexuell men 

han har aldrig sagt det. 

”Normen, uppfostran och uppväxten och samhällets syn… har man bott i ett litet 

samhälle på landet och är uppvuxen i kyrkan med en styvfar som är präst så är det ju 

inte acceptabelt.” Erik 

Erik tror att det är lättare att ”komma ut” i en större stad eftersom i de mindre städerna lever 

människorna i kulturer och sociala sammanhang som gör att normen inte accepterar avvikare. 

Men samtidigt förklarade han det på så sätt att han inte vet hur det hade varit om han hade 

vuxit upp i en större stad. Han säger: ”... om jag hade levt i ett större samhälle, eller levt i en 

större stad, haft andra föräldrar och annat umgänge. Hur hade det sett ut då?”  



 20  
 

För Jasmine tog det lång tid innan hon själv kunde acceptera att hon var homosexuell, hon 

ställde sig frågor som varför just jag? Och hon träffade mycket killar under gymnasietiden för 

att hon inte ville vara homosexuell. Det var inte förrän hon flyttade till en ny stad som hon 

”kom ut” för första gången, hon menade att de hemma var väldigt trångsynta och introverta 

när de pratade om homosexualitet.  

Största skillnaden fann vi emellan generationerna, de som tillhör den äldre generationen, med 

detta menar vi dem som är födda på 1960 – talet eller tidigare, har valt att inte ”komma ut” 

som homosexuella under sin ungdomstid eftersom att de har känt att de inte var lika 

accepterat i samhället då. Vi kunde inte se någon skillnad mellan könen eftersom alla från den 

äldre generationen är män. De nämner även att de alltid har vetat att de har varit attraherade 

av män. Bland annat fanns det inget begrepp för homosexualitet utan man skulle bara gifta sig 

med någon av motsatt kön och bilda familj. Deras ”kom ut” process ser annorlunda ut 

eftersom det även inneburit en skilsmässa och att de har många år bakom sig då omgivningen 

sett på dem som heterosexuell familjefar.   

Några av respondenterna har tagit upp att de har använt sig av terapi för att komma till ro med 

sin sexualitet och hitta andra nya positiva synvinklar, för att känna att det inte är något fel på 

dem och deras känslor. Här kan vi inte urskilja några skillnader mellan generationerna eller 

var de bor.  

De flesta av våra respondenter har upplevt hur en kompis tog avstånd från dem efter att de 

”kom ut”. Men alla säger bara att om han eller hon inte kan acceptera det är det deras problem 

och då är det inte någon att ha som kompis ändå. 

Alla våra respondenter var eniga när de sa att ”komma ut” gör man inte en gång utan det är en 

pågående process hela livet. Dock var det den första gången man ”kom ut” som var den som 

man valde att tala eftersom det är det ”stora” steget för dem. Att ”komma ut” för nya 

bekantskaper menar de inte är samma sak eftersom de nu är så pass bekväma med sin roll och 

känner att om den andre inte kan acceptera det är det okej. Flera av dem reflekterar över att 

man kommer ut eftersom man automatiskt förväntas vara hetero, frågan om man har pojkvän 

eller flickvän dyker upp överallt, när man är hos läkaren och så vidare. 

Media och filmer menar Daniel visar upp en allmän uppfattning om homosexuella, han säger 

att de visar på hur männen är mer feminina och kvinnorna är mer manliga. Han anser att det 

finns oerhört många killar som är ”feminina” men som är heterosexuella, och han tycker 

därför det är synd att media spelar en sådan stor roll i att placera in folk i fack. Erik säger 
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också att media spelar en stor roll när det handlar om hur homosexuella ska vara, han menar 

att bara för att du är ”korthårig, snusar och kör truck och är tjej” så behöver du inte var 

lesbisk. 

”Att jag blev jag” säger Olof när vi frågade honom vad det har inneburit för hans personlighet att 

”komma ut” som homosexuell. För alla våra respondenter så betyder det jättemycket för dem att 

de är öppet homosexuella nu. Alla håller med om att det är en lättnad att nu kunna vara ärlig 

mot sig själv och den man är. Många beskriver det som en pusselbit som fallit på plats och att 

de slipper smussla och smyga, det har gjort dem hela. Ingen känner sig som en ny person men 

alla är eniga om att man känner sig mer tillfreds, gladare av att ”komma ut” att kärnan alltid är 

den samma. De mår bättre psykiskt, Martin säger att det inte har betytt så mycket för honom 

att ”komma ut” men han är klarare över vad det har betytt för omgivningen, hur tydligt det har 

blivit för honom om hur viktigt det är för andra att placera någon i ett speciellt fack. Axel 

berättar att han tycker att det är skönt att inte behöva hymla mer och att han och hans sambo 

kan gå ut på stan som vilket ”heteropar” som helst.  

”Den här regnbågsflaggan som man har… alla dessa färger säger ju att bara för att man 

tillhör en färg så behöver inte de andra färgerna vara fel.”  

Axel känner sig lugnare i själen idag när han är öppet homosexuell. Innan hade han varit noga 

med att inte ”göra bort sig” inför sina arbetskamrater, men känner nu att han kan koppla av 

helt och hållet.  

Gayvärlden  

Något som alla respondenter sa var att de till en början engagerade sig mycket i RFSL eller 

började umgås bara med homosexuella, de menar att det fanns ett behov av att få umgås med 

personer som tyckte och kände likadant. Men de menar också att detta har avtagit en del ju 

längre tiden går, det finns de som fortfarande är engagerade medans några av respondenterna 

kände att de inte behövde den gemenskapen längre. 

”Om man är nyutkommen som flata så vill man gärna passa in i just den gruppen och då 

kan man ta hjälp av attributer.”Maria 

Det var oenighet hos respondenterna om det finns normer inom homovärlden, men alla var 

eniga om att det finns grupperingar. Maria nämner att det finns en grupp av flator som klipper 

håret och ”butchar” upp sig, klär sig mer manligt och försöker kringgå könsnormerna. 

Grupperingarna tror de handlar om, som vi nämnde ovan att individen vill känna tillhörighet 
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och att denne inte upplever sig som lika mycket avvikande där eftersom de man umgås med 

har gått igenom en liknande process. Jasmine kände att det var viktigt att prata med andra 

”likasinnade” för att känna en tillhörighet, detta för att hon skulle förstå att det fanns fler där 

ute som gick igenom samma sak som henne. Martin förklarade också det som att han kände 

sig som ensammast i världen att det inte fanns någon annan som kände som han kände.  

Olof tror att de flesta homosexuella män är fåfänga och att folk förväntar sig att de ska vara 

det och han menar att det därför är okej att vara mer feminin och att man därför kan spä på 

med det lite mer. Jasmine tycker att det finns olika normer i homovärlden, hon menar att hon 

själv är väldigt feminin och inte alls den ”typiska flatan” som hon uttrycker det. Hon menar då 

här att detta kan skapa ett ”vi mot dem” läge där det är den ”typiska flatan” mot ”den 

feminina flatan.” 

”Vi har ju själva fördomar, ser vi någon som klär sig eller beter sig på ett visst sätt så 

säger vi men är han inte gay, det måste han ju vara. Då slår radarn till eller ”gayradarn” 

som vi kallar det”.   

Detta säger Per när han pratar om fördomar, lika mycket som heterosexuella kan sitta och 

spåna om ifall någon är homosexuell eller inte så gör homosexuella det med menar han.  

4.3 Tiden efter 

Homosexuell nu och då 

Här råder det stor oenighet, några tycker att det är samma sak nu som då, omgivningen har 

inte förändrats, en del säger att det har blivit svårare nu. Skillnaden som går att utläsa är den 

äldre generationen som är eniga om att det är lättare idag. Per uttrycker till och med att han 

kan känna sig avundsjuk på unga homosexuella killar idag eftersom han anser att de har det så 

lätt. Axel berättar att det är mycket mer accepterat idag att vara homosexuell än vad det var på 

80-talet. Detta var en av anledningarna till att han inte ”kom ut” som homosexuell då, 

eftersom att han kände att det inte fanns någon acceptans i samhället under den tiden.  

