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UPPLEVELSER AV ATT VARA ICKE-HETEROSEXUELL I ARBETSLIVET 
 

Karin Sannetorp 
 
 
Tidigare forskning har visat att icke-heterosexuellas situation i arbetslivet är annorlunda än för 
heterosexuella även efter att lagar om diskriminering införts. Studien nedan anlade ett 
heteronormativitetskritiskt angreppssätt och hade som syfte att belysa området icke-
heterosexualitet i arbetslivet. Genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra 
yrkesverksamma personer undersöktes deras upplevelser av att vara icke-heterosexuella i 
arbetslivet. Analysen utfördes genom att intervjumaterialet delades in i relevanta huvudområden 
och underindelningar av dessa. Resultaten visade tre viktiga områden och dessa behandlade; (1) 
När och på vilket sätt icke-heterosexualitet aktualiseras, (2) att komma ut, samt (3) att 
representera gruppen icke-heterosexuella. Tolkning av resultaten genomfördes genom att tyda vad 
intervjusvaren exemplifierade samt genom att koppla svaren till tidigare forskning. Detta visade 
bland annat att det fanns normer för hur icke-heterosexualitet ser ut. Resultaten diskuteras ur ett 
heteronormativitetskritiskt perspektiv där icke-heterosexuellas ständiga förhandlingar med 
heteronormen synliggörs. Djupare studier som utgår från resultaten av denna studie kan med 
fördel undersöka hur icke-heterosexuellas heterosexuella kollegor förhåller sig till frågor om icke-
heterosexualitet.  
 
 
I Sverige idag har icke-heterosexuellas rättigheter inom de flesta delarna av livet 
kommit väldigt långt. Icke-heterosexuellas plats i, och rätt att vara en del av, 
samhället har gått från avkriminalisering till avmedikalisering och från 
partnerskap till könsneutral äktenskapslagstiftning på lite mindre än 70 år. I 
skenet av detta vill många säga att Sverige idag är ett jämlikt land i förhållande till 
icke-heterosexuellas situation och i jämförelse med övriga världen. I förhållande 
till Sveriges lagstiftning stämmer detta i mångt och mycket, men inte helt. I tidigare 
lagstiftning och i diskrimineringslagen som trädde i kraft år 2009 är 
diskriminering av personer i arbetslivet på grund av sexuell läggning förbjuden 
(DiskrL 2008:567). Samtidigt visar svensk forskning att det fortfarande finns 
fördomar om HBT-personer (Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner) på 
svenska arbetsplatser (se t.ex. Bildt, 2004). År 2010 anmäldes också 770 hatbrott 
med sexuell läggning som motiv (Brottsförebyggande rådet). Att se Sverige som 
jämlikt betyder här något annat än att se Sverige som ett land där sexualitet inte 
spelar någon roll. Där jämlikhetssatsningar och lagstiftning slutar tar nämligen 
heteronomativiteten vid (se teori). I denna studie ges en inblick i hur situationen 
kan se ut för icke-heterosexuella i arbetslivet.  
 
Nedan kommer jag att redogöra för den teoretiska ansatsen denna studie har för 
att sedan beskriva den tidigare forskning som inspirerat undersökningsområdet 
och som utnyttjats i analysen av materialet. Efter detta förklaras studiens syfte 
samt de frågeställningar som besvaras i uppsatsen. Efter en genomgång av de 
metodologiska val och överväganden som gjorts går jag sedan igenom studiens 
resultat. Resultaten, som här är sammanvävda med analysen, är uppdelade i tre 
större kategorier som i sin tur är uppdelade i upp till fyra underkategorier. 
Slutligen sammanfattar jag resultaten av studien med en avslutande diskussion där 
jag också föreslår hur ämnet kan bemötas i framtida forskning.  
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Teori 

 
Denna uppsats anlägger ett heteronormativitetskritiskt perspektiv vilket i korthet 
innebär att jag tar utgångspunkt i att heterosexualiteten är dominerande, normativ 
och självklar i samhället. Den är något som alla måste förhålla sig till och färgar 
lagar, regler, institutioner och de flesta delarna av vårt vardagliga liv (Rosenberg, 
2002). Arbetsplatser är inget undantag. Heteronormen är det som idag 
marginaliserar HBT-personer (Homo- och Bisexuella och Transpersoner) eftersom 
de tydligt faller utanför normen som är heterosexualitet. Många forskare menar 
dock att även många heterosexuella faller utanför denna norm. Gayle Rubin (1984) 
har ritat upp det hjul som hon kallar ”The sex hierarchy” (s. 13) där hon pekat ut 
de egenskaper och aktiviteter som ingår i heteronormen och dess motsatser som 
då faller utanför. Den heterosexuella normen är enligt henne en relation mellan två 
(och inte fler) gifta, heterosexuella (en man och en kvinna), fullt funktionella 
människor som har vaginalt samlag i syfte att producera barn. De som faller 
utanför är bland andra ogifta par som har samlag, gifta par som inte har det, 
funktionshindrade, polyamorösa, par som utövar oral- eller analsex, personer som 
inte vill vara i en parrelation, transpersoner och homo- och bisexuella. Teoretiker 
som till exempel Butler (1990), Ambjörnsson (2006) och Rosenberg (2002) håller 
fast att heteronormativiteten fortfarande råder men kriteriet av barnaalstrande är 
förmodligen något förlegat. För icke-heterosexuella i arbetslivet, och för alla andra 
(förutom i sammanhang där heterosexualitet inte tas för given, t.ex. Pride och 
andra HBT-inriktade aktiviteter) innebär denna hegemoniska heterosexualitet 
också att de antas vara heterosexuella innan de kommer ut (avslöjar sin icke-
heterosexuella läggning).  
 
Tiina Rosenberg (2002) skriver i Queerfeministisk Agenda om 
heteronormativiteten att den bygger på två delar; (1) Att den exkluderar genom en 
uppdelning i vi (heterosexuella) och dem (homosexuella) där den första gruppen 
är den normala och den andra den avvikande som därmed också marginaliseras. 
(2) Att den inkluderar den avvikande gruppen på vissa villkor. Dessa villkor består 
av att den marginaliserade gruppen accepteras av den dominerande så länge den 
förra anpassar sig till den rådande normen (heterosexualitet). Hon skriver: 
”Uppgåendet i den rådande heterosexuella normen kräver av de queera att de ska 
’passa in’, det vill säga anpassa sitt beteende, sina värderingar och önskemål till de 
dominerande gruppernas normer” (a.a., s. 103)1. Men när de gör detta kommer de 
ändå att vara annorlunda och därför aldrig passa in. De avvikande blir på detta 
sätt, genom ett dikotomt tänkande, en del av normen samtidigt som de stöts ut. De 
blir exkluderade genom uppdelningen i vi och dem samtidigt som de inkluderas 
som motsatsbegreppet till vi; – dem.  
 
Heteronormen, liksom andra normer, går oupptäckt tills någon bryter mot den 
(Rosenberg, 2002). Heteronormen blir till exempel synlig vid till synes neutrala 

                                                        
1 Jag kommer inte att använda mig av ordet ”queer” i denna studie. En enkel förklaring av ordet är att 
förringa dess betydelse men ”queera” kan i detta sammanhang bytas ut mot “icke-heterosexuella”.  
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frågor som ”Vad heter din flickvän?” eller ”Har du någon fru?” om frågorna ställs 
till en homosexuell man. Ur detta perspektiv är den självklara och förgivet tagna 
heterosexualiteten en ram i samhället vilken allt som informanterna i denna studie 
säger måste ses i förhållande till. Heteronormativitetsperspektivet betyder inte att 
denna uppsats ställer sig kritisk till eller vill nedvärdera heterosexualitet och 
heterosexuella personer. Heteronormativitetsperspektivet betyder att denna 
uppsats ställer sig kritisk till att heterosexualiteten är förgivet tagen och naturlig.  
 
