
Normerna som vi förhåller oss till 

En narrativ studie av bisexuella/pansexuella personers 

livsberättelser ur ett queerperspektiv

Linnea Lampa

Sociologiska institutionen
Kandidatuppsats, 15 hp



Förord 

Denna uppsatsperiod har stundvis varit en fröjd, andra dagar har jag velat hoppa av programmet. 

Främst är det tack vare min handledare Ulrika Schmauch med sin positiva anda som jag har haft 

kvar min egna motivation. Jag vill även tacka alla intervjudeltagare för er medverkan i denna studie.

Jag vill även hylla min kära farfar, Sixten Lampa, som dog i en tragisk olycka två dagar 

innan uppsatsen skulle lämnas in. Han var en god vän, livskamrat, pappa, morfar, farfar och min 

förebild. Han var en glad och varm människa, med hjärtat på rätt ställe. Om han hade levt idag så  

vet jag att han skulle vara stolt över mig. 



Abstrakt 

Denna  studie  undersöker  bisexuella/pansexuella  personers  livsberättelser genom  en  narrativ, 

tematisk analys. Fokus i dessa berättelser är hur bisexuella/pansexuella personer förhåller sig till 

samhälleliga  normer  kring  sexualitet  och  genus  i  berättelsen  om den egna läggningen.  Genom 

kvalitativa intervjuer med fem bisexuella/pansexuella personer i Umeå med omnejd har material 

samlats  in.  Ur  ett  queerteoretiskt  perspektiv  framkom det  i  analysen  att  bisexuella/pansexuella 

personer ständigt förhåller sig till de samhälleliga normer som finns kring sexualitet och genus. Det 

handlar  om  normer,  så  som  heteronormen  och  mononormen  som  finns  och  verkar  inom  de 

bisexuella/pansexuella, samt normer som verkar inom andra i deras närhet. Konsekvenserna är olika 

beroende på om människor följer dessa normer, där normbrytarna är de som lägger ner mer energi 

på  att  klassificera  den  egna  sexualiteten.   Likväl  som normen  antar  att  alla  är  heterosexuella, 

behöver inte heterosexuella bekänna sig eller tänka lika mycket kring de egna begären så som icke-

heterosexuella gör.  Utifrån narrativen får inte dessa personer bara ”vara” utan måste försvara sig 

gentemot andras bemötanden eller vad som förväntas enligt normer. Detta kan få både direkta och 

indirekta konsekvenser för bisexuella/pansexuella personer, under vilka villkor deras sexualitet får 

existensberättigande, för dem själva och för andra. Dessa konsekvenser visade sig i form av att 

respondenternas sexualitet blev ifrågasatt och villkorad av andra, samt var tvungna att försvara den 

egna normbrytande sexualiteten.  Det visade sig även att familjesituationen och kön har betydelse 

för hur respondenterna upplevde och accepterade den egna sexualiteten. De respondenter som kom 

från familjer med mer konservativa åsikter hade större problem att acceptera sig själva, än de som 

kom från mer accepterande hem. kvinnorna hade mer positiva upplevelser av att komma till insikt 

med de egna begären än vad männen i undersökningen hade. 

Nyckelord: Bisexualitet, pansexualitet, heteronormativitet, monosexism, genusbegriplighet, queer, 

identitetsskapande, klassificering. 
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1 Inledning 
Många skulle hävda att motsatser attraherar varandra, vilket också återspeglas i dagens samhälle 

som inordnat sexualiteten i denna norm. Denna inkluderar en binär syn på kön, där kvinnor och män 

ses som varandras motsatser. En partner som kompletterar den andra bör vara av det motsatta könet 

för  att  fungera  enligt  denna  paradox (Rust,  2000).  Den går  att  ställa  upp i  den  heterosexuella 

matrisen, där tilldelat  kön från födseln bör följa ett  visst  genusuttryck och vissa sexuella begär 

(Butler, 2006). Om vi hänför exemplet till en person som blivit tilldelat könet kvinna vid födseln: 

hon förväntas ha feminina attribut som långt hår, ett visst feminint beteende och feminint kodade 

kläder, främst förväntas hon attraheras av män. Vad händer med denna kvinna, om hon attraheras av 

kvinnor eller flera kön? 

Enligt den heterosexuella matrisen är attraktion till motsatt kön det centrala och även vad som 

förväntas enligt normen. Denna norm osynliggör andra sexualiteter som är icke-heterosexuella, där 

konsekvenserna för homosexuella och bisexuella personer är upplevelser av det som kan benämnas 

som homofobi. Bisexuella/pansexuella personer möter även bifobi på grund av motsatsens paradox 

(Rust, 2000). 

Enligt  denna  motsatsens  paradox  (Ibid)  talar  fördomar  av  olika  slag  om  att 

bisexuella/pansexuellas sexualiteter, vars begreppsdefinition jag kommer att redogöra för i avsnitt 

1.3,  inte existerar. Detta innebär att begär gentemot personer av olika kön inte kan finnas inom 

samma människa. Det resulterar i att bisexuella sexualiteter ses som enbart en slags övergångsfas in 

till  en  homosexuell  läggning,  eller  så  betraktas  personerna  som  egentligen  heterosexuella  (se 

Zivony  &  Lobel,  2014,  Yost  &  Thomas,  2012).  Hur  reproducerar  den  bisexuella/pansexuella 

personen mening för sig själv, samt den egna sexualiteten, när dessa normer existerar?

Människor försöker ständigt skapa mening för sig själva och livet de lever genom att berätta om 

det. Vi återberättar inte bara det vi minns utan skapar även bilder av oss själva. Livsberättelser ger 

även kunskap kring aspekter av individers liv, tankar och strukturer som omger dem. Att studera 

livsberättelser  är  att  studera  tillbakablickar  (Wigg,  2012).  Genom  livsberättelsen  kan 

bisexuella/pansexuella  personer  producera  en  egen  mening  kring  sig  själva  och  den  egna 

sexualiteten. 

Denna undersökning är ett försök att synliggöra de processer som ligger bakom utvecklingen av 

en sexualitetsidentifiering som många gånger inte får plats i samhällskontexten. Tidigare forskning 

har antingen fokuserat på fördomar om gruppen eller  egna konsekvenser.  Denna uppsats ämnar 

undersöka spännvidden mellan samhällets normer och fördomar, samt hur bisexuella/pansexuella 

personer gör sig förstådda av sin egna sexualitet. Vilka är konsekvenserna av normers inverkan i 
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dessa personers liv i relation till de faktiska egna begären? I detta är det relevant att undersöka vad 

som berättas om livet och vilken funktion samhällets normer har i dessa berättelser.

1.1 Syfte 

Syftet  med denna uppsats är  att  undersöka hur  bisexuella/pansexuella personer förhåller sig till 

samhälleliga normer kring genus och sexualitet  i  berättelsen om den egna sexuella  läggningen. 

Genom kvalitativa intervjuer ämnar jag besvara syftet med dessa frågeställningar:

(1) Hur har de bisexuella/pansexuella deltagarna skapat mening för sig själva 

och den egna sexualiteten i sitt identitetsskapande? 

(2) Vilken påverkan har andras bemötanden haft  på de bisexuella/pansexuella 

deltagarnas liv?

(3) Vilka faktorer i deras berättelser visar på motstridigheter eller vändpunkter i 

den egna identitetsutvecklingen i relation till samhällets normer? 

1.2 Disposition
Nedan följer en definitionsförklaring av bisexualitet och pansexualitet. Därefter presenteras tidigare 

forskning på området. De berör fördomar som finns omkring bisexuella/pansexuella personer, för 

att därefter ge en inblick i hur det är att definiera sig som bisexuell eller liknande. Slutligen berörs 

den binära normen och dess konsekvenser för de bisexuella/pansexuella personer som inte passar in 

i denna norm. 

Det queerteoretiska perspektivet presenteras därefter, samt Foucaults diskursteori som har haft 

ett  stort  inflytande  på  queerteorin  (Berg  &  Wickman,  2010).  Därefter  presenteras  teorin  om 

genusbegriplighet  och  den  heterosexuella  matrisen  som  används  för  att  kritiskt  granska  hur 

bisexuella/pansexuella personer måste förhålla sig till att de inte tillhör den heterosexuella normen, 

samt vad konsekvenserna för dessa blir. Därefter kommer de teoretiska begreppen mellangrund och 

monosexualisering/monosexism presenteras som berör  bisexuella/pansexuella läggningar och den 

binära norm som dessa sexualiteter förhåller sig till. 

Därpå följer en presentation av den narrativa metod som använts, samt hur den har använts i 

analysarbetet. I denna del berörs även vilket urval jag använt och egna etiska ställningstaganden 

utifrån vetenskapsrådets (2002) rekommendationer. En situering av mig som forskare presenteras 

även för  att  visa  på  den egna förförståelsen  för  fenomenet  som studeras.  Slutligen  presenteras 

information om datainsamlingen och intervjuguiden som har använts. 
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Därefter presenteras resultaten och analysen utifrån fem teman som framkommit  i  analysen, 

kopplat  till  de  tre  frågeställningarna.  Diskussion  av  resultaten  presenteras  sedan,  där  tidigare 

forskning på området tas upp för att relatera dem till mina egna resultat. Slutligen kommer slutsatser 

och förslag på fortsatt forskning inom området. 