Den yngre generationen menar dock att begreppen bög och flata används som slagord och att 

innebörden används i folkmun som något smutsigt och att detta gör det jobbigare att ”komma 

ut”. ”Man känner sig nästan hatad” menar Martin när ämnet kom upp och Maria säger bland 

annat att andra kan få en att känna sig som en ”sophink”.  
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”Jag tycker att det är jättejobbigt… jag håller någon jag älskar i handen, det finaste man 

har, man håller sin kärlek i handen och så får man så mycket skit för en, de spottar och 

trampar på en, och de trampar på det finaste du har, ditt hjärta liksom.” Maria 

Omgivningens reaktion 

”Jag har ju en teori om att alla som är homofober är dem som inte riktigt är säkra i sin 

läggning.” Erik 

De flesta menar att det kan vara svårt att ”komma ut” på vissa arbetsplatser. Maria berättar 

hur hon har blivit mobbad och utesluten när hon har berättat att hon är homosexuell för sina 

kollegor. Vad som är utmärkande i alla intervjuer är att de anpassar sin sexualitet efter den 

situation och de normer som råder i den kontexten. Vad våra respondenter tydligt har kunnat 

urskilja är om de blir orättvist behandlade på grund av sin sexuella läggning eller inte, då 

omgivningen enligt dem är väldigt tydliga på att visa detta. ”Det finns en norm som jag 

avviker ifrån... vi måste vidga den normen och jag är en del i arbetet med att vidga den 

normen” Så säger Erik och han ser sig inte som avvikande på det sättet utan ser sig själv mer 

som en del i utvecklingen av samhället på så sätt att han är med och vidgar synen i samhället. 

”… det finns en viss Svensson norm som folk ska följa. Om man avviker därifrån så 

blir det ett samtalsämne liksom.” Daniel 

Alla respondenterna nämner att de anser att de möter reaktioner från icke homosexuella som 

de kan koppla till Pride festivalen och att det finns ett synsätt, speciellt på homosexuella män 

att det är glitter, rosa och glamour. Alla respondenter är dock eniga om att så inte är fallet, det 

finns alla typer av homosexuella.  

”Många blev förvånade. De trodde inte att jag var homosexuell för de tyckte att jag var 

så maskulin. Jag menar om man ser en kille som är mer uppenbart feminint lagd då är 

det lättare att dra paralleller än om man ser en grovarbetare på stan.”  

Axel menar att den bilden omgivningen har är att en homosexuell man ska vara feminin och 

att detta ledde till att personer i hans omgivning då blev chockade för att de aldrig hade 

kunnat ana detta. 

Det fanns också en skillnad i hur respondenterna väljer att visa sina känslor öppet, Martin 

berättar att han kan bli irriterad när han möts av homofobi och därför spelar på förväntningar 

av en homosexuell man och istället blir överdriven kvinnlig i sina rörelser och grov i sitt språk 

för att provocera. Här kunde vi se en stor skillnad i åldersgrupperna, den äldre generationen 
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visar inte sina känslor öppet på samma sätt som den yngre gör och reflekterar inte över det. 

Den yngre generationen både tänker sig för mer men kan också känna en saknad av att inte 

kunna visa sina känslor öppet. Maria berättar att hon kan känna sig osäker eftersom det har 

förekommit en del homofobiska våldsbrott i den stad hon kommer ifrån.  

Axel säger att det skiljer sig på omgivningens reaktion beroende på vad man har för position i 

samhället. Han säger: ”Om Fredrik Reinfeldt skulle ”komma ut” och skilja sig från Filippa så 

skulle det var en jättestor grej”.  

Axel stötte på problem med sin chef när han ”kom ut” för honom, chefen reagerade på så sätt 

att han ifrågasatte Axels roll som avdelningschef och sa: ”... man kan ju inte ha en 

avdelningschef som är homosexuell”. Axel tycker inte att han har någon skyldighet att berätta 

men känner samtidigt att det är det mest ärliga att göra och han menar att en person som 

avslöjar sin sexualitet sjunker på samhällsstegen. 

”Visst finns det dagar även idag då jag kan känna att: det hade varit lättare att vara 

straight men samtidigt är jag oerhört tacksam över att samhället i Sverige ser ut som det 

gör.”   

Jasmine tror också att om hon hade bott i ett annat land så hade det varit mycket svårare för 

henne, hon känner att det är ett stort steg att homosexuella får gifta sig idag och säger att det 

känns bra att majoriteten av partierna i riksdagen tycker att homosexuella ska få adoptera. 

Manligt och kvinnligt 

Alla tror att homosexuella män och kvinnor behandlas olika, männen tror att kvinnorna har 

det svårare och kvinnorna tror att männen har det svårare. De som går in på ämnet nämner att 

män har svårare att hantera en homosexuell man än vad kvinnor har. Per menar att kvinnor 

har det lättare att bo ihop för att det har varit mer legitimt historiskt sett. De kvinnliga 

respondenterna har upplevt att när de är på krogen så är männen oerhört påflugna, på det vis 

att de känner sig ha rätten att fråga ut dem om deras sexliv. Nästan alla män tar i sina 

intervjuer upp att det är annorlunda att ”komma ut” för män och kvinnor.  

Vad vi har kunnat utläsa ur de flesta intervjuer är att det finns en syn utifrån på att 

homosexuella män försöker vara kvinnliga och att homosexuella kvinnor försöker vara 

manliga. Axel tror att tjejer reagerar annorlunda mot homosexuella män, han kände av att han 

var med i tjejsnacket på fester ”… det var nog lite som att man blev avväpnad liksom jag var 

en ofarlig man.” Han säger också att män reagerar lite annorlunda, och att det finns utvalda 
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ställen då han väljer att inte visa sin sexualitet öppet då han anser att detta skulle kunna ses 

som provocerande, han nämner gym som ett sådant ställe. Maria har varit med om samma sak 

på en fest där killarna helt plötsligt agerade mot henne som om hon var en kille, det 

skämtades och var en ganska ”manlig” jargong på skämten, hon kände då att hon var helt 

plötsligt en del av grabbgänget. 

Sammanfattning 

Om vi går tillbaka till våra frågeställningar i syftet kan vi i de flesta fall se att en ny identitet 

skapas när någon kommer ut som homosexuell. Hur mycket respondenterna påverkas av 

denna vändpunkt är väldigt individuellt. I vissa fall kan man ifrågasätta ifall det verkligen 

rörde sig om en vändpunkt i deras liv att ”komma ut” som homosexuell. Ett annat mönster 

som gick att utläsa var att de är öppna och dolda med sin homosexualitet i olika sfärer och 

kontexter i livet. Den syn som finns på just homosexuella som normbrytare är inte enbart 

positiv och har påverkat våra respondenter i huruvida de valt att vara öppen med sin 

homosexualitet. Det finns en norm för hur homosexuella är, dessa normer bestäms av 

omgivningen enligt våra respondenter men även homosexuella har samma syn på andra 

homosexuella. Ett viktigt resultat är att vi i våra intervjuer har kunnat utläsa tre generella 

anledningar att dölja sin homosexualitet; religion, kultur och kontext. Något som överraskade 

oss var den stora skillnad som fanns mellan generationerna, detta var inte något som vi hade 

förväntat oss i förhand men under intervjuernas gång har det blivit allt tydligare hur viktig 

kontexten är i ”komma ut” processen. Och hur stor påverkan samhället har på individers syn 

på sig själva. Ett mönster vi fann var också att reaktionerna från omgivningen var olika 

beroende på genus. Könet på personen som ”kommer ut” och om det är en man eller kvinna 

som det berättas för, och om omgivningen är typisk manlig eller kvinnlig skapar skillnader i 

hur normbrytaren bemöts. 

5. Analys 

Nedan kommer vi att sammanställe vårt material med våra tre teorier vi har valt, vi har valt att 

dela in detta kapitel i två delar. 

5.1 ”Komma ut och vara ute” – identitet och identitetsskapande 

Många nämner negativt laddade ord när de pratar om sig själva under den tiden då de dolde 

sin homosexualitet. Begreppet ”lögnare” som social identitet, kan bli att individen ser på sig 

som mindre värd. Den egna identiteten påverkas av situationen och förändras vid det aktuella 

tillfället till att bli en ”lögnare” om situationen kräver det. Detta är situationer när personen 
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väljer att dölja eller ljuga om sin sexualitet, vilket i sin tur leder till att individen känner sig 

svag och otrygg. Stier (2003) menar att individen söker efter en stabil identitet och försöker ta 

kontroll över sitt liv under tonåren, detta kan vara en av anledningarna att många de flesta av 

våra respondenter har ”kommit ut” under sen tonår. Rosenberg (2006) menar att vår identitet 

inte är något fast utan hela tiden utvecklas i och med att kontexten förändras och att det under 

tonåren sker en rad olika förändringar i en individs liv och de flesta då blir medvetna om sin 

sexuella identitet. Detta kan vara en annan anledning till varför de flesta av våra respondenter 

”kom ut” under denna tid i livet, kanske var det först nu som de började reflektera över sin 

sexuella identitet. Det är inte bara sin sexuella identitet som de blivit medvetna om under 

denna tid utan även att den uppfattas som avvikande av samhället. Den signifikanta andre är 

viktigare hos dem som kommer från väldigt konservativa och homofobiska miljöer på så sätt 

att de känner sig dömda i dennes ögon och vi kan se ett starkare mönster av rädsla att ”komma 

ut” som homosexuell hos dem (Stier, 2003) och precis som Rosenberg (2006) skriver så kan 

vi tolka vår identitet utifrån olikheter och likheter. Om ens tidigare identitet skiljer sig mycket 

från den nya tror vi att det kan medföra att personen känner sig utanför den gamla 

gemenskapen. Precis som Stier (2003) skriver att det är viktigt för tonåringen att ha en 

signifikanta andra eftersom individen då skapar sig en starkare självbild genom att se på sig 

själv ifrån andras perspektiv. Att kategorisera in sig i kategorin homosexuell eller bisexuell 

medför vissa förväntningar och individerna kommer att identifiera sig med gruppen och 

identitetskategoriernas konstruktion kan bli påtvingad för att känslan av gemenskap skall 

infinna sig (Rosenberg 2006). Under tonåren menar Stier (2003) menar att individen redan 

slussas mellan förnekelse och självhävdande vilket leder till en rörig period i individens liv. 