 

Tidigare forskning 
 
Frågeställningarna i denna uppsats har hämtat inspiration från många olika källor. 
En av dessa är Giuffre, Dellinger och Williams’ (2008) amerikanska studie 
Inequality in gay-friendly workplaces. Här intervjuade författarna ett begränsat 
antal personer som arbetade på ”gay-friendly”, eller hb-vänliga (t:et i hbt är här 
borttaget eftersom inga transsexuella intervjuats), arbetsplatser. Syftet var att 
finna eventuella problem och hinder som var unika för dem som homo- eller 
bisexuella och som kvarstod när försök gjorts för att göra arbetsplatserna jämlika. 
I studien definierade intervjupersonerna själva arbetsplatsen som hb-vänlig; där 
de inte straffades för att ha en annan än heterosexuell läggning. Giuffre m.fl. (2008) 
kom fram till tre unika hinder som kvarstod för homo- och bisexuella på hb-
vänliga arbetsplatser; stereotypifiering, sexuella trakasserier och köns-
diskriminering. Stereotypifiering, som blir relevant i denna studie, syftade till att 
en homo- eller bisexuell person, på grund av att de oftast är så få på en arbetsplats, 
blev stereotypen av hbt-personer för heterosexuella kollegor. De blev till en slags 
förebild och kunde utmana äldre, negativa, stereotypa uppfattningar om homo- 
och bisexuella, vilket många av de intervjuade tyckte var positivt. Det kunde också 
betyda att den homo- eller bisexuella anställda upplevde en förpliktelse att skapa 
en bild av sig själv som var ofelbar eftersom minsta fel hos denna person skulle 
leda till att kollegorna förknippade detta med alla homo- och bisexuella. Vidare 
kunde detta leda till att den homo- eller bisexuella i dessa fall kanske avstod från 
att uttrycka delar av sin personlighet som för heterosexuella skulle framstå som 
avvikande vilket i sin tur ledde till osynliggörande av de personer som inte valde 
att dölja dessa delar av sin personlighet. I denna uppsats frågar jag om och hur 
denna upplevelse av stereotypifiering kan se ut i en svensk kontext genom 
frågeställningen Förmedlar och, vill icke-heterosexuella förmedla, en viss bild av 
gruppen icke-heterosexuella till sina heterosexuella kollegor?  
 
I Sverige genomförde Forsberg, Jakobsen & Smirthwaite (2003) en explorativ 
studie för att undersöka när icke-heterosexualitet aktualiserades i arbetslivet inom 
polisen, militären, kyrkan, barnomsorgen och äldreomsorgen. Här försökte 
författarna också identifiera faktorer som reproducerade heteronormen. Studien 
utfördes genom intervjuer med icke-heterosexuella som arbetade inom de olika 
verksamheterna samt genom fokusgrupper med heterosexuella (kollegor) inom 
samma områden. Av intresse här är att författarna upptäckte en diskrepans mellan 
intervjupersonernas och fokusgruppernas svar. Detta härleddes till att 
fokusgrupperna relaterade till en uppfattning i samhället om en generell öppenhet 
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gentemot icke-heterosexuella medan de icke-heterosexuella informanterna 
relaterade till sina egna upplevelser på individnivå. Utöver detta fann Forsberg 
m.fl. även att fokusgrupperna upplevde att homosexuella demonstrerade sin icke-
heterosexualitet genom att till exempel ta med sin partner till ett arbetsrelaterat 
socialt evenemang. Det här var något som sannolikt inte sågs som en 
demonstration av heterosexualitet när de heterosexuella i fokusgrupperna agerade 
på samma sätt. Resultatet var sammankopplat med ett annat fynd i samma studie 
där fokusgrupperna hade liten förståelse för att icke-heterosexuella är öppna med 
sin sexuella läggning. Forsberg m.fl. skriver: ”När diskussionen tar den riktningen, 
tycks det som om man i fokusgrupperna bara uppfattar att det är det personen ’gör 
i sängkammaren’ som måste döljas. Man tycks inte ha reflekterat närmare över att 
det kan vara ett helt liv som måste undanhållas – vem man lever tillsammans med, 
vad man gör utanför arbetet, och så vidare” (Forsberg m.fl., 2003, ss. 146-147). 
Även här blir heteronormativiteten synlig eftersom heterosexualitet som sexuell 
läggning inte ifrågasätts.  
 
Frågan om att komma ut på arbetsplatsen har studerats av Annet Losert (2008) i 
Coping with Workplace Heteronormativity Among Lesbian Employees men där i ett 
tyskt sammanhang. Losert har studerat hur tio lesbiska kvinnor hanterade 
heteronormativitet i sina arbetsliv och fann att alla tio kvinnor upplevde att de 
antogs vara heterosexuella tills de själva bevisade motsatsen. Hon fann även att 
informanterna definierade sig själv som de andra i förhållande till heterosexuella 
kollegor och att de därigenom upprätthöll heteronormen medan själva deras 
existens som icke-heterosexuella på arbetsplatsen utmanade den. Tillämpar vi 
Rosenbergs (2002) (se ovan) heteronormativitetsteori syns här att både 
inkludering och exkludering skett i Loserts studie.  
 
Röndhal, Innala och Carlsson (2007) har studerat upplevelser av att vara 
homosexuell i arbetslivet men här inom omvårdnadsyrket i Sverige. Författarna 
intervjuade 21 homosexuella omvårdnadsanställda personer i syfte att beskriva 
hur de upplevde den psykosociala arbetsmiljön samt vilka problem informanterna 
upplevde viktiga att belysa inom detta område. De fann bland annat att 
informanterna likställde omvårdnadsområdets värderingar angående 
homosexuella med samhällets värderingar, att flera informanter såg det som sin 
skyldighet att vara öppna på arbetsplatsen för att på det viset utbilda heterosexuell 
vårdpersonal om homosexualitet samt att heterosexuella kollegor ofta menade väl 
i diskussioner om homosexualitet men ofta skämdes för att de inte visste hur de 
skulle bete sig. Även i denna studie tas alltså frågan om representation (att visa 
upp en viss bild av icke-heterosexualitet) upp. Författarna ställer slutligen en 
öppen fråga om den psykosociala arbetsmiljön kunde bli bättre om man 
fokuserade och försökte förändra heteronormen; att detta skulle leda till en bättre 
arbetsmiljö för alla oavsett kön, sexualitet, nationellt ursprung osv.  
 
Conley, Calhoun, Evett, och Devine (2002) har genomfört en studie om vilka 
misstag homo- och bisexuella personer tyckte att heterosexuella gjorde när de 
försökte uppvisa en positiv attityd till icke-heterosexualitet. Studien genomfördes 
efter forskning som visat att många heterosexuella har en bra attityd till icke-
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heterosexualitet men att de inte alltid lyckas visa detta i kontakt med icke-
heterosexuella. Författarna frågade i den första av två delstudier homo- och 
bisexuella om de misstag som heterosexuella gjorde i förhållande till dem när de 
ville visa sin fördomsfrihet. I den andra delstudien sammanställde författarna en 
enkät utifrån svaren de fått och nya försökspersoner fick ta ställning till de möjliga 
problem som föreslagits. De två vanligaste problemen som hittades var 
heterosexuellas tendens att poängtera att de kände någon annan som också var 
icke-heterosexuell och att poängtera att de inte hade något emot icke-
heterosexuella. Andra misstag var att hänvisa till stereotypa bilder, att helt 
ignorera icke-heterosexualitet som ämne, och att säga att de inte hade vetat att den 
icke-heterosexuella kollegan var homo- eller bisexuell om denna inte berättat det 
(att de inte ser ut som/verkar vara icke-heterosexuella).  
 