1.3 Bisexualitet/pansexualitet  
Bisexualitet och dess betydelse kan variera från person till person. På RFSL:s (Riksförbunet för 

sexuellt likaberättigande) hemsida går det att läsa om olika definitioner. De beskriver bisexualiteten 

som en förmåga att bli attraherad och förälskad i båda könen (man och kvinna), men att begären 

också kan variera. Exempelvis så kan en bisexuell person vilja ha sex med personer av fler än ett 

kön, men bara vara tillsammans med personer av ett kön eller vice versa. Givetvis kan de även 

handla om lika stort intresse för flera kön, eller mer intresse för ett kön. RFSL fortsätter beskriva 

bisexualitet enligt följande: 

Känslorna kan också variera med tiden, så att man är mer attraherad av kvinnor under vissa perioder 

och mer av män under andra perioder. Att attraktionen varierar över tiden behöver alltså inte betyda  

att man växlar mellan att vara heterosexuell och homosexuell (RFSL a) 

Detta visar på en stor komplexitet i beskrivning av sexualiteten. Den kan alltså variera i intresse för  

olika kön, men även intresset över olika perioder. Citatet tar även fasta på någonting annat centralt, 

nämligen  att  en  attraktion  kan  variera  utan  att  det  betyder  att  den  bisexuella  personen  är 

heterosexuell under en period och homosexuell under en annan. Detsamma gäller när en bisexuell 

person är i en relation med en av samma kön eller motsatt kön, så är inte personen homosexuell 

eller heterosexuell under denna period. 

Relevant  för  diskussionen  om bisexualitetsbegreppet  är  även  ett  klargörande  av  begreppet 

pansexualitet som beskrivs så här enligt RFSL:

En person som är pansexuell  kan vara sexuellt  och emotionellt intresserad av ”alla” eller ”vem som 

helst”. Av vissa ansett som sexuell läggning, av andra ansett som bisexualitet i bredare form där många 

säger sig vara intresserade av "personligheten och inte könet"(RFSL b)

Därvid blir skillnaden att begreppet bisexualitet inkluderar en könsaspekt, det vill säga ett intresse 

för män och kvinnor, medan pansexualitet positionerar sig som en sexualitet där attraktionen främst 

fokuserar vid  en människas personlighet. En del i definitionen handlar om de emotionella begären, 
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medan en annan syftning av definitionen inkluderar pansexualitet som en sexualitet där begär kan 

ingå. Denna definition kan även ses som en sexualitet som har en bredare mening än bisexualitet, 

vilket också kan tolkas som ett sätt  att  positionera sig emot den binära uppdelningen av könen 

(kvinna och man) i samhället. Likheten i båda begreppen är begär gentemot personer av fler än ett  

kön, även om pansexualiteten i sig inte bryr sig om kön vid val av partner. 

Med utgångspunkt i RFLS:s definitioner så kommer relationstyper i denna uppsats att benämnas 

som  samkönade eller  olikkönade relationer och  inte  som  heterosexuella  eller  homosexuella 

relationer. Utöver detta kommer även en komplex, icke-fast beskrivning av sexualiteten ligga till 

grund, där varje respondent i studien får definiera sin egna sexualitet. I detta förekommer tal om 

såväl bisexualitet som pansexualitet. I och med att båda definitionerna förekommer så kommer jag 

genomgående använda mig av båda begreppen bisexuell/pansexuell i uppsatsen. 

2 Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning på området bisexualitet (ingen forskning berör direkt personer 

som  använder  definitionen  pansexuell).  Fördomar  om  gruppen,  identifiering  och  den  binära 

diskursen berörs. Någonting som är återkommande inom alla teman är de problem bisexuella själva 

möter i samhället som en marginaliserad grupp. 

2.1 Fördomar om bisexuella och dess konsekvenser
Bostwick och Hequembourg (2014) har i ny forskning undersökt bisexuella gruppers upplevelser av 

diskriminering. De menar att det finns en skillnad hos bisexuella grupper jämfört med homosexuella 

grupper i upplevelser av detta. Bisexuella kvinnor möter olika typer av fördomar, som bland annat 

resulterar i  förolämpningar/kränkningar där deras verkligheter blir ifrågasatta och osynliggjorda. 

Forskarna  menar  att  denna  diskriminering  kan  vara  en  förklaring  till  den  stora  andelen  av 

rapporterade depressioner som finns hos bisexuella kvinnor. Få undersökningar har gjort skillnad 

mellan bisexuella gruppers upplevelser av diskriminering jämfört med homosexuella grupper. Dessa 

resultat  är  relevanta  för  denna  uppsats  i  och  med  deras  fokus  på  enbart  bisexuella  personers 

upplevelser  av  diskriminering.  Genom att  deras  undersökning  visar  på  att  det  finns  skillnader 

mellan  homosexuella  grupper  och  bisexuella  grupper  så  visar  resultaten  att  bisexuella  blir 

diskriminerade inte enbart på grund av de bryter mot den heterosexuella normen. Min uppsats är ett 

försök  att  uppmärksamma  hur  bisexuella/pansexuella  måste  förhålla  sig  till  normer  som  är 

annorlunda jämfört med homosexuella eller heterosexuella. 

Annan forskning har visat att bisexuella kvinnor varken känner sig ”hemma” i lesbiska eller 
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andra HBTQ1-sammanhang, men inte heller i det heteronormativa samhället. De riskerar att hamna 

mellan  kategorierna  heterosexualitet  och  homosexualitet  och  upplever  sig  inte  passa  in  i  ett 

maskulint eller feminint genus. Detta eftersom dessa genus även är kopplade till en viss förväntning 

på sexualiteten, samt att det inte finns något genusuttryck för personer med begär för personer av 

olika kön (Hayfield, Clarke & Halliwell, 2014). Även dessa nya resultat visar på konsekvenserna av 

fördomar/diskriminering  gentemot  bisexuella/pansexuella.  De  känner  sig  utanför  HBTQ-

sammanhang, en plats som också bör vara tillgänglig för bisexuella/pansexuella grupper.

Förutom  brist  på  sammanhang  och  ifrågasättande  av  sexualiteten  så  möter 

bisexuella/pansexuella konkreta fördomar. Zivony och Lobel (2014) har undersökt heterosexuella 

mäns attityder mot bisexuella män. Det har visat sig att dessa personer upplevs av heterosexuella 

som opålitliga, inte kapabla till långa, monogama relationer och förvirrade. Zivony och Lobel (Ibid) 

menar  på att  bisexuella  mäns  osynlighet  i  offentligheten  är  en  av  anledningarna  till  att 

heterosexuella  män har  dessa fördomar,  då de  istället  hämtar  sin  kunskap från mer inofficiella 

källor. Källor som kan behandla allmänna föreställningar om sexualiteter, till exempel att det skulle 

vara allmänt känt att många homosexuella män först definierar sig som bisexuell som en fas innan 

de  kommer  ut  som  homosexuella.  Bisexuella  kvinnor  och  män  möter  därav  liknande 

fördomar/attityder  som  osynliggör  och  ifrågasätter  sexualiteten.  Genom  att  konkretisera  vilka 

fördomar bisexuella/pansexuella möter och orsakerna därtill, ger Zivony och Lobels forskning en 

klar bild över hur bisexuella/pansexuella upplevs av icke-bisexuella personer. 

En annan studie har undersökt både bisexuella kvinnor och män och visat på skillnader mellan 

könen och fördomar som de möter. Bisexuella män uppfattas som mer könsavvikande av andra och 

tas för att egentligen vara homosexuella. Bisexuella kvinnor däremot, beskrivs som sexiga och som 

egentligen  heterosexuella.  Denna  skillnad  tyckts  bero  på  att  bisexuella  kvinnor  sexualiseras  på 

grund av deras  samkönade sexuella  praktiker.  Icke-bisexuella  personer  är mer positivt  inställda 

gentemot  bisexuella  kvinnor  än  bisexuella  män  (Yost  & Thomas,  2012).  I  och  med  att  denna 

uppsats undersöker bisexuella personer av fler än ett kön ger Yost och Thomas (Ibid) en tydlig 

förklaring till vilka fördomar kvinnor och män möter. Även om jag inte kommer fokusera på att 

undersöka könsskillnader är det viktigt att lyfta fram att det finns skillnader inom olika grupper av 

bisexuella. De är inte en homogen grupp med samma erfarenheter och upplevelser av fördomar och 

brist på sammanhang. 

I och med att en del av mitt syfte är att undersöka vilken påverkan andras bemötanden har haft i 

bisexuella/pansexuella  personer  liv,  är  denna  konkretisering  av  fördomar  relevant.  Dessa  nya 

1 HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexualitet, bisexualitet, transsexualitet och andra queera 
uttryck/identifieringar (RFSL c)
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forskningsresultat  ger  förklaringar  till  varför  fördomar  om  bisexuella  kan  uppkomma,  vilka 

fördomarna är och visar på konsekvenserna av dessa. Genom att lyfta fram denna helhetsbild och 

själv undersöka hur andras bemötanden påverkar bisexuella/pansexuellas liv och berättelser, skapas 

en mer mångfasetterad bild av konsekvenserna av fördomar. 