Detta i kombination med att vara normbrytare kan leda till det som Erik säger att han 

förnekade sin identitet. Detta menar vi kan göra denna period i en ”dold” homosexuell 

individs liv till en än mer förvirrad och rörig period än vad den hade varit om personen varit 

öppen med sin homosexualitet.  

Att komma underfund med sin homosexualitet gör att individen potentiellt tillhör en grupp 

och får en grupptillhörighet vilket i sig leder till att denne blir mer trygg i sig själv och till sin 

identitet (Rosenberg 2006). Lika många negativa synonymer som respondenterna kopplade 

till sitt ”dolda jag”, kopplar de positiva synonymer till sitt nya ”öppna jag”. Att kunna vara 

stolt över sig själv gör att individen skapar och formar en mer positiv identitet (Johansson & 

Hammrén 2009). Individen är inte längre en ”lögnare.” 
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Att många av respondenterna beskriver homosexualiteten som en större del av dem själva än 

vad en heterosexuell förmodligen gör, beror på att de har tvingats reflekterat över sin 

sexualitet eftersom den bryter mot normen. I och med att de själva placerar sig i en kategori 

kan det bli så att de tar på sig en del av bilderna som andra har på den kategorin och där 

igenom blir mer lik stereotypen av en homosexuell individ (Rosenberg 2006). Stier (2003) 

förklarar hur identiteten blir betydelsefull först när den sätts i relation till något annat, 

identiteten som homosexuell blir alltså först betydelsefull när individen inser att den inte 

förenas med majoritetssamhällets norm. Hade det varit så hade personen aldrig behövt 

reflektera över sin egen homosexualitet hade en ”komma ut” process inte varit nödvändig.  

Man kan tydligt se det som Trost & Levin (2004) och Rosenberg (2006) skriver om att en 

identitet inte är statisk när respondenterna pratar om hur mycket tryggare och hela dem känner 

sig efter att de har kommit ut. Personen har blivit säker på sin sociala identitet och genom att 

vara det i sina egna ögon är denne trygg med att vara det i andras. Respondenterna visar alla i 

sina berättelser att de, enligt vad Ebaugh (1988) menar är i den fjärde fasen: - den nya 

identiteten, de har kommit underfund med sin nya identitet och funnit den meningsfull. Alla 

har dock inte lämnat sin gamla identitet och gett den en ex roll eftersom de väljer att dölja den 

på sin arbetsplats. Margareta Lindholm (2003) förklarar detta med att vara dold i en viss 

situation, att personen inte känner att det för med sig något positivt att vara öppen just i ett 

visst läge.  

För att bli trygg i sin nya roll är det många som väljer att öppet visa den genom att anamma 

gayvärldens förväntningar, detta kan ge känslan av att ha hittat sin plats, sitt rätta jag, sin plats 

i samhället. Trost & Levin (2004) menar att en identitet är behaglig i vissa sammanhang. När 

vi ställer detta mot vad våra respondenter säger om deras nya identitet menar vi att det kan 

underlätta att följa de normer som finns på en homosexuell för då slipper personen aktivt 

”komma ut”. Individen förväntas istället vara homosexuell om denne följer de normer och på 

så vis slipper han eller hon ”komma ut” med sin homosexualitet. 

Men det behöver inte vara så att man fäster nya normer på sin nya identitet utifrån vad 

samhället förväntar sig. Det kan vara så att man som normbrytare vågar prova olika nya roller 

för att bli trygg med sitt nya jag (Ebaugh, 1988). Flera respondenter nämner hur de vågar testa 

gränserna mer mellan manligt och kvinnligt. 

Idag finns det fler öppet homosexuella och därför skapas en grupptillhörighet som kan hjälpa 

och underlätta då någon ”kommer ut” som homosexuell vilket inte fanns förr, eftersom en 



 28  
 

individ känner sig tryggare i en grupp än som ensam. Men i och med att ”homosexualitet” 

idag finns som begrepp finns det även klara stereotyper för hur en ”homosexuell” person skall 

vara (Ambjörnsson, 2006 och Rosenberg, 2006). Påtryckningarna från samhället kan då bli 

för starka och påverka synen på den nya identiteten negativt. Tyvärr kan detta vara en av 

orsakerna till att flera av de män i den äldre generationen som vi intervjuade, inte ”kom ut” 

som homosexuell förrän först efter flera års äktenskap med en kvinna. Den äldre generationen 

kände en viss fientlighet mot homosexuella när de var yngre och menade då att de inte ”kom 

ut” eftersom att det inte var läge för det. Detta har då legat till grund för att de har varit gifta 

och skaffat barn med en kvinna eftersom de kände att acceptansen inte fanns från 

omgivningen. 

5.2 ”Homosexuell i ett heterosexuellt samhälle” - normer och heteronormativitet  

Precis som många av våra respondenter har reflekterat över, ser en ”komma ut” process 

annorlunda ut beroende på vem personen är och hur kontexten denne lever i ser ut. I vissa 

samhällen behöver individer inte ”komma ut” eftersom de inte behöver definiera sig som 

homosexuell bara för att de har ett sexuellt umgänge med någon av samma kön. Att vi har en 

aktiv ”komma ut” process i Sverige beror på att det under många år utvecklats till en tradition 

och är något som homosexuella förväntas göra (Johansson 2005). Många av våra respondenter 

valde att först ingå i en bisexuell kategori för att inte lämna sin gamla kategori helt och på så 

sätt stänga dörrarna till vissa sociala relationer (Trost & Levin 2004). Ett flertal av våra 

respondenter har sagt att de kände att det var lättare att ”komma ut” som bisexuell för att de 

trodde att omgivningen skulle reagerar lite mildare då. Och några av respondenterna säger 

fortfarande att de inte har kommit ut som homosexuella men samtidigt har de inte haft en 

relation till någon av motsatt kön sen de ”kom ut” som bisexuella. Men de säger ju samtidigt 

att nära och kära säkert har förstått att de är homosexuella men att det inte behövs sägas till 

dem. Det kan även kopplas till det Ebaugh (1988) skriver om sökandet efter nya alternativ, att 

vara bisexuell kan vara ett sådant alternativ. Ett fåtal av våra respondenter menade att de 

kanske inte riktigt kände sig helt homosexuella eftersom de inte hade haft en relation med 

någon av samma kön och då kan bisexuell vara ett alternativ att välja istället för att man själv 

är lite osäker.  

Sverige är ett heteronormativt samhälle och det synliggörs i och med att våra respondenter 

faktiskt var rädda att ”komma ut” som homosexuella (Ambjörnsson, 2006). Detta visar på att 

heterosexualitet är något eftersträvansvärt och att det befinner sig ovanför homosexualitet som 

kategori i samhället. Några av respondenterna har också upplevt att de sänks i andras ögon när 
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de blottlägger sin sexualitet. En respondent sa till och med att hon trodde att killar hade det 

svårare att ”komma ut” då hon trodde att de sjönk ännu mer på samhällsstegen just för att de 

tar ett steg tillbaka i samhällets ögon på grund av den rådande hegemonin. En kille som gillar 

en kille anses vara mer feminin och att detta skulle vara att sjunka i andras ögon medans hon 

tror att en tjej höjs för att hon då ses som manhaftig som lesbisk och därför skulle detta inte 

innebära samma ”problem” som killar har.  

Det är inte bara könet som påverkar ”komma ut” processen utan även vilken tid personen 

lever i. Eftersom synen på homosexualitet förändras, förändras också ”komma ut” processen. 