 

Syfte och frågeställning 
 
Studien bör ses som belysande för området icke-heterosexualitet i arbetslivet. 
Syftet var att visa en bild av vilka erfarenheter icke-heterosexuella personer kan ha 
av att vara, eller inte vara, öppet icke-heterosexuella på arbetet i Sverige idag. De 
tre frågeställningar som besvarades inspirerades av tidigare forskning och var; (1) 
När aktualiseras icke-heterosexualitet i arbetslivet? (2) Hur är det att komma ut på 
en arbetsplats? och (3) Förmedlar och, vill icke-heterosexuella förmedla, en viss 
bild av gruppen icke-heterosexuella till sina heterosexuella kollegor?  
 
 

Metod 
 

Urval 
 
Urvalet genomfördes genom befintliga kontakter (en informant), genom att 
informanter tipsade om andra potentiella informanter, så kallat snöbollsurval (två 
informanter), samt genom en notis på en intressesida för HBTQ-personer på 
Facebook (en informant). Eftersom jag inte strävat efter att uttala mig statistiskt 
om hur icke-heterosexuella gör sökte jag istället specifikt personer som hade något 
att berätta som var relevant för studiens syfte (se Magnusson & Marecek, 2010). 
Här söktes personer som kunde tänka sig att intervjuas vid datainsamlingen till ett 
beteendevetenskapligt uppsatsarbete inom området Arbetsliv & Hälsa som skulle 
handla om icke-heterosexuellas upplevelser av arbetslivet. Urvalskriterierna 
bestod av att personerna definierade sig som annat än heterosexuella, var 
yrkesverksamma och var öppna med sin sexuella läggning på arbetsplatsen. 
Önskat antal med hänsyn tagen till studiens design var tre till fyra informanter. Då 
endast fyra personer som uppfyllde kriterierna svarade på förfrågan intervjuades 
samtliga intresserade. Urvalet, som det föll sig, var relativt homogent då tre av de 
fyra intervjuade var i trettioårsåldern, alla informanter var högskoleutbildade (och 
hade yrken därefter) samt att alla kom från och bodde i (svenska) städer. 
Informanterna arbetade inom områdena vård (1), kultur (2) och myndighet (1).  
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Intervjuerna 

 
För studiens syfte valde jag att samla in material genom kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer vilket tillät öppna frågor som ger den typ av svar 
som söktes; beskrivande berättelser om vilka erfarenheter informanterna har av 
att vara icke-heterosexuella i arbetslivet. Sådana svar hade varit svåra att få om 
studien haft en kvantitativ design som ofta präglas av slutna frågor eller frågor 
med svarsalternativ (Kvale, 1997). Efter intervjupersonernas önskemål 
genomfördes två av intervjuerna på café/restauranger och de andra två på 
informanternas arbetsplatser. Intervjuerna pågick mellan 50 minuter och 1 timma 
och 30 minuter och spelades in med hjälp av diktafon samtidigt som anteckningar i 
form av stödord fördes. Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant. Som regel skrevs 
intervjuerna ut i talspråk förutom där detta blev missledande för förståelsen vid 
läsande av materialet. Tvekanden, avbrutna ord, ljudhärmande ord, upprepningar, 
suckar, kortare pauser och längre uppehåll skrevs även ut i materialet. 
Anteckningar om fysiska uttryck och övrigt kroppsspråk som förts ned under 
intervjuns gång skrevs även ut. I direkt anslutning till och innan intervjuerna 
informerades alla informanter om syftet med undersökningen, hur den skulle gå 
till, hur resultaten av intervjuerna skulle presenteras, att deras anonymitet 
prioriterades och att de när som helst kunde avbryta intervjun eller dra sig ur 
undersökningen utan att bli ifrågasatta. Detta enligt Kvales etiska riktlinjer för 
kvalitativ forskning (Kvale, 1997). De namn som förekommer i resultatdelen av 
denna studie är fiktiva. De fyra intervjuerna genomfördes under en period av två 
veckor.  
 
 

Intervjuguide 
 
Efter att ha dragit slutsatser från tidigare forskning sammanställdes 
intervjuguiden med dessa i åtanke. Intervjuguiden bestod av fyra huvudsakliga 
frågeområden varav det första var mer introducerande och neutralt för att 
informanterna skulle vänja sig vid intervjusituationen. Områdena var; (1) 
Vardagen på arbetet, (2) När icke-heterosexualitet aktualiseras, (3) Att komma ut 
och (4) Hinder och problem från tidigare forskning. Utifrån dessa områden 
formulerades sedan öppna intervjufrågor som fungerade vägledande under 
intervjuerna. Intervjupersonerna fick tala fritt och jag som intervjuade försökte att 
inte avbryta dem för att få så utvecklade och beskrivande svar som möjligt 
(Magnusson & Marecek, 2010). Uppföljningsfrågor baserade på svaren ställdes 
löpande under alla intervjuer. Under intervjuerna ställdes inte exakt likadant 
formulerade frågor till alla informanter utan de anpassades till situationen, vad 
informanterna berättade och personens språkbruk.  
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Ordval i intervjun 
 
I början av intervjuerna fick informanterna beskriva hur de definierade den egna 
sexuella läggningen. Här märktes hos tre av fyra informanter en tydlig aversion 
mot att definiera den egna sexualiteten med ett enda ord och alla utom en person 
svarade med att först lägga till ”Om jag måste definiera mig säger jag (…)”. De 
definitioner som valdes var bisexuell (1), homosexuell (1), homosexuell eller queer 
(1) och homosexuell eller icke-heterosexuell (1). Intervjupersonerna ombads också 
att definiera eller välja att inte definiera sitt eget kön eller genus och samtliga 
svarade antingen man (1) eller kvinna (3). Jag som intervjuare använde sedan 
informanternas egna definitioner alternativt icke-heterosexuell när 
intervjufrågorna ställdes.  
 
 

Tolkning & Analys 
 
Efter intervju- och utskrivningsprocessen läste jag, inspirerad av Magnusson och 
Maraceks (2010) tolkande forskning, det transkriberade materialet upprepade 
gånger. Det noggranna läsandet gjordes för att hitta likheter och skillnader mellan 
svaren för att ställa dessa i förhållande till studiens frågeställningar. Jag försökte 
även hitta områden som verkade viktiga för informanterna genom att vara 
uppmärksam på de ämnen som de talade mycket om, eller ämnen som de själva 
framhöll som viktiga. Detta gav en känsla för vilka resultat som kommit ur 
intervjuerna och vad jag borde ta fasta på i den fortsatta analysen av materialet.  
 
Efter den inledande analysprocessen kunde materialet sorteras in i fyra 
övergripande områden. Sorteringen av materialet skedde genom att kopiera in de 
svar som berörde de olika områdena i separata Word-dokument. Då många 
uttalanden var relevanta för fler än ett område inkluderades dessa i alla de 
områden som de berörde. Två av de fyra områdena kunde i ett senare skede läggas 
ihop och de tre slutliga områdena syns som huvudkategorier i resultatdelen av 
denna uppsats. De tre områdena var i stort sett de samma som de sista tre 
rubrikerna i intervjuguiden.  
 
Efter upprepad omläsning av Word-dokumenten markerade jag intressanta 
uttalanden och citat i texten. De markerade citaten delades sedan in i mindre 
grupper efter de ämnen som de berörde. Dessa grupper syns som 
underindelningar i resultaten av denna studie. Vid genomgången av de olika 
kategorierna som intervjumaterialet delats in i läste jag den tidigare forskning som 
legat till grund för intervjuguiden mer detaljerat. Analysen av materialet har gjorts 
genom att lyfta blicken från individerna och deras specifika svar till vad deras svar 
är exempel på samt hur fynden relaterar till tidigare forskning.  
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Reflexivitet 
 
Många forskare har uppmärksammat ett behov av forskarreflexivitet (se t.ex. Ek, 
1999, Kvale & Brinkmann, 2009, och Bryman, 2011). Det bör därför nämnas att jag 
inte är av uppfattningen att forskare helt står utanför de fynd och slutsatser de 
själva drar. Mina personliga egenskaper har, som för många, influerat valet av 
forskningsområde. Min förförståelse har, liksom andras, styrt vilka frågor jag 
formulerat och vilket teoretiskt angreppssätt denna uppsats anlägger. Det jag har 
gjort för att minska den påverkan detta har på resultatet är att försöka sätta mig 
själv utanför situationen genom att tänka ur olika synvinklar och positioner även 
om det inte är möjligt att helt utrota eventuell bias. I samtal med handledare och 
andra studenter har jag bett dem om deras tolkningar och att de kritiskt ska 
utmana mina slutsatser. På detta vis har jag försökt ifrågasätta mig själv och min 
tolkning, framförallt som medlem i den grupp som studeras, för att inte läsa in 
mina egna erfarenheter i informanternas svar.  
 