2.2 Att vara bisexuell – en identifikation 
De fördomar bisexuella personer möter bidrar till att osynliggöra deras sexualitet och begär, där 

samhället har en felaktig bild av vad det innebär. Hur detta påverkar den egna självuppfattningen 

har Bradford (2004) tagit fasta på i sin forskning om bisexualitet. Utgångspunkten låg i bisexuella 

personers egna upplevelser av attityder riktade mot dem som grupp och hur dessa erfarenheter 

påverkade självuppfattningen. Bradford (Ibid) menar att den bisexuella identiteten kan ses som en 

process, där de först ifrågasätter den egna sexualiteten för att sedan komma underfund med den 

egna  identifieringen  som  bisexuell.  För  en  bisexuell  identitet  krävs  det  ett  överskridande  av 

kulturen, så som den ser ut idag. Det krävs mod och självständighet. Med risk för att osynliggöras 

och isoleras från andra grupper väljer bisexuella själva att hålla kvar vid den egna identifikationen. 

Att  göra anspråk på en bisexuell  identitet  innebär  en möjlighet  att  ifrågasätta den dikotoma 

normen  kring  kön  och  sexualitet,  vilket  Bower,  Gurevich  och  Marheison  (2001)  visat  på. 

Möjligheten finns även att  konfrontera de samhällets diskurser som är rotade i  monosexism (se 

nedan).  Samt  ifrågasätta  den  normativa  heterosexualiteten/homosexualiteten.  De  arbetar  för  att 

gruppen ska ha en trovärdighet i en annars tvetydig position som bisexualiteten har i  kulturella 

kontexter.  Det  finns  en  önskan  och  motstridighet  kring  att  kvarhålla  bisexualitetens  flytande 

karaktär, samtidigt som de vill vara synliga i samhället.

Samtidigt som den egna identifieringen ger möjlighet att ifrågasätta normer kring kön och genus 

så finns det olika sätt att relatera till den egna identifieringen. En studie har undersökt just detta och 

skillnaden mellan generationer av bisexuella män. Det har visat sig bland den yngsta generationen 

(mellan 18-24 år) att identifieringen är viktig, även fast de inte har ett starkt känslomässigt band till 

den sexuella identiteten. Den bisexuella etiketten är det bästa sättet att beskriva de egna begären, 

även om de unga bisexuella männen inte uttryckligen hade en anknytning till ordet, mer än att de 

beskrev begären. Detta kan bero på att det har blivit lättare att vara öppen med att omfatta en icke-

normativ sexualitet  och kan på så sätt  ha ändrat  vilket värde bisexuella män lägger i  den egna 

sexuella identiteten. Det kan även bero på den minskade homofobin i samhället och dess inverkan 

på sexuella identiteter. Unga bisexuella män har mer positiva erfarenheter av att vara bisexuell och 

då får identifieringen mindre betydelse i deras liv (McCornmack, Wignall & Anderson, 2015). 
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Dessa mångsidiga undersökningar visar på att anammande av en bisexuell identitet kan innebära 

en risk för uteslutning och isolering, men också mod att gå emot kulturella normer och värdera den 

egna identiteten. Möjligheten finns att konfrontera de diktoma normerna kring kön och sexualitet. 

Samtidigt har den bisexuella identifieringen fått mindre betydelse idag för bisexuella män, vilket 

kan bero på den minskande homofobin i samhället. Dessa resultat är motstridiga, vilket är viktigt att 

peka  på  i  och  med  att  alla  bisexuella/pansexuella  personer  har  inte  samma  upplevelser  av  att 

identifiera  sig  med  den  egna  sexualiteten.  Jag  undersöker  bisexuella/pansexuella  personers 

identitetsskapande  vilket  gör  dessa  undersökningar  relevanta,  för  att  visa  på  hur  heterogena 

upplevelserna är. I och med att en del av forskningsfrågan är att studera vändpunkter i livet (se syfte 

och metodavsnitt), ger denna översikt en ingång i vad bisexuella kan anse vara viktigt för dem i  

deras identitetsskapande. Genom att  även se till  normers/fördomars inverkan kan vändpunkter i 

livet granskas i relation till avvikande från normer. 

2.3 Den binära diskursen 
Att identifiera sig som bisexuell öppnar upp möjligheten att ifrågasätta den binära diskursen som 

vilar på tron att bara de monosexuella läggningarna, det vill säga homo/hetero, existerar. För att 

återkoppla till tidigare avsnitt kan en förklarande faktor till att bisexuella personer har svårigheter 

att uttrycka en egen sexuell identitet bero på den binära normen som underminerar den bisexuella 

identifieringen  och  utesluter  den  som  en  möjlig  väg.  Även  om  en  stor  del  av  den  tidigare 

forskningen på  området  berör  den  binära  diskursen,  så  finns  det  för  lite  forskning som enbart 

fokuserar på den. Det jag har funnit  är en ny amerikansk forskningsstudie som undersöker hur 

religion,  media  och  vetenskapen  reproducerar  en  viss  diskurs  om sexualiteter.  Det  var  enbart 

vetenskapen som producerade en sexualitetsdiskurs som menade på att både binära och icke-binära 

sexualiteter  existerar.  Inom  religionen  producerades  synen  av  sexualiteter  i  två  motsatser, 

heterosexualitet och homosexualitet/styggelse, där icke-binära sexualiteter osynligt hamnar i den 

sista kategorien.  Media visade icke-binära sexualiteter,  men reproducerade dessa som illegitima 

identiteter.  Dessa  visade  bisexuella  kvinnor  som  översexuella  och  experimenterande,  medan 

bisexuella män inte fanns representerade över huvudtaget. Via kyrkan görs icke-binära sexualiteter 

omöjliga, via media ogiltig och via vetenskapen möjlig. Dessa sätt att tala om sexualiteter gör att de 

icke-binära sexualiteterna inte blir kulturellt begripliga. Därav saknar de också en legitimitet och en 

egen identitet på grund av att sexualiteter oftast ses enbart som binärt möjliga (Callis, 2014). Denna 

tidigare forskning används här för att visa på hur stora aktörer/institutioner påverkar normen och 

hur den bisexuella sexualiteten uppfattas enligt den. 
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Vad  den  binära  diskursen  ger  för  direkta  konsekvenser  för  de  bisexuella/pansexuella  har 

McLeans (2008) forskning undersökt. Han uppnådde samma resultat, det vill säga att den bisexuella 

läggningen inte ses som en legitim sexualitet på grund av den binära diskursen. I undersökningen 

visar han även på hur bisexuella inte bara känner svårigheter med att vara öppna med sin sexualitet,  

utan pekar även på vad annan forskning också visat; de har känslor av att exkluderas och isoleras. 

Den makt som den binära normen vilar på underminerar den bisexuella identiteten som möjlig. 

Även om det finns en rörelse som idag accepterar homosexuella mer vittgående, kämpar fortfarande 

bisexuella för samma acceptans. 

På grund av den binära diskursen som reproducerar en viss sanning om sexualiteter som enbart 

omfattar  två  möjliga,  skapar  detta  en  kulturell  osynlighet  för  icke-binära  sexualiteter. 

Återkommande är talet om att sexualiteten inte existerar, vilket skapar känslor av att exkluderas och 

isoleras. Genom att denna uppsats undersöker normers påverkan är dessa tidigare forskningsresultat 

relevanta  då  de  visar  på  vad  den  binära  diskursen  är,  hur  detta  påverkar  uppfattningen  om 

bisexualiteten  och  de  konsekvenser  diskursen  skapar.  Den  binära  diskursen,  tillsammans  med 

monosexismen (se teoriavsnitt), används i denna uppsats för att analysera hur bisexuella förhåller 

sig till den monosexuella normen i berättelsen om den egna sexualiteten.

Den  binära  diskursen,  tillsammans  med  forskning  om  fördomar  och  bisexuella  personers 

identifiering  undersöks  spännvidden mellan  samhällets  normer  och  fördomar  och 

bisexuella/pansexuella  personers  egna  identitetsutveckling  och  vändpunkter  i  livet.  Vidare,  då 

motstridigheter i denna uppsats förstås som (se syfte och metodavsnitt) mångtydiga förhållningssätt 

till den egna personen/sexualiteten och normers inverkan på densamma, ger denna genomgång av 

forskningsfältet en grund för att undersöka forskningsfrågan.

3 Teori
Nedan presenteras det queerteoretiska perspektivet och Foucaults  diskursteori.  Därefter kommer 

Butlers begrepp genusbegriplighet och teorin om den heterosexuella matrisen att beröras. Slutligen 

kommer två teoretiska ramverk, monosexualisering, samt mellangrund att förklaras. 

3.1 Queer och sexualitetens diskurs 
Queer och queerteori beskrivs av Fanny Ambjörnsson (2006) som både en politisk rörelse och som 

teori. Det är någonting som uppmärksammar det påstått normala i samhället, främst kopplat till kön, 

sexualitet  och  makt.  Istället  för  att  arbeta  för  att  marginaliserade  grupper  i  samhället  ska  nå 
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acceptans ifrågasätter queerteorin det som anses normalt och föregivet antagna sanningar. Den har 

sitt akademiska ursprung från nittiotalets början och de teoretiska strömning från denna tidsperiod. 

Det  är  främst  från  tre  skilda,  men  sammankopplade,  fåror  som  queerteorin  utvecklats: 

poststrukturalism och postmodern samhällsteori,  feministisk teori  samt lesbiska- och gaystudier. 

Queerteorin formulerades som en motreaktion mot lesbiska- och gaystudier, likväl som en reaktion 

mot feministisk teori.  Queerperspektivet  ville  inte  skapa en normalisering eller  avgränsning för 

homosexuella som social minoritet, utan ifrågasätta hela den diskursiva uppdelningen av sexualitet i 

samhället,  vilket  de  två  tidigare  teoretiska  strömningarna  inte  fokuserat  på  (Berg  & Wickman, 

2010). 