Många av våra respondenter upplevde denna process som väldigt jobbig och ett antal av 

respondenterna har behövt terapi för att bli trygga i sin nya roll visar hur mycket det 

heteronormativa samhället påvisar sin makt och hur svårt det är för dem som inte tillhör 

majoritetssamhället. Denna makt orsakar bland annat det som Svensson (2007) beskriver som 

”vi och dem”. Det kan även kopplas till Ebaughs (1988) första stadiet till att bli ett ex där 

känslan av att något inte stämmer präglar situationen, att få hjälp och stöd för att kunna 

komma underfund med orsakerna och att kunna förflytta sig till nästa stadie. De respondenter 

som har gått i terapi för att de mått dåligt menar att anledningen många gånger har handlat om 

att de vill ha en bekräftelse på att det inte är fel på dem bara för att de är homosexuella. Detta 

visar tydligt på den makt både Svensson (2007) och Ebaugh (1988) pratar om och som skapar 

känslan av ”vi och dem” .  

Platsen där personen bor har visat sig spela in i hur denne väljer att hantera den nya rollen 

som homosexuell och hur omgivningen reagerar på den. I större städer finns det fler 

homosexuella och fler platser där det är legitimt att visa sin kärlek samt att man försvinner i 

mängden av människor. Men i större städer finns det även en större rädsla för hatbrott precis 

som det finns fler homosexuella finns det fler homofober. Att vara avvikande gör att individer 

förväntas ”komma ut” flera gånger eftersom ens sexualitet inte går att utläsa utifrån och precis 

som våra respondenter säger så är det en livslång process. Maria sa att hennes farföräldrar 

bodde i en konservativ stad vilket gjorde att hon inte kunde berätta om hennes homosexualitet 

för dem. Flera av respondenterna har valt att inte vara öppen för nära släktingar för att inte 

oroa dem. Detta kopplar vi till det Ambjörnsson (2006) menar med att den heterosexuella 

livsformen ses som det normala. Då ses de som onormal om de bryter mot den och att det 

finns en hierarki i samhället (Ambjörnsson, 2006), ingen anhörig vill att deras nära skall 

tillhöra en minoritetsgrupp. Lindholms studie visar också på hur individer väljer att vara 

öppen för de allra närmaste i familjen men att de undanhåller det för resten av släkten, detta är 
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ofta utifrån påtryckningar från den egna familjen. Familjen vill inte visa att de ”sticker” ut 

från samhället och är avvikare. 

I vissa situationer och platser är man som homosexuell mer avvikande än andra. Axel skulle 

skilja sig för mycket från majoriteten på sin arbetsplats eftersom en arbetsplats också har 

normer och förväntningar på de anställda. Då dessa normer på just hans arbetsplats är 

motpoler för stereotypifieringen av en homosexuell man skulle han hamna i ett underläge och 

riskera att bli förlöjligad (Ambjörnsson, 2006). Axel menar att det passar sig inte i hans yrke 

att vara homosexuell då det hela tiden enligt honom skämtas om homosexualitet, detta tror 

han beror på att det är ett sådant pass manligt yrke som han har och där passar det sig inte att 

vara homosexuell. Som Lindholm (2003) menar så väljer individer att inte vara öppen i vissa 

lägen då detta inte för med sig något bra, och i Axels fall skulle detta innebära en skämtsam 

jargong kring hans sexuella läggning vilket han kände skulle påverka honom negativt. För 

som Ebaugh (1988) skriver kan meningsfullheten bland annat bestå i att bli en del av den 

gemenskapen som finns, precis som Maria säger att man kan ta hjälp av olika attribut för att 

känna sig hemma i en grupp, hon menar att som nyutkommen homosexuell kan ta hjälp av 

dessa attribut för att känna sig hemma och inte ensam. Detta kan vi se i förhållandet till att det 

har gått att utläsa i våra intervjuer hur de alla har känt att de har varit ensammast i hela 

världen med att känna vad de känner. Ebaugh (1988) menar att den nya rollen medför nya 

normer och nya regler som ger en människa en ny social position. För att bli trygg i denna är 

det vanligt att ta hjälp av yttre symboler för att visa omgivningen på det nya jaget. Precis som 

det finns positiva anledningar att tillhöra en grupp så som att känna grupptillhörighet så finns 

det också negativa konsekvenser av detta. Genom att göra så placerar personen sig och låter 

sig placeras i en kategori. Ambjörnsson (2006) menar att just det heteronormativa upprätthålls 

genom att man låter sig kategoriseras in eftersom att dessa kategorier ofta är begränsade och 

negativa. Både Olof, Axel och Jasmine säger att finns det normer i homovärlden för hur man 

skall vara, de menar att det finns olika grupper för alla olika slags homosexuella. De menar att 

de normer som fästs på en homosexuell man liknas med de som förväntas av en heterosexuell 

kvinna och de förväntningar som fästs på en homosexuell kvinna liknar de som ställs på en 

heterosexuell man. Med detta i åtanke kan det vara jobbigare att ”komma ut” som man 

eftersom han då klättrar flera steg ner på samhällsstegen. Mannen förväntas vara kvinnlig, 

vilket är mindre åtråvärt än manligt samtidigt som han då skiljer sig från den rådande 

heteronormativiteten. Den homosexuella kvinnan klättrar däremot upp eftersom hon förväntas 

vara manlig. Våra manliga respondenter menade att andra könet har det jobbigare att vara 
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öppet ”homosexuell”, detta kan bero på att de män som nämner detta i sina intervjuer bor i 

städer där det på senare tid inträffat en del homofobiska hatbrott gentemot flator. Det kan 

också förklaras genom att man är närmare sin egen verklighet än någon annans. Att män 

lättare förstår andra mäns situation och vice versa eftersom de jämför det med sin egen ”kom 

ut” process och ingen av våra respondenter ansåg att de har haft det speciellt jobbigt under 

dennes process eller i sitt liv som homosexuell. 

Wasshede (2010) menar att motståndsnormer skapas i alla grupper då individerna skiljer sig 

från majoritetssamhället. Men precis som Jasmine nämner när att det kan bli ett ”vi och dom 

läge” och att man då känner sig som avvikande så skapar även dessa motståndsnormer ett 

utanförskap. Det kan vara lättare att anamma de normer som majoritetssamhället har på 

homosexuella innan de kommer ut som homosexuell för att slippa förvåna sin omgivning 

(Ambjörnsson, 2006). Erik säger att han alltid har uppfattats som väldigt feminin och att folk 

tror att de pratar med en tjej när han pratar i telefonen. Bryter individen mot normerna så har 

denne redan en identitet som normbrytare av omgivningen. Som vi nämnt ovan framgår det 

tydligt hos våra respondenter att kontexten spelar stor roll i huruvida det är jobbigt att vara 

normbrytare eller inte. Precis som Axel på hans arbetsplats så använder vi oss av olika roller 

på olika platser och beroende på om denna roll skiljer sig mycket eller lite från de 

förväntningar det råder på den sexualitet individen har är det olika svårt att visa den (Ebaugh, 

1988). Exemplet med Maria på festen visar detta tydligt. Killarna på festen förväntade sig 

vissa saker av Maria men då hon visade sig vara homosexuell liknar deras nya förväntningar 

på henne mer de förväntningar de har på varandra och därför blir det lättare att behandla 

henne som en i gänget. Att vara homosexuell avsexualiserar personen för någon av motsatt 

kön, detta ger Axel även ett bra exempel på då han plötsligt kände sig som en i tjejgänget, och 

han trodde detta berodde på att han blev avväpnad att han inte längre var en man som var ute 

efter något speciellt bara för att han ville prata med tjejerna.  

De omgivningars reaktioner som går att utläsa i våra respondenters berättelser går direkt att 

koppla till det som queerteorin menar med att heterosexualitet är kulturellt, socialt och 

historiskt skapad (Ambjörnsson 2006) och hur heteronormativiteten skiljer sig från tid och 

plats. Som exempel i berättelserna visar det sig att på vissa arbetsplatser är det inte okej att 

”komma ut” som homosexuell, varken som kvinna eller man och på andra platser så som 

fester kan en homosexualitet ge upphov till nya vänskapsrelationer. Detta kan vi koppla till 

maktbegreppet och hur makt skapas i interaktionen mellan människor. På arbetsplasten 

hamnar den homosexuelle i ett underläge men inte på festen. Det visar på att det finns skilda 



 32  
 

förväntningar på homosexuella, bilden av glitter och glamour gör att en homosexuell man 

eller kvinna passar in bra på en fest. Samtidigt finns det en bild och känsla, som det går att 

utläsa i våra intervjuer, att alla homosexuella hamnar i en annan kategori och att detta kan 

medföra ett utanförskap. Det går också att koppla till Eriks berättelse att om han hade haft en 

annan familj, bott i en större stad och haft annat umgänge, hur enklare det kanske hade varit 

för honom att ”komma ut” då. Han menade att det var kulturen han växte upp med och platsen 

han bodde på som försvårade det ännu mer. Hans styvfar var präst och han växte upp i en liten 

stad och detta trodde han skapade en mentalitet hos honom vilket gjorde att han förnekade sin 

sexualitet och gjorde det som hans familj ville att han skulle göra. Vilket var att gifta sig och 

skaffa familj. Vissa positioner i samhället gör att ”komma ut” processen försvåras ytterligare 

eftersom att det finns starka normer på hur dessa ska vara och bete sig (Trost & Levin, 2004). 