 

Resultat och analys 
 
Nedan redogör jag för resultaten av studien samtidigt som jag sammanväver dessa 
med tolkningar av materialet. Resultatets rubriker kommunicerar direkt till 
studiens frågeställningar och de tre områden som behandlas är När icke-
heterosexualitet aktualiseras, Ute på arbetsplatsen och Representation av gruppen 
icke-heterosexuella.  
 
 

När icke-heterosexualitet aktualiseras 
 
Under intervjuerna ställdes frågor om när icke-heterosexualitet aktualiseras. Ett 
exempel på en fråga som ställdes var: ”Kan du ge något exempel på när du själv 
tänker på/uppmärksammar att du är [egen definition av sexuell läggning]?” Ur 
intervju-materialet framträdde fyra intressanta områden. Dessa presenteras nedan 
och är: En resurs i arbetslivet, Okunskap, Avsaknad av skämt som förlöjligar icke-
heterosexualitet och Negativt bemötande.  
 
 
En resurs i arbetslivet 
 
Två av de fyra intervjuade betraktade sin sexualitet som en tillgång i arbetslivet 
där den inspirerat karriärvalet eller var en tillgång i form av fördjupad förståelse 
för utsatthet. Klara gav exempel på båda aspekter:  
 

I och med att jag också har byggt min expertis på just HBT-frågor så blir 
det också mitt levebröd. // …jag kan se det som en tillgång till exempel 
när vi ska göra något som är riktat mot minoritetsgrupper som 
transpersoner till exempel. // Så även om jag inte har nån 
transidentitet så förstår jag stigmat som kan komma från att leva 
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utanför normen. Och jag förstår känslorna kring det. Jag har också fakta, 
jag vet att transpersoner till exempel är den mest utsatta gruppen. 
 

Per menade att hans identitet som icke-heterosexuell gjorde att han fick ansvar för 
vissa områden och att han kunde bemöta kunder på ett annat sätt:  
 

När jag håller på med det här [projektet riktat mot HBT-personer] då 
kan jag känna att jag vet vad jag håller på med och gör jag fel så gör det 
inget heller. Det kan vi ändra på. För det känns som att det här är 
nånting som jag kan. // Och ibland kan jag hjälpa kunder med HBT-
frågor, utan att det sägs rakt ut, på ett bra sätt. Och jag tror inte att dom 
hade kunnat få hjälp på ett lika bra sätt av en heterosexuell.  
 

Sofie berättade istället att hon blivit erbjuden att starta en stödgrupp för HBT-
personer på sin arbetsplats men att hon avböjt. Hon poängterade att det inte finns 
några stödgrupper för heterosexuella medarbetare:  
 

Jag vill på nåt sätt inte göra mig konstigare än vad jag är. Och om jag 
hade tagit på mig det, om jag skulle starta en grupp för homosexuella då 
känns det som att, måste det finnas en grupp? Vill man prata så får man 
prata [med mig] men måste det liksom… Det finns väl ingen grupp för 
alla som är heterosexuella?  

 
Klara och Per använde alltså sin icke-heterosexualitet för att synliggöra och arbeta 
med HBT-frågor. De var överens om att deras icke-heterosexualitet gör att de har 
särskilda kunskaper och färdigheter som gör att de förstod och kunde bemöta 
HBT-personer på ett bra sätt. Sofie menade istället att alla homosexuella och 
heterosexuella borde behandlas på samma sätt utan att synliggöra icke-
heterosexuella som annorlunda eller konstiga. Ur ett heteronormativitets-
perspektiv kan det hävdas att Klara och Per motsätter sig anpassning till 
heteronormen (Rosenberg, 2002) genom att utgå från och använda sig av 
egenskaper som skiljer dem åt från heterosexuella. De gör detta med en insikt om 
att icke-heterosexuella är en utsatt grupp i samhället och i Pers fall med en 
förståelse för att det kan vara jobbigt att vara icke-heterosexuell i en 
kundsituation.  
 
Ur samma perspektiv kan två olika tolkningar av Sofies citat göras. En tolkning kan 
vara att Sofie anpassar sig till, och upprätthåller, heteronormen genom att göra 
ojämlikheten mellan grupperna till en icke-fråga och istället ta fasta på likheterna 
mellan heterosexuella och icke-heterosexuella. En annan tolkning är att Sofie i sitt 
citat markerar att en stödgrupp för homosexuella skulle innebära att homosexuella 
pekas ut medan de heterosexuella kollegorna lämnas i fred.  
 
 
Okunskap  
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Tre av fyra informanter var kvinnor och de nämnde alla att det blev tydligt att de 
inte var heterosexuella när kollegorna på arbetet pratade om barn och att skaffa 
barn. Ingen av de tre informanterna uppgav att de upplevde sina kollegors 
okunskap om området som negativ eller jobbig. Lisa berättade att 
provrörsbefruktning var något som de pratat mycket om vid fikabordet på hennes 
arbetsplats:  
 

I och med IVF-debatten [frågor om lesbiska kvinnors rätt till assisterad 
befruktning] och alla problem som kan uppstå både för män och 
kvinnor så har det varit ett tema som vi har pratat om ganska mycket. 
Och då är jag ju alltid facit (skratt). // Jag har en kollega som kom och 
sa att hon hade tänkt på mig så mycket nu i och med att den här frågan 
aktualiserats för henne. Då kom ju hon till mig för att jag är 
homosexuell. Och hade frågor om det. // Och hon tycker att det är 
orättvist och var lite upprörd fast jag inte var det. // Och då förklarade 
jag hur jag tänker.  
 

Klara upplevde att det blev tydligt för henne själv att hon var annorlunda när hon 
och kollegorna hade pratat om hur icke-heterosexuella gör för att skaffa barn:  
 

Då blev det att man skulle berätta hur man skulle gå till väga och folk 
var liksom vänligt nyfikna. ”Hur funkar det här?” ”Åker man till 
Danmark eller hur gör man?” Sådana gånger blir det som att ”Ja okej, 
det är inte självklart för alla hur det går till”. // Då blir det ju tydligt att 
”Jag ska inte gå hem och ligga fram en unge utan jag ska göra på nåt 
annat sätt”. Men det kommer man ju inte undan för det är ju så det ser 
ut.  

 
Per identifierade istället sina heterosexuella kollegors okunskap genom att 
exemplifiera sitt perspektiv. Han berättade att han som homosexuell man hela 
tiden var medveten om saker som hans heterosexuella kollegor inte var:  
 

Jag tror att det är många heterosexuella som inte tänker på att som bög 
så måste man alltid tänka på, till exempel om man reser som par, vart 
man reser, man kan inte resa till vilka länder som helst utan man måste 
liksom kolla vilka hotell man kan bo på och liksom så, [så att man kan 
bo] utan att bli utsatt. Att det finns det där som man hela tiden har koll 
på. Och dom tänker nog inte på att det är så för, jag menar varför skulle 
dom göra det?  