Inom teorin finns en strävan att gå bortom föreställningar om vad det innebär att vara man eller  

kvinna genom att granska relationen mellan kön och sexualitet. I detta granskas uppfattningen om 

att  begär  ska  vara  gentemot  det  motsatta  könet  och  hur  det  skapar  föreställningar  om 

könsidentiteter.  Tanken  om  två  naturliga  kön  hänger  ihop  med  tanken  om  en  normativ 

heterosexualitet,  vilket  benämns  som  heteronormen.  Queerteorin  bygger  på  att  granska  och 

ifrågasätta denna heteronorm som uppfattas som någonting oproblematiskt och eftersträvansvärt av 

samhället. Ofta studeras identiteter och fenomen som bryter mot den normativa sexualiteten, men 

även processer som reproducerar denna sexualitet/identifiering som den mest önskvärda (Ibid). 

Det  queerteoretiska  perspektivet  har  inspirerats  av  Foucaults  studier.  Han  ägnade  sig  åt 

diskursteori och hans studier av sexualitet, makt och identitet har varit viktiga för både honom själv 

och det queerteoretiska perspektivet. Foucault använder begreppet som ett sätt att visa hur historiska 

händelser  och  praktiker  producerar  en  viss  betydelse  och  kunskap  i  vår  värld.  Utifrån  det 

queerteoretiska perspektivet förstås diskursbegreppet som ett visst sätt att tala om en händelse eller 

fenomen, hur det förstås, presenteras och kategoriseras. I detta används diskursbegreppet som ett 

redskap att analysera hur synen på vissa sexualiteter skapas. Samt för att visa på hur sexualiteter  

och olika queera identiteter inordnas i hierarkier (Ibid). 

Om vi ser till historien menar Foucault (2002) att vår förståelse av sexualiteten inte är något i 

sig naturgivet.  I den första delen av 1800-talet  fanns det människor som straffades för sexuella 

handlingar med någon av samma kön, men dessa handlingar betecknades då som sodomi. Sodomi 

förstods som en handling, snarare än en identitet.  Beteckningen heterosexuell uppstod i ungefär 

samma veva som homosexualitet och båda betecknade sexuella handlingar i enbart njutningssyfte. 

Av  läkare  beskrevs  heterosexualiteten  som  en  perversion  från  början.  Därav  förstods  både 

homosexualitet  och  heterosexualitet  som någonting  perverst  och  som enbart  uttryckte  sexuella 

handlingar. Dock slutade inte definitionerna där. På 1900-talet började heterosexualiteten ses som 

mer  positiv  där  homosexualiteten  samtidigt  blev  mer  av  en  avart.  Att  vara  heterosexuell  och 
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monogam blev till någonting eftersträvansvärt, medan homosexualiteten sågs som en samhällsfara 

(Ambjörnsson, 2006). I och med denna kategorisering fick den homosexuella individen en identitet 

som just  homosexuell  vilket  också  var  något  som är  möjlig  att  förklara.  Denna  framväxande 

kategorisering  växte  fram just  inom ramen  för  vetenskapliga  institutioner.  Där  den  inte  längre 

betraktades  som begär  eller  frestelser  utan  som någonting  som kunde påverka  en  individs  alla 

handlingar. Tanken har därigenom växt fram, att om vi människor utforskar den egna sexualiteten 

inom rimliga gränser, så kan vi lära känna oss själva bättre (Foucault, 2002).

I och med detta växte det fram nya sätt att tala om och kategorisera sexualiteten och Foucault 

(Ibid) såg ett samband mellan det och den nya kunskapen om sexualiteten. Denna framväxt berodde 

på vetenskapens nya vilja ett definiera allt och alla och genom detta, analysera och klassificera 

sexualiteter. En spridning av olika sexualiteter har därigenom skett, från 1800-talet och framåt,  som 

även pekar ut det som är normalt och det som är onormalt. Han menar på att:

[i] gengäld ligger makten inte hos den talande (för det är han som är i en tvångssituation) utan hos den som 

lyssnar och tiger. Inte hos den som vet och har svar, utan hos den som frågar och hålls för ovetande. (Ibid,  

s 79). 

Dessa nya sätt att tänka kring sexualiteten härledde till  ett  visst  tal om den,  där den avvikande 

individen förväntades bekänna vad den var för att  sedan komma ut  i  ljuset  för allmänheten att 

beskåda och bedöma.  Dessa bekännelser av könet och sexualiteten har lett till en konstruktion av 

sexualiteten som enhetlig och som någonting som är i behov av djupare förståelse, en bekännelse 

diskurs. Samtidigt som talet om sexualiteten har ökat så är det även en fråga om att avgränsa och 

kontrollera det som egentligen inte går att kontrollera, menar Foucault. Sexualiteten tyglas så att 

den kan framstå som enhetlig och som någonting som vi kan tänka kring och tala om. 

I  denna  uppsats  analyseras  bekännelsens/sexualitetens  diskurs  utifrån  ett  queerteoretiskt 

perspektiv  och  inte  utifrån  Foucaults  användning  av  begreppet  (se  Berg  &  Wickman,  2010). 

Därigenom  ämnas  analyseras  hur  den  bisexuella/pansexuella  individen  förstås  utifrån  dess 

avvikande från den monosexuella och heterosexuella normen. Genom att syna detta, i samband med 

tal  från  bisexuella  själva,  ämnar  diskursteorin  och  det  queera  perspektivet  att  leta  efter 

motstridigheter i tal av att bekänna sig själva inför andra och tankar kring den egna sexualiteten.  

Detta handlar om ett identitetsskapande där den egna sexualiteten enligt diskursen måste kunna 

förstås och klassificeras och där kategoriseringen av sexualiteter förstås som en möjlig identitet. 
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3.2 Genusbegriplighet och den Heterosexuella Matrisen 
Synen på kön och sexualitet är enligt Butler (2006), konstruerad och upprätthålls genom språket. Vi 

blir till kvinnor och män i samhället och det så kallat biologiska könet är djupt rotat i föreställningar 

om kvinnligt och manligt. Därav behövs det egentligen inte skiljas mellan kategorierna kön och 

genus. Hon menar att det finns ett samhälleligt, kulturellt och diskursivt krav på att människors 

kropp visar på en genusbegriplighet. Denna begriplighet innebär ett krav på en viss relation mellan 

sexualitet,  genus och kön för att  bli  socialt  erkänd och ses som begriplig.  Genusbegripligheten 

menar att dessa tre kategorier behöver varandra och vilar på heterosexualiteten. Individer blir därav 

begripliga  när  de  har  ett  visst  kön,  genusuttryck  och  är  heterosexuella.  Butlers  begrepp 

”heterosexuella matrisen” förklarar detta närmare, mer bestämt hur man och kvinna som begrepp 

enbart möjliggörs och förstås i deras relation till heterosexualiteten. 

Den heterosexuella matrisen utgår från könens binära positioner i samhället. Den menar på att 

det finns två stycken positioner: kvinna och man, och att dessa två kön förväntas vara varandras 

motsatser både till beteende och till kropp. Samtidigt förväntas även positionerna kvinna och man 

åtrå varandra. Denna begreppsram förstås, enligt Butler utifrån en heterosexuell ram. I denna ram 

kan inte positionerna kvinna och man existerar utanför heterosexualiteten, det är en heteronorm. En 

kvinna förväntas: bli tilldelad könet kvinna vid födsel, agera feminint och begära män. När inte 

samhällets förväntningar på en kvinna eller man uppfylls blir det ett ”brott” eller ett avvikande mot 

normen. Dessa avvikelser kan medföra sanktioner av olika slag. De utpekas som motsatsen till det 

normala och som någonting annorlunda och skrämmande. I detta passar exempelvis homosexuella 

personer in som har ”fel sorts” begär, eller transpersoner som blir tilldelade ett kön vid födseln, men 

inte lever upp till de förväntningar som finns på det könet (Ibid).

Här igenom går det också att referera till bisexuella, som å ena sidan har rätt begär, det vill säga 

ett  begär  till  det  motsatta  könet,  men  samtidigt  fel  begär  –  till  samma kön.  De går  emot  den 

heterosexuella matrisen i och med att den inte enbart begär dess binära motsats. I denna uppsats 

förstås bisexualitet utifrån den heterosexuella matrisen som ett avvikande mot den upprätthållande 

normen. 

3.3 Monosexualisering/monosexism 
Kategorierna kvinna och man är idag ur ett samhälleligt synsätt varandras motsatser och ur denna 

dikotoma uppställning återfinns den bisexuella paradoxen. I detta har tron om att människor bara 

kan känna begär för personer av ett kön vuxit fram, där attraktion mot personer av olika kön inte 

kan samexistera hos en person. De två könen är så pass olika varandra, så hur skulle en människa 
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kunna vara attraherad av båda könen när den ena har allt det som den andra inte har och vice versa  

(Rust, 2000)?

Bisexualitet  ifrågasätter  denna  dikotoma  uppdelning  av  kön  och  sexualitet  genom  sin 

polysexuella karaktär, som blir till ett bevis på att alla människor inte är monosexuella (har begär 

gentemot personer av ett kön). Samtidigt utsätts bisexuella för fördomar och bifobi, eller begreppet 

som kommer att refereras till i denna uppsats; monosexism. Detta begrepp inkluderar samhällets tro 

att  bisexualitet  inte  existerar,  samt  det  sociala  trycket  att  människor  måste  identifiera  sig  som 

antingen homosexuella eller heterosexuella (Rust, 2000). 