Vad vi även kan utläsa är att vissa positioner är svårare att inta som homosexuell eftersom de 

är så högt upp i hierarkin och personer kan inte erövra den positionen om de har en 

förlöjligande, obegriplig och stereotyp roll som motsäger sig den positionen (Ambjörnsson, 

2006). Axel var avdelningschef på en arbetsplats när han ”kom ut”, hans chef i sin tur 

ifrågasatte hur Axel skulle kunna sköta sitt jobb nu när han var homosexuell. Detta visar 

tydligt på hur omgivningen total ändrar synen på personer när de ”kommer ut” som 

homosexuella. I denna situation ifrågasatte Axels chef helt plötsligt hans arbetsförmåga som 

homosexuell, något han aldrig hade ifrågasatt innan när han var heterosexuell. 

Sammanfattning 

Våra viktigaste analytiska upptäckter utifrån vårt syfte är hur stor påverkan som samhället har 

på den enskilde individens identitetsskapande. Beroende på hur detta samhälles normer ser ut 

skapas och upprätthålls kategorier som avvikare. En ny identitet behöver inte skapas när en 

person kommer ut som homosexuell i ett samhälle där normen är heterosexuell men 

identiteten påverkas av de nya normer och förväntningar som fästs på individen i och med 

denna process.   

6. Reflektioner 

Här redogör vi för våra viktigaste reflektioner under vår uppsats gång. Vi hade svårt att finna 

respondenter, vilket vi inte var beredda på. Vi förstod snabbt att som öppet vara homosexuell 

och att på djupet prata om sin identitet som homosexuell är två helt olika saker. Eftersom den 

sexuella läggningen inte syns på utsidan kunde vi inte bara grabba tag i folk, och det var 

därmed inget alternativ.  
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Då vi hade haft vår första intervju insåg vi att vårt ämne och själva ”komma ut” processen var 

mycket mer laddat än vad vi från början trodde. Vi var med om respondenter som blev arga, 

ledsna och upprörda över hur de hade känt och blivit behandlade. Detta var något vi velat 

undvika. Den utsatta situation som respondenten befinner sig i tror vi kan vara en orsak till 

varför det var svårt att få tag på respondenter. Detta tror vi gjorde att fler ville göra 

mailintervjuer än träffa oss personligen.  

Det var svårt att få våra respondenter att tala om tiden innan de ”kom ut”. Vi tror att detta dels 

berodde på att de visste att vi ville intervjua dem på grund av deras homosexualitet och att de 

då hade förberett sig på att bara prata om hur det är just nu. Även att själva ”kom ut” 

processen är en sådan stor del i deras liv och att tiden före ofta benämns i negativa termer, 

kanske är det så att de vill glömma vem och hur de var då.  

Något annat vi reflekterat över är hur komplex sanningen är. Även om vi har försökt att vara 

så objektiva som möjligt har vi varit väl medvetna om att vi ingår i den heteronormativa 

normen. Vi har därför, som tidigare nämnt, ett utifrånperspektiv på homosexualitet. Då vi 

började skriva hade vi ganska klart för oss att en ”komma ut” process påverkar identiteten. 

Vad som synliggjorts för oss under arbetets gång är hur komplex denna påverkan faktiskt är 

och hur många aktörer det är som påverkar denna förändring. Att alla inte var medvetna om 

sin förändrade personlighet har visat oss hur subtil och smygande dessa förändringar kan vara 

och hur viktigt det är för människor i allmänhet att tillhöra en norm av något slag. Vi ansåg 

oss vara fördomsfria men det visade sig snabbt att vi hade fler fördomar än vad vi var är 

medveten om, detta är något vi arbetat mycket med under uppsatsens gång och vi har blivit 

medvetna om att det är vi, de som tillhör normen som skriver reglerna för de som bryter mot 

den. Alltså måste vi arbeta med oss själva för att kunna nå en förändring.  

Varför vi har förutfattade meningar tror vi beror på att vi alla strävar efter att förstå vår 

omvärld, när någon bryter mot normen för att ställa sig till något som inte ses som önskvärt 

vill vi förstå dem. Det är lättare att anamma de normer som finns i denna grupp och placera 

individen i denna kategori då det följer en färdig mall på hur denna person förväntas vara 

istället för att själva lära känna personen. Denna reaktion och vart dessa stereotyper 

härstammar från samt hur de har förändrats måste vi ta ansvar för och ifrågasätta eftersom de 

speglar vårt samhälle och vilka människor som anses vara bättre medlemmar i det. Dessa 

stereotyper är så starka att även medlemmar i denna grupp påverkas av dem själva och 

kategoriserar sig med de synonymer som tillhör gruppen.  
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Vi vill ifrågasätta ”komma ut” processen eftersom ett samhälle där homosexualitet inte 

stereotypifieras och heteronormativiteten visar sin makt genom att se ner på den behövs ingen 

”komma ut” process. Denna process skiljer alltså ut de som är ”annorlunda” från 

majoritetssamhället. Idag kan vi se att denna process även kan arbeta för individens 

välbefinnande detta då den också medför en grupptillhörighet, och därmed behöver 

homosexuella individer inte längre känna sig ensamma.  

Det hade varit intressant att göra en forskning där fokus läggs på vart individen kommer ifrån 

och hur detta påverkar ”komma ut” processen. Då vi i vårt material kunde utläsa ett sådant 

mönster. Vi valde att inte lägga fokus på detta då vi ville och redan hade valt att fokusera vårt 

arbete kring andra faktorer som påverkar denna process. 

Det hade även varit intressant att titta på hur samhället bemöter andra ”komma ut” processer. 

Denna forskning hade vara möjlig att utveckla för att ta reda på vilka normer det är bra att 

avvika från och vilka som inte är det. Vi tror att det alltid är bra att klättra på samhällsstegen 

och ju fler attribut och roller en individ kan ta på sig för att gå emot den hegemoni som finns 

desto mer accepterat är det. De gånger då individen inte gör det är de tillfällen då denne har en 

svårare ”kom ut” process eftersom det för med sig en stereotypifiering med fler negativa 

identiteter. 

Slutligen vill vi ta upp ytterligare en faktor som påverkat hur vår uppsats ser ut. Vi hade tänkt 

använda oss av tre huvudteman före, under och efter ”komma ut” processen samt 

omgivningens reaktion under hela vår uppsats. Efter att vi hade fått in resultatet visade det sig 

att det inte gick att fullfölja denna tanke då det skulle bli för rörigt för läsaren. Dock har vi 

haft kvar dem under skapandet av vår intervjuguide och presentation av materialet då vi anser 

att det skapar en ordning och struktur i dessa kapitel.  



 35  
 

 

 

 

 

 



 36  
 

7. Källhänvisning 

Litteraturlista 

Ambjörnsson, F (2006), Vad är queer, Stockholm: Natur och kultur 

Ebaugh H (1988), Becoming an ex, Chicago: University of Chicago Press 

Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Deleke Grafiska AB 

Johansson A (2005), Narrativ teori och metod, Lund: Studentlitteratur 

Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur. 

Lekvall, P & Wahlbin, C. (1993), Information för marknadsföringsbeslut, Göteborg: IHM  

Förlag AB. 

Lindholm, M (2003) Dubbelliv – reflektioner om döljande och öppenhet, Ystad: Kabusa 

Böcker 

Patel, R. och Davidson, B (1994), Forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, Lund: Studentlitteratur. 

Rosenberg, T (2006), Queerfeministisk agenda, Stockholm: Bokförlaget Atlas 

Scott, C (2004), Berättelsens praktik och teori – narrativ forskning i ett hermeneutiskt 

perspektiv, Lund: Studentlitteratur 

Sterky, M (2005), Kärlekens pris – en antologi om homofobi och heteronormativitet, Avesta: 

Bokförlaget Atlas 

Stier, J (2003), Identitet. Människans gåtfulla porträtt, Lund: Studentlitteratur 

Svenning, C (2000), Metodboken, Eslöv: Lorentz förlag. 