 
Som Röndhal, Innala och Carlsson (2007) fann syns även här att icke-
heterosexuella ofta ser det som sin uppgift att utbilda sina heterosexuella kollegor 
om icke-heterosexuellas liv. Här blir heteronormen synlig eftersom icke-
heterosexuella inte är födda med annan kunskap än heterosexuella men att de, till 
skillnad från heterosexuella, på grund av avvikelsen från normen är tvungna att 
skaffa sig kunskap och en medvetenhet om områden som heterosexuella vanligtvis 
inte behöver reflektera över. Hur icke-heterosexuella skaffar barn är så tydligt 
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avvikande (från hur heterosexuella går tillväga) att en assimilering till 
heteronormen inte är möjlig inom ramen för en samkönad parrelation. Just att 
skaffa barn ingår däremot i heteronormen och som Rosenberg (2002) pekat ut 
faller icke-heterosexuella utanför heteronormen även när de försöker hålla sig 
inom ramen för den.  
 
 
Avsaknad av skämt som förlöjligar icke-heterosexualitet 
 
På frågan om när intervjupersonerna trodde att deras kollegor tänkte på att de inte 
var heterosexuella svarade tre informanter genom att referera till bögskämt. Lisas 
svar var:  
 

 Dom drar ju inga bögskämt i fikarummet. Jag tror till och med att nån 
har sagt det nån gång, att ”Ja men nu går ju inte det längre.” Och att nån 
har [dragit ett bögskämt] och att det blev jättekonstig stämning.  

 
Per menade på samma sätt som Lisa att hans kollegor inte berättade ”bögskämt” 
som en effekt av att han var öppet icke-heterosexuell på arbetsplatsen:  
 

Som yngre då satt jag ju tyst och lyssnade på bögskämt och sånt. Nu 
skulle jag ju inte det. För i och med att man är öppen får man ju aldrig 
höra dom längre.  

 
Sofie svarade på samma fråga genom att återberätta en situation där hennes 
kollega använt ordet gayigt (bögigt) för att sedan be om ursäkt för det:  
 

Tio minuter senare kom han in på mitt kontor och sa ”Du jag måste be 
om ursäkt för det där jag sa. Jag menade ju ingenting dumt.” Men jag 
hade ju inte reagerat över det alls. // Han skämdes jättemycket.  Och 
det är inte första gången det har hänt. För om nån drar ett bögskämt så 
kan jag känna att folk reagerar åt mig.  

 
I Pers och Lisas uttalanden finns det en förväntan om att bögskämt sker på 
arbetsplatser eftersom de påpekade att det var deras närvaro som icke-
heterosexuella vid arbetsplatsen som gjorde att deras kollegor inte berättade 
bögskämt. Pers erfarenhet av att bögskämt är en del av vardagen på arbetet ger 
vikt till den tanken. Sofies berättelse visar att dessa bögskämt kan vara en 
verklighet och att hennes kollega, i en eftertanke, själv visade en medvetenhet om 
att detta inte var acceptabelt. Intressant här blir schismen mellan (den förväntade) 
förekomsten av bögskämt på arbetsplatsen och en större mer allmän värdering om 
att detta inte är acceptabelt. Problematiken med bögskämt blir inte aktualiserad på 
arbetsplatsen förrän någon av kollegorna bryter mot heteronormen. En tänkvärd 
konsekvens av detta blir att personer som inte kommit ut på sin arbetsplats kan 
tvingas lyssna på skämt som förlöjligar icke-heterosexualitet. Att vara öppen på 
arbetsplatsen på detta vis blir ett slags skydd mot potentiellt kränkande 
kommentarer om icke-heterosexualitet.  
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Negativt bemötande 
 
Per var den enda av informanterna som berättade om specifika situationer då hans 
icke-heterosexualitet aktualiserats i form av negativt bemötande. I citatet nedan 
hände detta när Per skulle presentera en av arbetsplatsens HBT-satsningar under 
ett möte: 
 

När jag säger vad jag ska prata om så är det en av mina manliga kollegor 
som räcker ut tungan, himlar med ögonen och suckar. Jag sa att det var 
svårt att presentera något när jag fick de reaktionerna men sen 
fortsatte jag i alla fall. Och det gick verkligen urdåligt. Och jag har 
försökt tänka på det här för det är samma sak varje gång sådana saker 
händer så tänker jag ”Varför reagerar jag så mycket?” Jag vet ju hur han 
är, vad han har för åsikter. Men när jag fick det där emot mig så, så kom 
jag på att vi har ju alltid en hotbild runt oss. Jag är inte speciellt känslig 
och kan käfta med folk men när det är riktat mot homosexualitet eller 
så då [känns] direkt den här hotgrejen som finns. // Jag tror det har 
mycket att göra med just att det finns ett hot i allt negativt som riktas 
mot homosexualitet. Det är inte bara tjafs. (Intervjuaren: Hot om vad?) 
Hot om våld.  
 

Eftersom Per var den enda som berättade om en specifik situation där han fått ett 
negativt bemötande verkar det som att tydligt negativa och hånande kommentarer 
inte är vanligt förekommande delar av informanternas arbetsliv. Pers berättelse 
visar däremot att sådana situationer faktiskt förekommer på icke-heterosexuellas 
arbetsplatser. I citatet ovan hade området icke-heterosexualitet redan 
aktualiserats då ämnet för presentationen var en HBT-satsning. Pers icke-
heterosexualitet aktualiserades däremot först efter kollegans beteende. Det 
negativa beteendet, när det var riktat mot icke-heterosexualitet fick konsekvensen 
att Per uppfattade en hotbild mot sin egen person. Detta visar att det finns en 
skillnad mellan negativa kommentarer i allmänhet och negativa kommentarer som 
riktas mot icke-heterosexualitet.  
 
 

Ute på arbetsplatsen 
 
Att vara öppen med sin sexuella läggning på arbetsplatsen eller att inte vara det 
kan spela stor roll för vilka upplevelser en person har av kollegors attityder (se 
t.ex. Röndhal, Innala och Carlsson, 2007). Då heteronormen i samhället förutsätter 
att alla är heterosexuella innan de sagt något annat betyder detta att alla 
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informanter nån gång behövt komma ut2 till sina kollegor. Området Ute på 
arbetsplatsen är här uppdelat i tre mindre delar; Tystnad och osynliggörande, 
Ansvar för kollegors reaktioner, och Trygghet i tvåsamhet.  
 
 
Tystnad och osynliggörande 
 
Att komma ut som icke-heterosexuell på arbetsplatsen behövde inte bestå av en 
enda händelse utan kunde vara utspritt över en längre tidsperiod och över många 
olika situationer. Informanterna i denna studie hade olika upplevelser av detta 
men ingen av dem kunde minnas att de fått negativa reaktioner. Två av 
informanterna berättade att deras heterosexuella kollegor ibland blev tysta eller 
började prata om något annat när de berättat om sin icke-heterosexualitet. Klara: 
 

Det är ju ingen som har varit otrevlig, men kanske mer att man kanske 
inte fortsätter prata så mycket om det, eller att frågorna kanske slutar. 
Så det är väl mer så i såna fall men det behöver ju inte vara otrevligt 
liksom. // Det är väl kanske när man sitter i nån sorts lära-känna-
varandra-fas att man märker, när det [min icke-heterosexualitet] blir 
känt, att det handlar om att man inte riktigt pratar så mycket privata 
frågor längre utan då, ja då börjar man prata med nån annan litegrann. 
Men inte heller sådär jättetydligt. Det kan ju också handla om att man 
”Nämen nu har vi frågat klart, vi vet vad vi behöver veta” och så.  