Bertilsdotter  Rosqvist  (2007)  argumenterar  i  sin  avhandling  för  hur  samhället  försöker 

monosexualisera  bisexuella  personer.  Detta  innebär  att  bisexualitet  som  definition  får  stå  för 

heterosexualitet eller homosexualitet. Monosexualiseringen av bisexuella sammanfattas så här av 

henne: 

Konstruktionen av bisexualitet som en tillfällig praktik, ett tillfälligt gränsöverskridande, en fas i en 

homosexuell identitetsformningsprocess som förr eller senare kommer att ta slut, antingen genom att 

subjektet går under, själv väljer, eller genom att subjektet avslöjas som det det egentligen är, kan ses 

som exempel på monosexualisering av ett subjekt (Bertilsdotter Rosqvist, 2007, s. 309)

Detta visar på monosexismen och mer specifikt  konsekvenserna för personer som inte är enligt 

normen, det vill säga monosexuella. Det förväntas vara en fas och någonting som går över, vilket 

gör det svårt för bisexuella att producera en egen mening. Bisexuella möter inte bara motstånd i 

form av homofobi på grund av deras samkönade attraktion (Rust, 2000) utan de osynliggörs även 

och riskerar social utestängning på grund av att de är just  bisexuella och inte homosexuella eller 

heterosexuella. 

Monosexismen  och  den  bisexuella  paradoxen  kommer  att  användas  i  uppsatsen  för  att 

synliggöra  att  bisexuella  inte  bara  bryter  mot  heteronormen  utan  även  mot  den  monosexuella 

normen, som gör bisexuella ännu mer obegripliga. Dessa normer kring sexualiteter är någonting 

människor  förhåller  sig  till,  samtidigt  som  de  inte  går  ihop  med  de  sexuella  begären 

bisexuella/pansexuella  personer  har.  Detta  skapar  motstridigheter  i  relation  till  det  egna 

identitetsskapandet  som  försöker göra  en  sammanhållen  bild  av  sexualiteten,  samtidigt  som 

normerna försvårar detta. 
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3.4 Mellangrund 

Begreppet mellangrund2, eller på sitt originalspråk middleground (Hemmings, 2002) uttrycker den 

position bisexualitet har i samhället. Hon diskuterar detta begrepp och menar att bisexualitet som 

kategori  är  begreppsligt  och  språkligt  hänvisad  till  en  plats  mittemellan  heterosexualitet  och 

homosexualitet. Genom att inte förstärka den könsbinära ordningen, syftar mellangrunden till en 

plats, som bisexuella ofta menar själva erbjuder skydd från monosexualiteten och kan överskrida 

kategoriseringar och gränser. Eftersom bisexuella/pansexuella antas överskrida kategorierna, så har 

de svårt att att skaffa ett eget autonomt utrymme. Mellangrunden är därav inget eget territorium 

utan antas vara en sammansmältning av de två binära sexualiteterna.

I denna mellangrund blir positionen normaliserad och därav förhindrad från att reproducera en 

egen  mening,  som  en  sexualitet  för  sig.  På  så  sätt  förstås  bisexualitet  utifrån  kategorierna 

heterosexualitet och homosexualitet.  Liksom en metafor kan bisexualiteten ses som en bro som 

länkar samman de sexuella motsatserna, vilket reproducerar föreställningen om bisexualitet som 

någonting abstrakt eller som en fas att passera i och med att ”ingen stannar på bron för länge”. 

Denna  sexualitet  blir  därav  legitim  i  en  heterosexuell  eller  homosexuell  kontext  och  blir  inte 

bestående i sig själv. Eftersom bisexualitet varken är det ena eller det andra, förutsätts den vara en 

överskridande sexualitet över de existerande motpolerna homosexualitet och heterosexualitet. 

Mellangrunden och dess  betydelse  används för  att  analysera  respondenternas  berättelser  om 

bemötanden  och  deras  egna  tankar  kring  att  inte  vara  monosexuell.  Genom att  ta  hänsyn  till 

bisexualitetens position i mellangrunden kan normativt tal om sexualiteten synas och analyseras. 

Jag kommer därför undersöka hur bisexuella personer påverkas av normer, på grund av positionen i 

mellangrunden. 

4 Metod 
För studiens ändamål har narrativ metod använts för att kunna undersöka bisexuella/pansexuella 

individer  berättelser  kring  den  egna  sexualiteten.  Detta  kräver  en  djup  förståelse  för 

bisexuella/pansexuellas sätt att skapa förståelse för sig själva. De kvalitativa metoderna kan därav 

fånga  den  komplexa  och detaljerade  förståelsen.  För  att  finna  denna  information  krävs  det  att 

forskaren pratar direkt med människor och låta dem själva berätta sina historier (Creswell, 2013, s 

48). Utifrån detta har kvalitativa intervjuer varit utgångspunkten.

Nedan presenteras den narrativa analysmetod som använts och exempel på hur analysen har 

2 Den svenska översättningen på begreppet har jag hämtat  från Gustavson, Malenas (2006) avhandling:  Blandade 

känslor: Bisexuella kvinnors praktik & politik, Diss. Linköping : Linköpings universitet
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gått till. Därefter presenteras de etiska ställningstagande jag har tagit hänsyn till i undersökningen, 

samt min egna situering. Avsnitten urval, datainsamling och intervjuguiden presenteras därefter.

4.1 Narrativ metod och analys
Narrativ metod används vanligtvis när forskaren vill samla in berättelser som berör människors 

erfarenheter och tankar kring sig själva och livet. Dessa erfarenheter och sätt att prata om sig själv  

kan berätta någonting om identiteten och hur människor ser sig själva. Utifrån uppsatsens syfte att  

lyfta  fram  bisexuella/pansexuellas  personers  livsberättelser  kommer  den  narrativa  metoden  att 

användas för att belysa olika delar i  berättelserna och skapa förståelse för personernas liv, men 

också visa på hur de pratar om sig själva i relation till existerande normer i samhället (Creswell, 

2013).  I  denna  uppsats  är  vändpunkter och  motstridigheter i  berättelserna  en  del  av 

forskningsfrågan, vilket är av intresse att studera för att se om det finns motstridigheter i att ha en, 

enligt  samhället,  avvikande  identitet  och  samtidigt  förhålla  sig  till  normerna  om detsamma.  I 

uppsatsen  förstås  motstridigheter  därav  som  mångtydiga  förhållningssätt  till  den  egna 

personen/sexualiteten och normers inverkan på densamma. Genom att studera vändpunkter ämnar 

uppsatsen belysa vad i narrativen om den normbrytande sexualiteten som deltagarna själva menar är 

viktiga händelser i livet och varför. Vändpunkter förstås därav som sätt att prata om det egna livet 

och brytpunkter mellan olika episoder i det. 

 Studiens utgångspunkt är i  livshistorier, och mer specifikt berättelser som tar fasta på olika 

delar  ur  en människas  liv  och inte  hela  livet  i  sig  (Creswell,  2013).  Det  finns  ett  flertal  olika 

analysmetoder  för  narrativ  forskning:  tematisk,  strukturell  och dialogisk.  Den analysmetod som 

använts i denna studie är narrativ tematisk analys, vilket innebär att innehållet i berättelserna är det 

centrala och ordnas in i teman. Mer specifikt innebär detta att ”[..] investigators collect many stories 

and inductively create conceptual groupings from the data” (Riessman, 2007, s 706).  Fokus ligger 

därav på vad som sägs och har berättats, snarare än hur det berättas (Ibid). I detta fokuseras även 

analysarbetet  till  att  undersöka  vilka  meningar  respondenterna  tillskriver  sin  egna 

identifikationsutveckling.

Datamaterialet har lästs igenom ett flertal gånger, för att först få en överblick, för att därefter 

koda textpassager  som är  intressanta.  De koder  som förekommer  flera  gånger  inom materialet 

grupperas in i  teman, som senare relaterats till  frågeställningarna. De teman som framkommit i  

analysen är:  Nya insikter och begär, Att prata om det – ett kunskapssökande, Att komma ut och  

andras bemötanden, Tankar kring att inte vara monosexuell och bemötanden, samt  En annorlunda 

livsberättelse. 
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Kodningen har skett i programmet Open Code. Till en början har denna process varit induktiv i 

sin karaktär för att sedan övergå i ett deduktivt arbetssätt (Creswell, 2013). Detta innebär att som 

första steg har allt som uppfattats som intressant och relaterat till den egna livsberättelsen och till  

den  egna  sexualiteten  kodats.  Därefter  har  kodningen  blivit  mer  selektiv,  där  koder  som 

förekommer flera gånger inom samma material och i andra, tagits fasta på för att tematiseras. I och 

med detta har frågeställningarna preciserats och ändrats utifrån de resultat som framkommit. Det 

deduktiva arbetssättet började därefter, där de teman som var relaterade till frågeställningarna har 

plockats  ut  och använts  till  analysen.  De teman som utkristalliserats  har  även testats  gentemot 

materialet i sin helhet. 

Nedan följer ett exempel på hur kodningen har grupperats in i teman: 

Figur 1.

                Citat                  Kod                   Tema

Det  jag  önskar  hade  varit 
annorlunda också är väl det, själva 
kunskapen om att det fanns

          Annorlunda_kunskap      Annorlunda livsberättelse

Jag  tror  att  jag,  om  det  fanns 
mycket  mer  information  och 
acceptans

        Annorlunda_kunskap
               _acceptans

     Annorlunda Livsberättelse

Jag  kommer  fortfarande  ihåg 
första gången jag såg henne att allt 
blev ljusare på något sätt.