Svensson, K (2007), Normer och normalitet i socialt arbete, Lund: Studentlitteratur 

Thurén, T. (2006), Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: Liber AB. 

Trost, J. (2005), Kvalitativa Intervjuer, 3 Uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Trost, J & Levin, I (2007) Att förstå vardagen – med ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv, 3 uppl. Lund: Studentlitteratur 

Wallen, G. (1996), Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur. 

Wasshede, C (2010), Passionerad politik, Malmö: Bokbox förlag 

Öhrman, A (2006) ”komma ut” – berättelser från garderoben, Stockholm: Natur & Kultur 

 

Webbreferenser 

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/asapetersen/article6558935.ab, 2010-04-26 

kl.10.45 



 37  
 

http://www.aftonbladet.se/wendela/jobbet/article6884737.ab, 2010-04-26 kl. 10.30 

http://www.ne.se/komma-ut-processen#, 2010-05-05 kl. 20.47 

http://www.rfsl.se/?p=3815&aid=4597, 2010-05-05 kl. 21.03 

http://www.rfsl.se/public/KU2006_webb.pdf, 2010-05-05 kl. 22.27 

http://www.rfsl.se/public/rfsl_horahemma_digital_lagre.pdf, 2010-05-06 kl. 21.42 



 38  
 

8. Bilagor 

 Intervjuguide 

Är du öppet homosexuell idag? 

Vad betyder det för dig att vara öppet homosexuell? 

Är du öppet homosexuell på ditt jobb? 

Före 

 Hur gammal var du när du kom ut? 

 Vad är komma ut för dig? 

 Varför ansåg du att du behövde komma ut? 

Under 

 Hur såg din komma ut process ut? Hur upplevde du den? 

 Om jag säger identitet vad säger du då? 

Upplever du att du såg på dig själv på ett annat sätt än vad du gjorde innan du kom ut? 

Upplever du att reaktionen från omgivningen är annorlunda idag? Kan du uppleva att 

du vill visa att du är homosexuell? 

 Om du hade kunnat visa att du är homosexuell utan att behöva säga något hade det 

varit önskvärt? 

Efter 

 Hur reagerade omgivningen? 

 Skulle du säga att du har förändrats som person sedan du kom ut? 

 Har din umgängeskrets förändrats sedan du kom ut? 

 Upplever du att det finns andra förväntningar på dig från samhället som homosexuell? 

 Upplever du att det finns förväntningar från andra homosexuella? 

 Anser du fortfarande att du kommer ut för nya bekanta? 
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Transkriberad intervju med Erik 

Är du öppet homosexuell idag? 

Mm, är öppen idag men det var inte lika självklart i början utan det har jag kommit för, jag vad ska 

man säga för 7 år sen kom jag ut. Nu är jag öppet för alla. 

Hur gammal var du när du kom ut? 

När jag kom ut 2003 så det blir ju för 7 år sen, 35 minus 7 är ju 28, så jag skulle fylla 28.  

Vad betydde det för dig att komma ut? 

Från början var det en rädsla att komma ut. Men när man sen hade kommit ut så var man rätt trött till 

en början och på nåt sätt så, man hade ju haft en halv identitet innan upptäckte man då. Och sen så var 

det ju det här med att söka och försöka att hitta en ny identitet. Som fanns någonstans där inne men 

som man hade förnekat och dolt någonstans där inne. Så det var ett sökande efter det man hade inom 

sig.  

Kunde du känna att du hade en dold identitet innan du kom ut? 

Under 2002 när jag blev singel och jag hade varit gift i 6 år och efter skilsmässan under den tiden när 

jag började upptäcka att, nämen efter en ganska snar tid så började jag upptäcka att nämen det är killar 

som lockar och då kände jag liksom hmm. Då började tanken komma innan hade jag ju förnekat på 

grund av normen. Normen, uppfostran och uppväxten och samhällets syn så att säga. Har man bott i ett 

litet samhälle på landet och är uppvuxen i kyrkan med en styvfar som är präst så är det ju inte 

acceptabelt.  

Var det en anledningen till att du skiljde dig? 

Nä, det var det inte. Vi skulle egentligen skilt oss efter 4 år.  

Men tankarna kring att tycka om killar har ändå funnits inom dig eller? 

Nä, asså jag har bara tyckt att killar kan se bra ut, alltså tittat efter killar men sen har jag liksom inte 

tänkt mer så. För man skulle göra si och så, man skulle träffa flickvän och man skulle gifta sig och inte 

ha sex innan äktenskap osv, osv, osv. men nu i efterhand så har jag ju förstått att jag alltid har varit 

intresserad av killar. Men jag var så himla duktig på att förneka det hela.  

Så uppväxten gjorde att du påverkades mycket till att förneka det? 

Ja, jag har haft den tanken om att hade jag levt i ett större samhälle, eller levt i en större stad, haft 

andra föräldrar annat umgänge. Hur hade det sett ut då? jag har reflekterat väldigt mycket kring det 

helas och nu har jag väl nästintill reflekterat klart över det, men sen kan man ju komma på nya tankar. 

Hur kände du att du var som person innan du kom ut? personlighet, självkänsla? 

Jag tror att jag alltid har varit på samma sätt med samma personlighet. Jag har alltid uppfattats som 

feminin och i telefonen så tror alla alltid att de pratar med en tjej. Och så vidare så personligheten har 

nog inte ändrats så mycket. Men däremot så var jag väldigt mycket mer följsam väldigt mer t.ex. i mitt 

förra förhållande i massa, jag torr det kan ha en koppling med att man förnekar. Jag var väldigt följsam 

och lätt att anpassa mig så att jag nästan glömde bort, och då suddade jag ju nästan ut min identitet. 

Detta i kombination med att jag inte plockade fram den innersta identiteten. Samtidigt som jag nu så är 

jag fortfarande flexibel och anpassningsbar men jag har jag suddar inte ut mig utan jag är jag ta det 

eller inte. Så jag är ju starkare mer självsäker, sen kan jag vara en känslomänniska ut i fingerspetsarna 

fortfarande det är jag. Men nä jag är jag fullt ut nu det är så jag känner. 

Vad innebar det för din identitet att komma ut? 
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Ja asså att jag hittade min fulla identitet fullt ut och att äh, ja nä det är nog lite så, jag hittade en full 

identitet och jag känner att jag lever så att säga. Sen var jag väldigt asså som person som människa att 

jag var väldigt strukturerad jag har behov av att veta. Men även som det var innan att man skulle städa 

på torsdagar man skulle göra si eller så, och det skulle vara så perfekt allting. Och idag i och med att 

jag känner mig hel och att jag mår som jag mår som människa. Så idag kan jag lägga mig i kaos och 

koppla av och känna att nä nu måste jag njuta lite grann och bara ha roligt. Att livet är för kort för att 

göra alla måsten, att man nä, men sen ibland är det som min lillasyster brukar säga som är 10 år yngre 

att: ibland måste man har riktigt tråkigt för att kunna ha roligt. Då kan jag tänka om jag tycker att jag 

har jätte tråkigt att okej men om jag har lite tråkigt nu så kan jag ha det lite roligare sen då.  

Skulle du kunna säga att du har varit dolt homosexuell? 

Dolt/förnekande och att sen tror jag inte att om jag hade bestämt helt och hållet så hade jag inte gift 

mig så ungt, jag var 19 när jag gifte mig. Jag tyckte det var bra då så det var inte dåligt på nåt sätt de 

åren som om man känner så. Det funkade men på nåt sätt kan det ju inte varit hela jag som var där. För 

att man är väldigt ung för att gifta sig i den åldern. Så man utvecklas så olika så att säga, hade jag inte 

träffa, eller hade jag levt som  jag hade levt och träffat en tjej vid 23 års ålder så kanske det hade sett 

annorlunda ut. För att man inte var så ung utan att man hade kommit iväg lite grann. 

Fanns det skillnad på hur du såg på dig själv i förhållande till hur andra såg på dig innan? 

Ja men innan när andra såg mig så kunde jag bli tagen som gay och det här med ljus röst och de 

bitarna. Innan blev jag så störd över det idag bryr jag mig inte utan nu är det mer men jag är jag 

förstärker inte det. Ta det eller inte. Det är ditt val.  

I och med att jag blev störd, jag har ju en teori om att alla som är homofober är dem som inte är riktigt 

säkra i sin läggning. För alla killar som är, som klarar av att umgås med homosexuella dom upplever 

jag som säkra i sin läggning. Sen kan man ju inte generalisera att alla killar är så men det är många det 

tenderar till att vara minst hälften av homofobiska killar som inte är säkra.  