 
Sen är det ju såklart att dom som frågar mer, dom som inte tycker att 
det känns konstigt att fråga ”Vad gör tjejen din?” eller vad vi gjorde i 
helgen, det kanske är dom som inte alls tycker att det är konstigt. Ja, jag 
ska inte säga att det finns dom som tycker det är jobbigt men det finns 
ju dom som pratar mindre. (Sofie) 

 
Tystnaden som upplevdes inträffa när informanterna kom ut på arbetsplatsen 
kunde även ta andra former. En hörnsten i heteronormativitetsteorin, och något 
som Per reflekterade över under intervjun, var osynliggörandet av (annan är 
heterosexuell) sexualitet. Här i förhållande till att en kollega inte berättat för andra 
att Per var homosexuell:  
 

Det [homosexualitet] har man alltid tystnadsplikt om. Man kan skvallra 
om allting annat men det är lite för känsligt för att dom [kollegorna] 
tycker att dom har fått ett förtroende eller nåt vilket det ju inte är. // 
”Varför kan ni inte skvallra om det när man skvallrar om allting annat?” 
För jag hade sett det som självklart då att det liksom skulle sprida sig på 

                                                        
2 Jag använder mig av uttrycket komma ut eftersom det användes under intervjuerna, även om andra 

föredrar motsatsparet öppen/dold. Komma ut betyder här att låta andra få reda på sin icke-

heterosexualitet.  
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ett fint sätt så jag slipper gå runt och presentera mig. // Och när dom 
gör på det här viset då är det som om det vore nånting känsligt. Som jag 
inte tyckte att det skulle behöva va då utan då är det som att ”Men det 
ska man inte prata om.” Nåt nästan osynliggörande, på ett vis. Att inte 
prata om folk.  

 
Informanterna ovan uppfattade inte att deras kollegor reagerade negativt när de 
fick reda på deras icke-heterosexualitet men däremot att konversationen tog slut 
eller att de inte tordes prata om det. Ur ett heteronormativitetsperspektiv blir det 
tydligt att ett beslut om att komma ut kan få icke-heterosexuella att känna att 
tystnaden beror just på att de kommit ut. Ur intervjumaterialet kan det inte hävdas 
att intervjupersonernas kollegor faktiskt reagerade på just detta; att de hade 
pratat mer om det gällde heterosexuella förhållanden. Att detta är intervjup-
ersonernas upplevelse är däremot något att betona. I ett heteronormativt samhälle 
är heterosexuella inte tvungna att komma ut eftersom alla förmodas vara 
heterosexuella innan de berättar något annat. Citaten ovan visar att informanterna 
är medvetna om detta och att det är något som de förhåller sig till när de kommer 
ut till sina kollegor.  
 
 
Ansvar för kollegors reaktioner 
 
Alla informanter i denna studie menade att det var upp till dem själva att komma 
ut på arbetsplatsen; att de själva hade ansvar för de situationerna och att de ville 
vara öppna. Flera av informanterna uttryckte dessutom en vilja att kontrollera 
eller ta ansvar för de konsekvenser som kunde tänkas komma av att avslöja sin 
icke-heterosexualitet (komma ut). Per uttryckte detta genom en vilja att 
förekomma eventuellt baktalande:  
 

Jag är ganska snabb på att säga det. Alltså jag går ju inte runt och 
presenterar mig som homosexuell men jag säger saker så att dom 
ganska fort ska förstå.// Jag kan vara så där provokativ att om man 
sitter på fikat så kan jag säga ”Jättesnygg kille!” i tidningen och så där. 
// Det här att jag provocerar, jag tror att det är på något vis att då kan 
jag styra själv och jag behöver inte liksom gå och vara orolig över att 
nån pratar bakom ryggen på mig eller någonting. // Det är väldigt 
obehagligt om dom inte vet om det. För då vet inte jag vart jag har dom. 

 
Enligt Per kunde han alltså uppfattas som provokativ när han kommenterade mäns 
utseende men använde det som ett sätt att komma ut på arbetsplatsen i syfte att få 
reda på kollegornas attityder mot homosexualitet samt undkomma ryktes-
spridning och för att själv kunna kontrollera när han kom ut. På liknande sätt men 
av andra anledningar ville även Lisa komma ut så tidigt som möjligt på 
arbetsplatsen. Lisa gjorde detta för att situationen inte skulle bli pinsam för hennes 
kollegor samt för att underlätta för sig själv:  
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När dom förutsätter att jag bor med en man eller frågar vad han heter 
så är det ju alltid mer pinsamt för den som har ställt frågan [än för mig], 
tycker jag. // Jag känner att jag förklarar mig för att undvika sådana 
situationer där jag hela tiden måste säga ”Nämen det är inte han, det är 
en hon och hon heter…” // Och får jag det ur världen innan så hinner 
det inte bli ett problem.  

 
Pers och Lisas berättelser pekar på att de ville ta ansvar för de situationer där 
kollegor fick reda på att de var annat än heterosexuella för att förekomma deras 
reaktioner. I detta ansvarstagande ligger en föreställning om att komma ut är något 
som kan framkalla reaktioner och missförstånd; att det är något annorlunda. I och 
med heteronormen så är det annorlunda. Här blir det tydligt att icke-
heterosexuella inte bara anpassar sig till heteronormen men upprätthåller den 
genom att ta ansvar för att deras normbrott inte ska göra de heterosexuella 
kollegorna obekväma. Även om Pers ”provocerande” innebär att han får negativa 
reaktioner så ligger skulden på honom. När han väljer att förekomma problemet 
genom att komma ut behöver han inte längre oroa sig för att kollegorna är 
homofoba samtidigt som de senare inte behöver göra bort sig. Utifrån 
intervjumaterialet kan det inte sägas säkert vad som händer om en icke-
heterosexuell person inte tar ansvar för sina kollegors reaktioner. Då 
heterosexualitet enligt heteronormen tas för given kan det tänkas att en person 
som inte tar ansvar för att berätta om sin sexualitet på ett bra sätt uppfattas ha 
dolt någonting eller ljugit när deras sexualitet väl blir känd.  
 
 
Trygghet i tvåsamhet 
 
Alla informanter gav exempel på hur de vanligtvis berättade för andra att de inte 
var heterosexuella. Samtliga informanter uttryckte att det brukade ske naturligt i 
samtal och flera poängterade att de aldrig sa ”Jag är homosexuell/bisexuell”. Två 
av fyra informanter var vid intervjutillfället inte i en mer långvarig relation men 
när de berättade hur de kom ut sa samtliga att det skett genom att berätta om en 
partner av samma kön. Klara som inte var i ett långvarigt förhållande sa:  
 

Det hamnar man ju i ganska naturligt. Om man är i en relation och 
särskilt om man bor tillsammans med nån så [i] vardagsdiskussioner, 
då inbegriper ju det oftast sexualitet.  
 
Det [att komma ut] blir ganska naturligt så här att dom frågar vad man 
gör och ja, vem man bor med. (Lisa) 

 
Det är inte så att jag presenterar mig och sen berättar vad jag har för 
sexuell läggning utan det är mer att man har ett samtal, bara det här 
vardagliga som ”Min tjej Linnea ska åka och göra det här”. Det kommer 
liksom naturligt. (Sofie) 
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Av informanterna var det bara Per som nämnde alternativa strategier för att 
komma ut förutom att prata om en partner:  
 

Jag kan vara så där provokativ att om man sitter på fikat så kan jag säga 
”Jättesnygg kille!” i tidningen och så där. // Alltså när jag började här då 
levde jag i ett förhållande också. // Så det var väl mycket att jag pratade 
om honom på nåt vis. ”Jag och Peter ska åka bort över helgen”…  

 
Att informanterna, när de skulle berätta hur de kom ut, refererade till en partner 
av samma kön oavsett om de var i ett förhållande eller inte tyder på att det finns en 
trygghet i att komma ut på det viset. Ur ett heteronormativitetsperpektiv kan det 
tänkas att utpekandet av en partner legitimerar icke-heterosexualiteten eftersom 
den sker inom ramen för en parrelation som är del av heteronormen. Icke-
heterosexualiteten blir på det viset mindre avvikande. Som Forsberg m.fl. (2003) 
kom fram till kan avslöjanden av icke-heterosexualitet föra tanken från en 
”normal” kärleksrelation till attraktion och faktisk sexualitet. Att referera till en 
relation, även om den inte längre är aktuell, kan hindra detta. Även om icke-
heterosexuella i ett heteronormativitetsperspektiv alltid är avvikande syns här att 
det finns olika grader av avvikelse. En icke-heterosexuell person i en parrelation är 
mindre avvikande än en ensamstående icke-heterosexuell person.  
 