           Samkönat_intresse                Vändpunkter

Jag kan ju tycka om personer av 
båda könen liksom

         Samkönat_intresse_bi                Vändpunkter

Jag  hade  ju  mina  gaykompisar 
[…] som vi pratade om det här om

            Gay_vänner_stöd             ”Att prata om det”

så  de  har  varit  viktigast  för  mig 
[…] att  kunna ha någon att  prata 
med. - som själv har gått igenom 
samma sak

       Stöd_samma_erfarenheter             ”Att prata om det”

Dessa utdrag visar på hur citat kodats och sedan grupperats in i grova tematiseringar som sedan har  

förfinats, omdefinierats och kastas bort. Som tidigare nämnt, är inte kodningen textnära utan fokus 

har varit på textpassager i berättelserna som varit intressanta i relation till de egna livsberättelserna 

och berättelsen om sexualiteten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Utöver detta karaktäriseras den narrativa metoden av att berättelserna oftast struktureras om 

till  en  kronologi  av  forskaren,  även  om den  av  deltagaren  inte  har  berättats  i  den  ordningen 

(Creswell, 2013). Även om livsberättelserna inte återges i sin helhet i resultat/analysavsnittet utan 

har tematiserats, så har de till viss del inom vardera tema skrivits om i kronologisk ordning. Detta  

för att på ett överskådligt sätt, sammanfatta och följa med i berättelserna. 
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4.2 Etik 
I och med att intervju som metod kan generera känslig information om respondenten så har de 

etiska övervägandena varit  viktiga i  undersökningen.  Genom informationsbrev (se bilaga 1) till 

varje  respondent  som utgått  innan  intervjun  har  all  nödvändig  information  angetts  som är  av 

betydelse för respondenten. Denna information har tagit hänsyn till de etiska riktlinjer som finns för 

bedrivande  av  forskning  inom  samhällsvetenskap  och  humaniora  (Vetenskapsrådet,  2002). 

Informationsbrevet  följer  de  fyra  huvudkravet:  informationskravet,  samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Det  framgår  i  brevet  vad  syftet  med  min  undersökning  är,  varför  den  är  viktig  och  vad 

deltagandet innebär för respondenterna. I detta framgår även att deltagandet är frivilligt och att de 

får  avbryta  sin  medverkan.  Deltagandets  frivillighet  diskuterades  även  muntligt.  Känslig 

information  som  framgår  i  intervjuerna  får  på  begäran  redigeras  bort  som  datamaterial  om 

respondenterna begär detta. Alla respondenter har tillfrågats vid intervjutillfället  om de vill läsa 

uppsatsen när den är godkänd och kommer på begäran att få mail om detta. De respondenter som 

vill, kommer även få tillgång till resultaten innan de publiceras. Detta åtagande grundar sig i att jag 

inte vill dra slutsatser som inte stämmer överens med det respondenten själva tänkte kring frågan.

Samtyckeskravet  har  följts  genom att  en  förfrågan har  skickats  ut  till  de  respondenter  som 

lämnat intresse för medverkan. Deltagarna själva har valt att lämna kontaktuppgifter och därigenom 

har tid och plats för intervjun bestämts. 

För  att  följa  konfidentialitetskravet  har  delar  av  datamaterialet  redigerats  bort  om  det  har 

bedömts möjligt att utomstående personer skulle kunna identifiera intervjudeltagarna. Detta innebär 

att exempelvis namn, utbildning, yrke, födelseort eller bostad har ändrats eller redigeras bort helt. 

Det ska inte gå att utläsa från citat vem personen kan vara. Detsamma gäller specifika händelser 

som berörs  i  intervjuerna,  vilket  har  redigerats  bort  eller  ändrats.  Utifrån  det  faktum att  vissa 

respondenter  inbördes  känner  varandra  och  känner  till  varandras  medverkan  har  även  detta 

diskuteras. Främst hur de känner kring att någon annan av deltagarna (som de känner) skulle kunna 

identifiera dem. Ingen av deltagarna brydde sig om detta, men jag framhöll ändå det fria deltagandet 

och rätten att få information borttagen. 

Utöver  detta  är  det  även  av  stor  vikt  att  ingen  annan  utomstående  kan  få  tillgång  till 

datamaterialet eller intervjuerna. Efter att transkriberingen var klar har inspelningarna raderas och 

lösenordsskydd finns till transkriptionerna. Vem mina respondenter är kommer bara jag att känna 

till och jag i min tur använder mig av muntlig tystnadsplikt. I och med att ingen annan kommer ta 
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del av datamaterialet eller de transkriberade intervjuerna (mer än vad som framgår i uppsatsens 

analys  och resultat)  så  kommer nyttjandekravet  fullföljas.  Intervjuerna kommer inte  användas i 

något  annat  syfte,  vilket  framgick  i  informationsbrevet.  Datamaterialet  kommer  raderas  när 

uppsatsen är godkänd. 

4.3 Situering 
Inom vetenskapligt  arbete  återkommer  ofta  tankar  kring  om forskning  kan  vara  objektiv.  Alla 

människor har en förförståelse för olika fenomen och bär på subjektiviteter som är formade utifrån 

de liv vi lever. Detta har feministisk forskning fått kritik för där Haraway (1988) menar på att den  

forskningen  framstår  ofta  som neutral,  vilket  osynliggör  personen  bakom.  Därav  behöver  den 

subjektiva positionen som forskaren skriver utifrån tydliggöras, alltså situeras. Forskare utgår alltid 

från en position och utifrån egna begränsande perspektiv. Genom att berätta om denna position blir 

undersökningen  pålitligare.  Därav  kommer  min  egna  position  presenteras  och  min  egna 

förförståelse för fenomenet jag studerar. 

Jag är född och uppvuxen i en liten gruvkommun i Norrbotten och märkte tidigt hur kunskap om 

sexualiteter var bristfällig i den undervisning jag fick. Det talades aldrig om någon annan sexualitet 

som möjlig än den heterosexuella och det fanns få människor i min omgivning som jag visste hade 

en annan sexualitet än den normativa. Dessa faktorer gjorde att jag själv bara såg den heterosexuella 

läggningen som möjlig. Det var först när jag flyttade till Umeå som jag började träffa människor 

med andra sexualiteter än den heterosexuella (som jag är medveten om). Jag blev också god vän 

med en person som identifierade sig som bisexuell och började därpå fundera mer kring min egna 

sexualitet. Genom samtal med henne började jag själv förstå att jag också hade begär till personer 

av olika kön och började identifiera mig som bisexuell först,  även om jag idag hellre använder 

termen ”flytande”.

Genom att klassificera mig som bisexuell vågade jag släppa fram undertrycka känslor och begär 

som jag tidigare aktivt försökt att inte beröra. I min hemstad levde jag med tron att det bara går att 

vara antingen heterosexuell eller homosexuell och försökte därav passa in i både den monosexuella 

och heterosexuella normen. I och med detta är jag inte objektiv i denna undersökning, jag har en 

förförståelse kring hur det är att vara bisexuell. I vissa av berättelserna känner jag igen mig, men 

med detta sagt tror jag inte detta påverkar undersökningen nämnvärt. Snarare ger det mig större 

förståelse och närhet till intervjudeltagarnas berättelse. Jag känner till mina egna begär och tankar 

kring  den  egna  läggningen  och  skulle  hävda  att  jag  därav  har  möjlighet  att  skilja  på  egna 
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värderingar/tankar och intervjudeltagarnas. 

4.4 Urval 
De urvalskriterier som respondenterna har valts utifrån är att de ska vara öppna med sin läggning i 

ett eller flera sammanhang, att de är bisexuell/pansexuell,  samt bor i Umeå med omnejd. Dessa 

kriterier motiveras utifrån att det kan förväntas vara enklare att finna personer som är öppna med sin 

läggning  än  dem som inte  är  det.  Samtidigt  har  det  även  varit  viktigt  för  studiens  syfte  och 

frågeställningar att undersöka respondenternas upplevelser av reaktioner från andra i tal om den 

egna läggningen, vilket kräver att respondenterna är öppna. För det andra motiveras kriteriet kring 

att intervjudeltagarna ska bo i Umeå med omnejd utifrån att det är enklare att bestämma träff i och 

med alla bor inom rimliga avstånd. 

De respondenter som ingått i studien är relativt homogena i relation till varandra, även om det 

inte  var  ursprungstanken  med  urvalet.  I  studien  har  tre  tjejer,  samt  två  killar  intervjuats.  Alla 

studerar i någon form och några arbetar även vid sidan om studierna. Alla har vid tillfällen i livet 

definierat sig som bisexuell även om inte alla gör det i dag. Det huvudsakliga intresset för studien 

var att studera bisexualitet, men i och med det urval jag funnit och en del respondenters motstånd 

mot att kalla sig själv bisexuella, så har alla respondenter ändock det gemensamma draget att den 

egna sexualiteten är riktad gentemot personer av olika kön. 

Respondenterna har genom snöbollsurval (Ahrne &  Eriksson-Zetterquist, 2012) tillfrågats om 

deltagande i studien. I och med egna kontakter inom HBTQ-världen har vänner och bekanta tipsat 

om, samt tillfrågat personer de trott skulle vara intresserade av att medverka och som har tipsat  

vidare. Dessa bekanta har inte tillhört samma kretsar vilket inneburit att alla respondenter inbördes 

inte känner varandra även om några av dem gör det. Alla som har varit intresserade av att medverka 

har fått mail och frågor kring om de uppfyller urvalskriterierna för att därefter fått planera in en tid  

för intervju. 