Jag har inte varit sån mot andra men jag blev stött när det handlade om mig va, sen när jag pluggade så 

jobbade jag på inom handikappsomsorgen med barn och ungdomar. Då var våran chef som satt där då 

han blev vanlig vårdare sen då va, och han var ju öppet homosexuell. En äldre man han var 45 då och 

jag hade inga bekymmer med honom utan vi jobbade jätte bra ihop och han var världens underbaraste. 

En har vi hörts av senare och han bor i blekingen han hörde av sig men jag har hans mobilnummer och 

mailadress nu så när jag passerar blekinge så måste jag ju stanna. Det var ju en himla rolig 

jobbarkompis då va och ja sen så skrattade han då ju när jag berättade för honom att jag hade kommit 

ut för då skrattade hanbörjade ju att gapskratta och sa med det fattade vi ju till och med långt före dig 

ju. Man kan ju inte vara på topp jämt utan man får väl va lite trög sa jag då. Haha. 

Hur såg din komma ut process ut? 

Ja, först och främst så sov jag hur många timmar som helst. Jag jobbade och sov under de två 

veckorna. Jag hade en väldig kontig komma ut process den gick på två veckor. Som sagt 2002 så blev 

jag singel runt våren och påsken då. Sen började jag tänka under sommaren att det var killar jag tyckte 

om sen var det inte förens våren 2003 som jag insåg att det bara var killar, asså alla blev bra 

tjejkompisar sen kan jag tycka att tjejer är fantastiska och underbara som personer och människor för 

att liksom jag tycker att det är roligt och jag är väldigt intresserad av just det här med att i ett umgänge 

att man ska få ut nånting och det ska ge just det här karismatiska och människor med utstrålning. 

Människor som kommer till jobbet med ett sånt där slappt handslag, då får jag skärpa mig så att jag 

inte dissar dom på en gång utmed fotanklarna. Ähm men ja, nämen på våren där och så tänkte jag att 

det går inte jag kan inte leva ett sånt liv det kan jag inte. Jag kan ju inte tala om för min familj  hur ska 

jag göra, men så tänkte jag aja lugn, lugn sansa dig. Den gången jag träffar kärleken så kommer det att 

lösa sig. Så jag höll ju på att dejta för fullt då va under den sommaren. Och sen på hösten så träffade 

jag min sambo då. Och vi träffades på nätet och där hade jag ju redan sagt att på nätet kan man ju inte 

hitta kärleken. Men jag säger det nu i efterhand att man ska aldrig säga aldrig. Vi skulle bara ta ett 

glasvin en fredag kväll han var jätte trött och var inte alls sugen och så möttes vi vid Sandagymnasiet 
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han bodde på … precis vid en skola och jag bodde i … vid esplanaden. Så vi träffades, och det var 

liksom ingen sexdejt på något sätt utan vi pratade och pratade hela natten och sen somnade vi totalt 

utmattade för att när man har suttit och pratat så är man helt slut. Hans kompis var gammal 

ungdomskompis till mig och han hade stått och tittat in i mitt vardagsrums fönster under fallens dag 

och sett en tavla och skojat med sin kompis Ingrid och sagt: hoppas ägaren till tavlan är snygg. Ja, så 

det är en ganska roligt historias i sig då. Och Jag hade ju varit på Öland med Olle sommaren innan och 

hört hur Olle stod och pratade i telefon och skälla ut Andreas: Nu lämnar du Kalle(hans ex då). Så jag 

hade ju hört när han gjorde slut med sitt ex då eller blev uppmuntrad till det i alla fall. Och det visste 

vi ju inte då så att säga, ja i vilket fall som helst så konstaterade vi det då. Sen gick han hem vid lunch 

tid och kom tillbaka sen igen, sen sa han upp sin lägenhet vid årsskiftet och då hade han bott där två 

nätter sen vi träffades. Och sen var han ju lite osäker för han sa ju det att jag är ju din första pojkvän, 

så att säga, äh jag är bara språngbräda. Men sen har det ju faktiskt gått 7 år till hösten så att det var inte 

bara. Sen är det ju som alla förhållanden det kommer vardag och det kommer grejer och så och nä så 

att. 

Efter ett tag så berättade jag detta för min mor och det gjorde jag det i samband med att hon ringde och 

frågade om jag skulle komma hem över julen, nä jag ska åka till Örebro sa jag i telefonen, Örebro 

säger hon, hon hade ju typ aldrig hört talas om Örebro. Vadå Örebro sa hon då svarade jag jo men 

Andreas kommer därifrån. Andreas sa hon? Jag min pojkvän sa jag, då blev det helt tyst. Kanske inte 

det schysstaste sättet att säga det på. Och på jobbet visste dem, eller hade fått höra under sommaren så 

när dom kom hem till mig när jag fyllde år så hade de köpt en lila fjäderboa bara för att jävlas. Ja men 

aa dem var så söta jag umgås med dom fortfarande.  

Men aa, mormor hon tänkte såhär då var hon 83, å fy snuskig pervers snubbe för hon hade bara hört 

talas om och sett Rikard Wolf, Peter Jöback på tv, och radio och tidningar och då vet man ju inte så 

mycket när man hör till den generationen. Så hon ba om men blir du utsatt bara för att du är 

homosexuell? hon var så rädd för att man skulle bli utsatt. Och det var ju så hon hade förstått det att 

man råkar ut för så mycket om man är homosexuell. Sen tror jag inte, jag har ju inte råkat ut för så 

mycket grejer, jag vet inte ifall det är att jag är för hård att det inte är lönt att gå på mig eller vad det är 

som gör det. Men två kollegor, den ena som jag trodde skulle vara jätte inskränkt hon säger bara vad 

skönt för dig att du har kommit fram till det. Och hon chockade mig något så fruktansvärt så jag fick 

ändra min syn på henne väldigt, väldigt mycket. Så den jag trodde skulle vara lite mer hon ba häää du 

kan inte förvåna mig längre och sen så gapskrattade hon i typ två minuter ja ba jaha. Så att ibland när 

man är orolig är det bra om man har bilden klar för en del människor, men problemet är att människor 

överraskar hela tiden faktiskt.  

Jag kom först ut för mina jobbarkompisar och för goda vänner och sen kom jag ut för mamma. 

Kompisarna var inga problem med heller det finns en kompis som jag inte har kontakt med idag, han 

tog avstånd för han kunde inte fixa det jag tror att han också, att han var avundsjuk på mig att jag 

vågade komma ut.  

Vad du orolig för någons reaktion? 

Nä, jag tänkte ju så att när jag träffar kärleken då bryr jag mig inte längre. Och jag var väldigt rak på 

sak när folk frågade också på skolan där har det ju varit lite konstigare med eleverna. Men nu om 

elever kommer in så säger jag bara varsågod sätt er ner så ska jag förklara för er. Så, mamma gick i 

terapi, för syrran som är tio år yngre än mig blev ju punkare i samma veva. Och hon var prästfru på 

landet så då var det ju bara vad har jag gjort för fel för att få sådana barn så konstiga? 

Och Andreas var ju chockad över våran kommunikation. Som mamma brukade säga, ja Andreas är ju 

jätte trevlig och snäll men jag förstår inte. Då blev jag så upprörd så då sa jag, vad är det du inte 

förstår? Så sa jag: Andreas har en kuk och jag har en kuk, resten kan du väl räkna ut sig vad är 

problemet?, sa jag.  

Och Andreas slutade andas i ett par sekunder och sa så kan man väl inte säga till sina föräldrar och 

vara så rakt på. Men det är så det fungerar i vår familj. Sen hade jag två elever som kom in i förra 

våren, så säger dom: Erik dom säger där ute att du är en…jävla bög. Sätt er ner sa jag, jahopp, jävla 

bög går jag inte med på men bög går jag med på. Vet ni vad en bög är för något? Den ena tjejen sa aa, 

det är en kille som vill knulla en kille. Nä, det är det inte, det handlar inte om det, det handlar om 
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kärlek. Så ställde jag en fråga älskar din mamma och pappa varandra? Ja, ja och så kan det va en man 

och en kvinna kan älska varandra. En kille och en tjej kan älska varandra, en tjej kan älska en annan 

tjej och en kille kan älska en annan kille det kan vara på olika sätt. Dom ba jaha, man bara såg hur dem 

började att fundera. Jaha är det nånting mer ni funderar på frågade jag? Nä sa dom då. Och då sa jag 

jaja men kommer ni på nånting så är det bara att komma tillbaka så svarar jag. På ett sådant sätt 

lyckades jag avdramatiserar det hela lite i alla fall för dom då.  

Tror du att det kan spela roll om man bor i en större stad eller mindre stad och att komma ut? 

Dom som har en lätt komma ut process bor ofta i större städer och dom som har en svår komma ut 

process  bor oftast i mindre städer, dom lever i kulturer och i sociala sammanhang där normen inte 

accepterar.  