 

Representation av gruppen icke-heterosexuella 
 
Representation av gruppen icke-heterosexuella är direkt kopplat till den tredje 
frågeställningen Förmedlar och, vill icke-heterosexuella förmedla, en viss bild av 
gruppen icke-heterosexuella till sina heterosexuella kollegor. Här behandlas hur de 
icke-heterosexuella informanterna såg på sin representation av icke-
heterosexualitet i förhållande till kollegorna. Uppdelningen i det här avsnittet sker 
mellan att representera icke-heterosexuella genom att lyfta HBT-frågor på 
arbetsplatsen och att representera icke-heterosexuella genom att vara en förebild 
för hur gruppen icke-heterosexuella är, och ser ut.  
 
 
HBT-frågor på arbetsplatsen 
 
Per och Klara gav uttryck för att vara dem som lyfte och fick representera frågor 
som hade med icke-heterosexualitet att göra på arbetsplatsen. De gjorde detta på 
olika sätt. Per som tog för vana att ofta lyfta HBT-frågor på arbetsplatsen eftersom 
han tyckte det var viktigt i förhållande till kunderna menade att ingen skulle göra 
det annars:  
 

När det var Pride så frågade jag ledningen om vi kunde samla ihop en 
grupp så att vi kunde göra någonting och då drog jag ihop några stycken 
så vi skyltade upp ganska mycket så att det skulle synas. // Tar inte jag 
upp det så är det ingen annan som tar upp det. Jag kan känna mig tjatig 
ibland men samtidigt så är det ju bara jag som tar upp det.  
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Klara som arbetat med HBTQ-frågor (Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner 
och Queera) på en tidigare arbetsplats upplevde att organisationens satsning på 
mångfald var falsk:  
 

Jag upplevde att hela [HBTQ-] temat var ett stort alibi över huvud taget 
där jag ingick i den planen. ”Vi låtsas att vi tycker att de här frågorna är 
jätteintressanta men egentligen skiter vi i allt år det hållet. Vi har ingen 
kompetens och vi vill inte ha någon kompetens.”  

 
I Klaras fall var det ledningen som lyft frågan om icke-heterosexualitet för att ge 
sken av ett mångfaldstänkande men var inte villiga att arbeta med frågan. Per 
valde att lyfta HBT-frågor på arbetsplatsen eftersom detta var viktigt och eftersom 
ingen annan gjorde det. Denna ansvarskänsla stämmer överens med Röndhal m.fl. 
(2007) som funnit att deras icke-heterosexuella informanter såg det som sin 
uppgift att informera och sprida kunskap om icke-heterosexualitet. Dessa önskade 
att deras arbetsplatser (inom omvårdnadsområdet) skulle ta över detta ansvar 
genom att utbilda de anställda i frågor om icke-heterosexualitet. Pers och Klaras 
uttalanden kan också ses som ett uttryck för en större värdering om att frågor om 
icke-heterosexualitet är viktiga men sammankopplade med en ovilja att ta itu med 
dem. Denna ovilja kan bero på okunskap varför det blir ännu viktigare att lyfta 
frågor om icke-heterosexualitet.  
 
 
Bilden av den icke-heterosexuella 
 
Sofie och Lisa gav båda uttryck för en känsla av att påverka kollegors bild av hur 
icke-heterosexuella är. Lisa berättade att hon tänkt på vilken bild hon sände ut:  
 

Det kan jag tycka är lite synd att det inte är någon som är HBT-person 
förutom mig [på arbetsplatsen]. Att jag blir som någon slags norm för 
att, det är så här lesbiska är. Min närmaste kollega känner ingen annan 
lesbisk så när hon tänker på lesbisk så tänker hon på mig på jobbet. Och 
då blir det som, usch, det är ett lite tungt lass att dra. Hur måste jag vara 
då? Måste jag vara på något speciellt sätt? Jag är ju bara jag och jag vill 
egentligen inte dra det lasset och jag vill inte vara den HBT-personen 
utåt egentligen. Även fast jag inte skäms för det så har jag inget behov 
av att vara det.  

 
Lisas uttalande stämmer bra överens med vad Giuffre m.fl. (2008) kallar 
stereotypifiering. Begreppet innebär, precis som Lisa uttryckte, att bristen på 
öppet icke-heterosexuella på arbetsplatsen innebär att den enda icke-
heterosexuella personen blir stereotypen för hur en icke-heterosexuell människa 
är. Det kan diskuteras huruvida detta är sant för heterosexuella kollegor men 
upplevelsen av detta kan få en effekt på hur den icke-heterosexuella medarbetaren 
beter sig.  
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Sofie menade istället att hon inte tänkte på att sända ut en viss bild av icke-
heterosexualitet men att hon inte ville uppfattas som onormal:  
 

Min grundfilosofi och min grundtanke är ju att inte göra mig konstigare 
eller onormalare än vad jag är. Jag vill uppfattas som helt normal och 
vanlig. // Det är klart att man vet att jag är kanske den referens som 
den här människan har till en homosexuell kvinna. Förutom det man 
ser på teve och det man läser i tidningarna så är väl jag den i 
verkligheten som finns. // Men det är ju inte så att jag tänker på att ”Nu 
måste jag bete mig på ett visst sätt så att inte den här personen ska 
tycka att homosexuella är konstiga.”  

 
Sofies uttalande blir intressant när orden normal och vanlig vänds om. Motsatserna 
till dessa ord (den alternativa bilden till vad som visas upp för heterosexuella 
kollegor angående hur icke-heterosexuella är) är i citatet onormal och konstig. 
Sofie ville inte uppfattas som onormal och konstig vilket sannolikt inte skulle ske i 
förhållande till sexualitet om hon var heterosexuell. Det är värt att beakta om 
heterosexuella kollegor ägnar tankeverksamhet till att värdera vilken bild av 
heterosexualitet de sänder ut. Sett ur ett heteronormativitetsperspektiv 
representerar orden onormal och konstig den avvikande gruppen (icke-
heterosexuella) medan normal och vanlig innebär en anpassning till normen 
genom att inte sticka ut (Rosenberg, 2002). Sofies uttalande är här ett exempel på 
de förhandlingar som icke-heterosexuella gör för att förhålla sig till heteronormen.  
 
 
Utseende 
 
Tre informanter pratade om sitt eget utseende i förhållande till stereotyper om hur 
icke-heterosexuella ser ut. Detta skedde när de frågades om hur de förhöll sig till 
allmänna och vanliga bilder av icke-heterosexuella. Klara:  
 

Jag tycker att jag är ganska klassiskt gay eller vad man ska säga. (skratt) 
Jag har alltid sett mig själv som väldigt mycket pojkflicka. Jag har 
ganska grabbiga kläder, jag har alltid haft väldigt kort hår och så vidare. 
// Jag är väl stereotyp på det sättet att jag är ju väldigt hemma när man 
åker på Pride. Då finns det ju trehundra miljoner andra som ser exakt 
likadana ut som mig. Jag har ju aldrig i sådana sammanhang, eller över 
huvud taget behövt förklara mig eller försvara mig att ”Ja, jag är faktiskt 
homosexuell.” 

 
Klara benämnde här sitt utseende som klassiskt gay eller stereotypt vilket 
översattes till pojkflicka, grabbiga kläder och väldigt kort hår. Klara verkar tala 
utifrån upplevd erfarenhet då hon sa att många som besöker Pride ser ut precis 
som henne. Hon nämnde även att hennes grupptillhörighet aldrig blivit ifrågasatt i 
sammanhang där majoriteten var icke-heterosexuella. Klara gav också exempel på 
att det är möjligt att bli ifrågasatt i sådana sammanhang:  
 



 20 

Jag har dejtat tjejer som har varit mer feminina och de har fått 
kommentarer som (ironiskt:) ”Jaja, säkert” [att du är homosexuell] och 
”Men du är väl inte” |homosexuell]? Tyvärr även i Pride-sammanhang 
där man har tyckt att folk skulle vara lite mer öppna.  