4.5 Datainsamling
Insamling av data skedde under en period av tre veckor (30 mars till 15 april). Val av plats var upp 

till respondenterna att bestämma. Det poängterades dock att det var fördelaktigt att ha det på en 

plats  som är  neutral  och med få störningsmoment.  Fyra av intervjuerna skedde därav i  bokade 

grupprum på Campusområdet, samt en intervju som skedde på ett skolfik efter att alla elever hade 

slutat för dagen.

Innan  intervjun  började  fick  deltagarna  sina  informationsbrev  (se  bilaga  1)  som  sedan 
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diskuterades vid eventuella frågor. Innan intervjun startade upprepades informationen om att den 

skulle spelas in, men sedan raderas när intervjuerna var transkriberade. Intervjutiderna var väldigt 

individuella och varierade från en halvtimme till nästan två timmar långa.

4.6 Intervjuguide
Frågorna som låg till bas för intervjuerna var öppna för att inte försöka påverka respondenternas 

svar  eller  rikta  dem  åt  ett  visst  håll  (Ahrne  &  Eriksson-Zetterquist,  2012) (se  bilaga  2). 

Huvudsakligen användes alltid en huvudfråga som respondenten fick resonera och prata fritt utifrån. 

Denna  huvudfråga  rörde  respondenternas  livshistoria  kopplat  till  berättelsen  om  den  egna 

sexualiteten. Därefter kompletterades svaret från huvudfrågan med mer specifika frågor utifrån tre 

teman om dessa inte hade berörts innan. Dessa tre teman var: ”livet innan en definierade sig som 

bisexuell”, ”livet som bisexuell” och ”en annorlunda livsberättelse”. Det fanns även ett tema för 

övriga tillägg om respondenten kände att någonting behövde tilläggas eller ville prata om någonting 

som inte hade berörts.

Därefter  avslutades  intervjun  och  respondenterna  fick  berätta  om  hur  de  tyckte  att  själva 

intervjutillfället hade gått och om de uppfattat någonting som dåligt eller problematiskt från min, 

det vill säga intervjuarens, sida. Utvärderingen fyllde funktionen av att kvalitetssäkra och förbättra 

den egna insatsen inför kommande intervjuer. Intervjuguiden i sin helhet diskuterades även med en 

pilotperson som själv identifierar sig som bisexuell för att höra vad hon tyckte om frågorna och om 

de upplevdes vinklade på något sätt. En del förslag på förändringar framkom, mest i form av ordval, 

vilka ändrades.

5 Bisexuellas livsberättelser  
De narrativ som presenteras nedan innehåller vändpunkter i livet i form av insikter kring begär som 

intervjudeltagarna inte upplevt innan. Därefter berörs kunskapssökande som en viktig faktor för att 

förstå sig på den egna personen och för en meningsfull identifikationsutveckling. Tankar kring den 

egna sexualiteten, att ”komma ut” samt andras bemötanden är även delar från narrativen som berörs 

nedan.  Slutligen  berörs  tankar  kring  vad  intervjudeltagarna  själva  önskar  hade  kunnat  vara  en 

annorlunda livsberättelse i relation till  hur den egna livsberättelsen har sett ut.  Motstridigheter i 

egna tankar och ett ständigt förhållningssätt till normer förekommer  genomgående inom avsnitten. 
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5.1 Nya insikter och begär
I berättelserna återfinns många vändpunkter i livet i form av nya insikter kring sig själv eller den 

egna sexualiteten. Dessa brytpunkter handlade om nya insikter kring begär som respondenterna inte 

upplevt tidigare. Detta hände när P1 träffade en tjej som hon fattade intresse för och började då 

fundera mer kring sin sexualitet:

Jag försökte bara med killar men det var ingenting som fungerade, liksom det var fel, det var inte riktigt  

jag samtidigt som det var det, det var så här jag tycker ju faktiskt om den här personen och jag attraheras  

av den här personen, men det känns fel på ett sätt det är liksom inte så här det ska vara. Ah. (P1)

Hon beskrev det som tidpunkten då hon insåg att hon kan tycka om personer av båda könen. Innan 

dess trodde hon att hon var heterosexuell och hade bara haft relationer med killar, även fast det hade 

känts  fel  på  ett  sätt.  Liknande  berättelser  förekommer  i  intervjuerna  kring  vändpunkterna.  P2 

började inse att hon var bisexuell när hon hade börjat utveckla romantiska känslor för en person av 

samma kön som henne.  Utifrån heteronormen som skapar uppfattningar om att begär ska vara 

riktade gentemot det motsatta könet (Berg & Wickman, 2010) skapas vändpunkter när P1 och P2 

insåg att de inte enbart hade de, normativa, förväntade begären mot motsatt kön. 

P5 berättade att han inte var så sexuellt aktiv under sin tonårstid, men började någon gång under 

samma period att drömma om personer av samma kön på sexuella sätt. Till en början försökte han 

glömma bort dessa drömmar eftersom de störde honom. Han berättar om hur han var uppvuxen i en 

väldigt homofobisk miljö, men när han blev mer självsäker kring att ha flickvänner började han bli  

mer självsäker kring sin attraktion för män. Efter gymnasietiden började han aktivt leta efter män 

som han kände attraktion till. 

Och jag gissar i och med att jag blev äldre, blev det mer uppenbart och mer frekvent, som jag tänkte om 

pojkar som attraktiva. Efter gymnasiet började jag träffa människor i verkliga livet, som jag definitivt var 

attraherad av. Så det gick från en abstrakt sak, som jag drömde om ibland till att jag mötte människor, som 

jag var attraherad av (P5)

Andra vändpunkter har visat sig i liknande berättelser som P5s. För P4 började tankarna tidigt kring 

sexualitet och begär för personer av samma kön. Som ung experimenterade han med en killkompis 

när de sov över hos varandra. Först trodde han att det var något fel på honom och han levde med ett 

väldigt stort självförakt. ”Åh som vi växte upp, så jag vet ju att jag skämdes jätte mycket över det vi 

hade gjort tillsammans, för att ja men herregud jag är ju kille: jag ska ju gilla tjejer så vafan håller  

jag på med, det här är ju bögigt, det är ju skam” (P4). 
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Utifrån den tidigare forskningen som finns kring fördomar om bisexuella så har det visat sig 

att  bisexuella  män  upplevs  som  mer  ”könsavvikande”  än  bisexuella  kvinnor.  I  detta  är icke-

bisexuella personer mer positivt inställda gentemot bisexuella kvinnor än bisexuella män (Yost & 

Thomas, 2012). Både P4 och P5 upplevde det mer problematiskt att komma till insikt om de egna 

samkönade begären, än vad de kvinnliga intervjudeltagarna uttryckte i deras berättelse. När P4 och 

P5 bröt mot heteronormen (Berg & Wickman, 2010) så kan en förklaring till deras självförakt och 

förnekande av de egna begären tolkas utifrån att det finns ett större stigma för män än för kvinnor, 

utifrån de fördomar som finns om grupperna. 

P4  berättar  också  i  samband  med  sitt  accepterande  av  den  egna  sexualiteten  om  sina 

skuldkänslor  och sitt  självförakt.  Även  efter  att  han  hade  insett  sin  läggning  och  blivit  mer 

accepterande av den så höll sig tankarna kvar kring att bevisa att det inte var något fel på honom. 

Istället  för att  berätta om sina känslor för den person av samma kön som han var  förälskad i, 

fokuserade han på att inleda olikkönade relationer, vilket han även gjorde. Denna del av berättelsen 

beskriver hur P4 valde att följa en norm (Berg & Wickman, 2010) istället för att följa sina egna 

känslor, även om han hade insett sin läggning så fanns ett självförakt kvar som hindrade honom att 

efterleva sina känslor.  Han förklarar vidare hur detta ledde till  det som han uppfattade som en 

väldigt destruktiv relation för honom, där utgångspunkten var att försöka bevisa att han kunde leva 

enligt normen eftersom han själv vid tidpunkten upplevde alternativet som fel.

Att attraheras av någon av samma kön uppvisar inte en genusbegriplighet då begären inte är de 

förväntade  heterosexuella  (Butler,  2006).  Ett  avvikande från  den heterosexuella  matrisen  är  ett 

avvikande från normen och blir därav förstådd som motsatsen till det normala (Ibid). En del av P4s 

begär  följer  tydligt  inte  denna  logik,  någonting  som  han  i  sin  ungdom  förhöll  sig  till  och 

eftersträvade att vara begriplig även om han innerst inne ville någonting annat. Den heterosexuella 

normens konsekvenser märktes i hans försök att följa den. 

I dessa vändpunkter kommer också egna förhållningssätt kring den egna sexualiteten på tal. Ett 

förhållningssätt kring att behöva ”acceptera” och ”komma underfund med” den egna sexualiteten, 

samtidigt som respondenterna resonerade kring att det inte borde spela någon roll vilket kön någon 

väljer att inleda relationer med/ha sex med. Så även om den egna sexualiteten egentligen inte spelar  

någon roll, kräver den ett accepterande och en förståelse. 