Vad var jobbigt under din komma ut process? 

Omen det var jätte jobbigt, man, asså det sögs sån energi, man asså för varje gång det kom fram så 

sögs det en massa energi. Sen var det också efter just den två veckors perioden. För i varje nytt socialt 

sammanhang där normen för människor, dom såg mig med en ring på fingret och frågade jaha vad 

heter din fru eller tjej? Såhär. jag är kille men första anblicken så är den ju strukturen att du ska ha en 

tjej eller fru. Men det var ganska kort tid för sen pratade jag om min sambo som han och, det pratade 

jag med personalen på jobbet med och har man ny personal och man kommer in i fikarummet i en 

diskussion eller samtal om det. Så pratar jag om det som vem som helst, jag gör ingen stor grej av det 

heller utan jag är jag och låt mig bara vara det. Men ja så att säga, men jag döljer ingenting i samtalen.  

Finns det situationer eller omgivningar där du skulle dölja att du är homosexuell? 

Om vi säger på jobbet i vissa sammanhang, asså personalen vet om det, men jag är väldigt försiktig 

när jag möter föräldrar och speciellt föräldrar från andra kulturer. I och med att jag jobbar på…. Så att 

tänka mig för lite grann, äh jag kan vara öppen på jobbet jag kan vara personlig men inte privat, för det  

är en skillnad på personlig och privat. Men då kan jag nästan bli så med föräldrarna att jag inte ens vill 

vara personlig. Därför att jag känner att, sen kan det vara jag som person, jag har ett fruktansvärt 

kontroll behov att jag har koll på människor som sitter framför mig. Och människor jag inte kan läsa 

av så blir jag väldigt störd.  

Frågar dom återigen så säger jag det. Och samtidigt skulle nån, jag gör ingen stor grej utav det va, men 

skulle någon förälder säga nånting om det så skulle jag inte vara sen med att gå till handling att tala 

om hur det funkar med kränkande behandling och disponering. På nåt sätt så känner de den energin, 

när jag har föräldrar som kanske känner såhär, ibland kan jag känna i luften lite grann så där och då 

tror jag att dom känner av att de vet att jag kan gå till handling med disponering va, utan tvekan.  Och 

det handlar inte bara om homosexualitet utan det handlar ju om religion och överhuvudtaget om alla 

disponeringsgrunder.  

Har du känt dig trakasserad, kränkt eller liknande? 

Jag har blivit utsatt en gång, vi skulle och köpa en cykel som vi hade hittat på smålandbörsen och vi 

skulle då åka ut till Barnarp. Och jag möter min sambo på råslätt när han stod och tog ut pengar och  

jag säger hej älskling och ger han en kram. Och då står det en kille och en tjej bakom i 20 års åldern 

och dom kan till och med ha varit knarkpåverkade. Sluta böga dig säger han då och ger en jätte attityd 

och kommer nästan emot oss och det nästan lite aggressivt. Och i det läget skulle jag ju egentligen ha 

sprungit men jag blev så förbannad. Så jag säger bara till honom vad menar du? och tittar på honom, 

han blev lite chockad och då sa jag att ta inte du och drar här ifrån nu så ringer jag polisen så det är 

lika bra att du ger dig och sticker härifrån sa jag då. Och det gjorde dom, men jag är inte stark eller 

muskulös på något sätt eller överhuvudtaget kapabel, men jag blev så arg så det fanns ingen annan väg 

för mig.  

Känner du att det finns någon annan situation du skulle undvika? 
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Jag skulle aldrig gå på stan sent en lördag kväll. Vissa spärrar finns det hos mig med, haha, nämen det 

gör jag inte. Sen så står ju jag och min sambo efter varandra i telefonkatalogen och det som är ännu 

roligare med det är ju att min styvfar bär samma efternamn så vi står efter honom och han är ju präst 

då va. Det är jätte kul, haha. Det kan vi dela på tänker jag, jag funderar på vad jag har gjort för ond för 

att få sådan styvfar och sån mor som är moderat, frikyrklig och vill helst ha manliga präster bara. Men 

man väljer inte sånt.  

Men just kvällar på stan då ska man ha, och det spelar nog ingen roll över huvudtaget så får man vara 

försiktig i dagens läge när man rör sig på stan sent på dygnet så att säga då va. Sen blev jag utsatt eller 

råkade ut och där kände jag att där kan man nog kalla det en kränkning. Det var när jag jobbade på 

skolan och min kolleger där och hen kollega hans polare hade hyrt VIP sofforna på huset när det var 

ganska nytt då va. Och han sa till Ulle, Nettan och allihopa utan mig och Anela. Och Ulle fick ta med 

sig sin syster som jobbade i Kalmar och det var okej, så det kändes som att det inte handlade om plats 

så mycket. Anela som är bosniska och jag som är homosexuell kille det passade inte in hos han och 

han var inte mogen nog för att stå upp för sina killkompisar att han hade med sig en störtskön 

färgsprakande invandrartjej och jag då. Asså vi passade inte in där och han kunde inte hantera det och 

jag var så arg och så under en månad så tilltalade jag bara han med jobbsaker och i andra fall 

behandlade jag bara han som luft och sa bara hej och hejdå. Och sen jobbrelaterade saker och INTE 

NÅGONTING ANNAT! Det kände han ju av och sen så fick vi, asså vi pratade inte om det, men man 

får ju släppa det efter ett tag och gå vidare och det gjorde vi eller jag.  

Hur reagerade omgivningen, har det varit några problem? 

Nä asså morsan var ju ingenting och min lillasyster sa ingenting och min far, min riktiga far då, han är 

ju död nu, men då sa han att jag begriper inte någonting av det men bara du är lycklig så är det bra och 

han försökte inte att lägga nån energi på att förstå det heller va. Det var så det va sen la inte han mer 

energi till det då va. Så det va, ja, väldigt olika eller så att säga. Jag hade en gammal skolkamrat som 

inte ville ha kontakt med mig längre men det var ju sak samma för mig för jag var ju lycklig.  

Upplever du att reaktionerna är annorlunda idag än var de var innan du kom ut? 

Man kommer ju ut i varje nytt socialt sammanhang, men när man kommer ut så är det som att man är i 

en bubbla där i början. Idag kanske man är mycket mer nyanserad än vad man var då, precis som att 

man har lite mer kött på benen. Innan hade jag lite svårt att, under själva den processen så kunde jag 

tycka att folk tänkte sig eller så, idag vidgar jag min syn och försöker att förstå mer utan jag tänker till 

mer och dömer inte folk lika snabbt.  

Det finns en norm som jag avviker ifrån men jag tänker inte så, jag väljer att inte tänka på att jag 

avviker ifrån normen utan jag tänker så att det finns en norm men vi måste vidga normen och jag är en 

del i arbetet med att vidga den normen.  

Upplever du att du är en ny person sedan du kom ut? 

Nä jag upplever inte att jag r en ny person utan, jag har läst Kay Pollack till exempel hans bok att 

praktisera möten, mer att jag har kommit i kontakt med mitt sanna jag. Och det oavsett vad man är för 

någon person så är man för lite i kontakt med sitt sanna jag av allt som upptar ens vardag så att säga. 

Så att man kommer ner på jorden ibland, men nä det mer sanna jaget är det som har kommit fram his 

mig.  

Har din umgängeskrets förändrats? 

I början hade man ett stort behov av att umgås med HBT person, eller framför allt HB, hade man ett 

stort behov av att umgås man, för då kände man att nu avviker jag från normen. Och då var det så 

skönt att allt fick komma ut och man kunde se tillbaka lite grann. T däremot känns väldigt konstigt för 

mig, jag vet att jag träffade en kvinna som jag sen upptäckte var en man det var ett nyttigt möte.  

Grupperingar i gay världen, eller normer inom den världen? 
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Oja, det finns olika grupperingar åå, flator ska vi inte prata om för de kan ju inte umgås med varandra 

alla. De blir såna flatintriger, ääh summan av en lyckad gay fest så ska det ha funnits någon hysterisk 

drama Queen som fått ett utfall, några flator som bråkar då har det varit en lyckad gay fest. 

Massmedias bild visar att det finns olika slags typer inom den homosexuella världen. Detta tror jag har 

påverkat väldigt mycket hur heterovärlden tittar på oss och tror att alla ska se likadant ut som media 

målar upp. Du behöver inte vara korthårig och snusa för att vara lesbisk, du kan vara lång slank och ha 

lockigt hår och vara flata än då. Och en kille behöver inte vara mån om sitt utseende och bara bry dig 

om det. Utan du kan vara biffig och se ut som världens macho gymgrabb.  

 

 