 
Klaras erfarenheter antyder att det finns en norm även för avvikelsen och att 
hennes utseende är i enighet med den normen. Denna homonorm kan ses som ett 
motstånd mot heteronormen och det krav på anpassning som den innebär.  
 
Sofie får här representera den motsatta sidan då hon motsatte sig en anpassning 
till den stereotypa bilden av icke-heterosexuella kvinnor för att istället förhålla sig 
till det normala, som är heteronormen. Hon sa:  
 

Om man ser mig på stan så tror jag inte att man tänker att ”Hon måste 
ju vara homosexuell”. Jag tror inte att jag projicerar den bilden men om 
jag har egna fördomar så finns det ju de som gör det. // Jag tycker att 
det är kul, eller kul men, att få berätta för folk att jag lever med en tjej 
som inte heller ser homosexuell ut om man får säga så. Och säga att vi 
har ett helt normalt liv, ett normalt förhållande. // Jag tror att den 
bilden många har är att man måste vara väldigt feminin om man är bög 
och väldigt maskulin om man är homosexuell kvinna.  

 
Om den homonorm som Lisa gav uttryck för är verklig visade Sofie att hon 
tog avstånd från den istället för från heteronormen. Hon ville visa för sina 
kollegor och andra att hon var normal. Normal i detta sammanhang avser 
heteronormen vilken Sofie förhöll sig till medan Klara verkade förhålla sig till 
normen för avvikelsen. Här finns en uppdelning av kvinnligt utseende där 
Klara höll sig till en slags homonorm femininitet medan Sofie gestaltade en 
heteronormativitetsfemininitet. Oavsett vilken grupp de förhöll sig till, följde 
de en norm för utseende.  
 
 

Avslutande diskussion 
 
Nedan följer en kort summering av studiens resultat följt av slutsatser och förslag 
till fortsatt forskning.  
 
 

Sammanfattning av resultat 
 
Syftet med denna studie var att visa en bild av vilka erfarenheter icke-
heterosexuella personer kan ha av att vara, eller inte vara, öppet icke-
heterosexuella på arbetet i Sverige idag. I studien uttryckte informanterna att 
deras icke-heterosexualitet aktualiserades i samband med heterosexuella 
kollegors okunskap om frågor som var specifika för icke-heterosexuella samt 
genom en märkbar frånvaro av skämt som förlöjligar icke-heterosexualitet. 
Angående negativt beteende och negativa kommentarer fick dessa olika 
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konsekvenser beroende på om de riktats mot just icke-heterosexualiteten eller 
inte.  Att vara icke-heterosexuell kunde även inspirera en karriär inriktad mot 
HBT-frågor eller ett intresse för att lyfta HBT-frågor på arbetsplatsen.  
 
När informanterna i denna studie kom ut på sin arbetsplats kunde de uppleva att 
kollegorna blev tysta eller inte visste hur de skulle bemöta detta. Informanterna 
uttryckte även en ansvarskänsla för hur kollegorna reagerade i dessa situationer. 
Att komma ut som icke-heterosexuell på en arbetsplats blev lättare om det fanns 
en parrelation att hänvisa till.  
 
Icke-heterosexuella kunde representera området icke-heterosexualitet genom att 
lyfta och/eller arbeta med frågor som handlar om icke-heterosexualitet på 
arbetsplatsen. Detta skedde ibland som en konsekvens av okunskap hos 
heterosexuella kollegor om dessa frågor. De icke-heterosexuella informanterna 
representerade också gruppen icke-heterosexuella i förhållande till heterosexuella 
kollegor. Här kunde deras närvaro som icke-heterosexuella på arbetsplatsen 
förändra en eventuell negativ bild av icke-heterosexualitet och därigenom bryta 
fördomar och stereotyper. Ett ytterligare resultat var att utseende spelade roll för 
informanterna i denna studie och för dem verkade det finnas ett val mellan att se 
icke-heterosexuell ut eller inte. Det fanns normer både för hur icke-heterosexuell 
och heterosexuell såg ut.  
 
Att alla informanter i denna studie hade högskoleutbildning samt att tre av fyra var 
i trettioårsåldern samtidigt som samtliga var födda och uppväxta i Sverige och 
bodde i städer kan tyda på en homogenitet i urvalet. Då studien handlat om Sverige 
i nutid har jag inte haft någon ambition att uttala mig om en historisk utveckling i 
förhållande till informanterna. Att samtliga informanter kan kategoriseras i samma 
samhällsklass skulle kunna tänkas vara ett hinder för resultaten. Informanterna 
visade dock en stor variation i medvetenhet om och engagemang i HBT-frågor 
vilket ses som berikande för studien angående eventuell klasshomogenitet. Deras 
arbetsmiljöer och de personer de kom i kontakt med var mer olika vilket också är 
en fördel för resultaten. Att informanterna hade relativt liknande yrken behöver 
inte innebära att resultaten blivit missvisande, men en tydlig brist är att röster från 
andra yrkesgrupper saknas. Dessa röster skulle sannolikt kunna ge en rikare bild 
av de områden som undersökts.  
 
 

Slutsatser 
 
Inom de områden som sammanfattats ovan är heteronormen ständigt närvarande 
eftersom den enligt heteronormativitetsteorin är det i alla delar av samhället. 
Informanterna i denna studie sysslar med ett ständigt övervägande som kräver 
många förhandlingar och ställningstaganden där ett normbrott innebär att deras 
avvikelse från normen blir synlig. Det ständiga balanserandet på heteronormens 
yttre gräns borde kräva mycket energi och tankekraft i jämförelse med att inte ha 
någon gräns att balansera på alls. Detta är något som är specifikt för icke-
heterosexuella eftersom det endast är dessa som riskerar att bryta mot 
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heteronormen. De som ingår i heteronormen behöver inte förhålla sig till den och 
även när de överskrider gränserna blir de inte bestraffade i form av ett utpekande 
som avvikande. Ett gränsöverskridande kan inte synliggöra en avvikelse som inte 
finns. Det som gör det svårt att studera heteronormen är att den är osynlig och inte 
förrän någon bryter mot den blir den synlig. Det är därför svårt att sätta fingret på 
hur den fungerar och därigenom försöka förändra den.  
 
Som nämndes i inledningen till denna studie handlar heteronormen inte om att 
heterosexuella kollegor är homofoba eller fördomsfulla utan om antagandet att 
alla är heterosexuella och att det som inte ingår i heteronormen är avvikande. 
Båda kategorier ingår inte i normen. En av grupperna är alltid utanför.  
 
 

Framtida forskning 
 
Fortsatt forskning inom området kan dra nytta av fynden i denna studie. Då syftet 
varit att belysa området icke-heterosexualitet i arbetslivet i en svensk kontext 
skulle det i framtiden vara intressant att djupare undersöka resultaten av denna 
studie. Ett exempel på ett sådant forskningsämne kan vara om och vilket ansvar 
svenska icke-heterosexuella känner för att själva bryta fördomar och stereotypt 
tänkande hos sina heterosexuella kollegor. En annan intressant infallsvinkel vore 
att undersöka hur heterosexuella kollegor till icke-heterosexuella anställda 
upplever och förhåller sig till frågor om icke-heterosexualitet, och till sina icke-
heterosexuella kollegor. Ett tredje och sista förslag till fortsatt forskning är att 
undersöka i vilken mån icke-heterosexuella i arbetslivet är medvetna om den 
heteronorm de sannolikt förhåller sig till och om graden av medvetenhet på något 
vis påverkar deras val. Där det är möjligt ses gärna att dessa studier är av 
kvantitativ design. I en kvantitativ studie skulle det vara möjligt att se i vilken 
utsträckning resultaten är sanna för en större del av Sveriges icke-heterosexuella 
arbetstagare.  
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