Detta skapar en motstridighet kring att behöva tänka ut och acceptera den egna sexualiteten, 

samtidigt som respondenterna pratar kring att det inte borde spela någon roll. Varför krävs då dessa 

funderingar kring sexualiteten och varför kan den inte bara ”få vara”? Innebär detta att sexualiteten 

i sig är något som konstrueras i tankar kring den?

P5 berättade: 
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Finns det något annat, ja jag menar att de hade varit toppen om det var en generellt accepterad del av livet  

[sexualiteten], som om människor inte behövde tänka kring det på samma sätt som heterosexuella inte 

behöver tänka kring det speciellt ofta. För kanske 80-90% av människorna så har de inte ens tänkt tanken.  

Så ja, jag önskar de kunde vara så för alla när de växte upp. Att det skulle vara, inte någon annans ensak 

om de inte skulle vilja ligga med dig eller kyssa dig eller vad som. Att alla kunde vara bekväma med det.  

(P5)

I detta citat menade P5 att det skulle vara skönt om normbrytande sexualiteter  var en accepterad del 

av livet och som människor inte behövde tänka kring. Det ska inte vara någon annans ensak, vad 

någon annan definierar sig som. Verkligheten som den ser ut idag, med en heterosexuell norm om 

att alla ska vara heterosexuella (Butler, 2006) och monosexismen som utgår från att människor bara 

kan vara det ena eller det andra (Rust, 2002) skapar motstridigheter hos respondenterna. Narrativen 

innehåller  detta  ständiga  förhållningssätt  till  samhällets  normer  kring  att  behöva  tänka  på  sin 

sexualitet, om den bryter mot normen. Respondenterna vet att de har olika begär, liksom många 

andra människor på jorden, och att dessa begär inte borde spela någon roll för någon annan. Det 

borde vara en vanlig del av livet, samtidigt är det någonting som kräver ett accepterande själv och 

kunskapsfinnande för att förstå den egna sexualiteten. Varför är det nödvändigt att vi förstår den? Vi 

känner de begär vi känner och varför räcker inte det? Varför är inte våra egna känslor kring begären 

tillräckliga?

Enligt den bekännelsediskurs som vuxit fram genom historien och försöken till klassificering av 

sexualiteter och begär (Foucault, 2002) krävs talet och klassificeringen av den egna sexualiteten 

enligt denna diskurs. Om vi inte kan klassificera oss som tillhörande en specifik sexualitet utvecklar 

vi inte heller en identitet som är möjlig att förklara. Foucault menar att detta har vuxit fram i och 

med att  homosexualitet  och heterosexualitet  omvandlats  till  begrepp. Enligt  sexualitetsdiskursen 

räcker det inte att bara känna begär, utan i och med att sexualiteten ses som del av en identitet  

behövs sätt att förstå oss på den och kunna identifiera oss till  den. Förutom att vi måste kunna 

förstås av oss själva och omvärlden, för att  återkoppla till  tidigare resonemang,  så kräver även 

normer att vi är begripliga och passas in någonstans (Butler, 2006). Vi blir genusbegripliga när vi 

följer vissa förväntningar på det juridiska könet, så som ett förväntat genusuttryck och en förväntat 

sexualitet.  Innan  vändpunkterna  och  tankarna  kring  begär  till  fler  än  ett  kön  hade  börjat  hos 

respondenterna, pratade ingen om att de hade tänkt på den egna sexualiteten innan. Som tidigare 

beskrivit, antog P1 att hon var heterosexuell innan, P5 försökte omedvetet/medvetet glömma bort 

sina begär för personer av samma kön, P3 började tänka mer kring sexualiteter och insåg en dag att 

hon  var  bisexuell,  samt  P4 hamnade  i  en  destruktiv  relation  i  sitt  försök  att  följa  en 
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genusbegriplighet. 

Dessa exempel kan vara uttryck för hur en genusbegriplighet försvinner hos respondenterna när 

de börjar förstå att den egna sexualiteten inte är enligt normen. Om människor antas följa normerna, 

vara genusbegripliga (Butler, 2006), ingår de i en klassificering som inte behöver tänkas djupare 

kring (Foucault, 2002). När vi däremot slutar vara begripliga för oss själva försöker vi då börja 

förstå oss på de egna begären och oss själva. Den egna klassificeringen spelade inte så stor roll i de 

fem respondenternas liv då den egna definitionen bara beskrev de egna begären, men den skulle 

likväl ändå klassificeras och ”förstås” för sig själv. Detta gällde fast det egentligen inte borde spela 

någon roll vilket/vilka kön respondenterna väljer att inleda relationer/ha sex med. Genom att den 

egna sexualiteten behövde accepteras och förstås, gjordes detta genom att söka kunskap. 

5.2 Att prata om det – ett kunskapssökande 
I  varje  intervjudeltagares  berättelse  återfanns  tankar  kring  att  prata  med  andra  om  den  egna 

sexualiteten, men också att identifiera sig med andra som viktiga faktorer för att utveckla och skapa 

förståelse  för  den  egna  sexualiteten.  I  detta  var  det  även  återkommande  att  vilja  finna  en 

klassificering för de egna begären. P1 berättar: 

Det har nog varit, det viktigaste för mig är att jag har haft människor jag har kunnat prata med om det här  

om, som jag vet  sitter  i  samma situation, gått  igenom samma sak och som jag litar på,  som den här  

personen inte bär vidare fören jag är okej med det. (P1)

P1 beskrev  att  det  viktigaste  för  henne i  sin  identitetsutveckling  var  att  ta  kontakt  med andra 

bisexuella/homosexuella och prata om sexualiteten med dem. P4 pratade i liknande termer kring det 

som  var  viktigt  för  honom  i  sitt  sökande  efter  den  egna  sexualiteten:  ”alltså  jag  hade  inte 

jättemycket tillgång till dator då, så jag bara pratade med folk som hade lite mer information för att 

ta reda på så mycket som möjligt och insåg mer och mer att detta kanske stämmer på mig” (P4).

Dessa citat visar på sexualiteten som någonting som behöver talas om för att kunna förstås. Här 

blir inte talet om sexualiteten det mest centrala, utan snarare försöken att klassificera sexualiteten 

och därigenom också förklara den. I denna diskurs återfinns talet om sexualiteten som någonting 

enhetligt och en identitet som är möjlig att förstå sig på. Sexualiteten tyglas därav, menar Foucault 

(2002)  så  att  den  kan  framstå  som  någonting  som  vi  kan  tänka  kring  och  tala  om.  Genom 

kommunikationen med andra kan vi finna kunskap och förståelse för oss själva och vi kommer till  

insikt med vilken klassificering som passar oss.
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Genom att  först  börja  förstå  att  den  egna sexualiteten  inte  är  riktad  åt  ett  håll,  utifrån  den 

förväntade heterosexuella normen (Butler, 2006) behöver den funderas ut och komma underfund 

med. Den normbrytande sexualiteten kan inte bara ”vara”, utan utifrån talet om sexualiteten måste 

den förstås och tänkas på, likt en utvecklingsprocess. P5 berättade om vad som har varit viktigt för  

honom för att acceptera sin egna läggning och menade: 

[...] jag tror det var en kombination av olika erfarenheter. Erfarenheter av att vara attraherad av människor 

och agera på det och tänka på det, läsa om det, och vänja mig vid idén och tänka att det var möjligt, och ja, 

prata med människor om det. Känna att jag var bekväm att berätta om det till någon annan och att det  

kändes verkligt. (P5)

Här återkommer det centrala med att prata med andra för att acceptera sin läggning, men också för 

att den skulle kännas verkligt. Vilket kan tolkas utifrån hur Foucault (2002) menar att sexualiteten 

framstår som någonting vi kan tänka kring och tala om, i tal med andra och med kunskap kändes 

P5s sexualitet verklig för honom själv. 

En annan funktion kring att prata om sexualiteten med andra var att kunna finna personer 

med liknande erfarenheter. P3 talade om detta och menade att det som inte syns är svårt att tänka 

sig in i och tog samkönade relationer mellan kvinnor som ett exempel. Utöver detta pratade hon om 

det viktiga med att samtala om det, ställa frågor och få inblickar i andra människors liv var för att:  

”[...]  alla  har  ju  liksom  samma  problem,  fast  med  olika  omslag.  Ehm,  så  det  är  liksom, 

avmystifierade hela grejen. Så då blir det liksom, ju mer man vet om någonting ju lättare blir det att  

identifiera  sig  som  det”  (P2).  Här  igen  blir  det  centrala  att  finna  kunskap  om  normbrytande 

livsstilar, likt den egna. 

P2  har  aldrig  sökt  kunskap  kring  sin  egen  sexualitet,  så  när  hon  började  inse  att  hon  var 

bisexuell så gjorde hon inte någon stor sak av det. Hennes föräldrar hade alltid berättat för henne att 

killar och tjejer kan  utveckla romantiska känslor/känna attraktion för personer av samma kön, så 

därav har hon också känt sig accepterad i sitt sammanhang oavsett hur hon valt att klassificera sig 

själv. Det har visat sig att unga bisexuella män har mer positiva erfarenheter av att vara bisexuell så 

får  den  egna  identifieringen mindre  betydelse  i  deras  liv  (McCornmack,  Wignall  & Anderson, 

2015), kan detta exempel med P2 tolkas på liknande sätt.  Om hennes föräldrar inte hade pratat 

öppet om sexualiteter, menar P2 att hon ”hade ju inte vetat något” i och med att första gången hon 

ens hörde om homosexualitet i skolan var i niondeklass. Denna berättelse går att tolkas som att hon 

redan hade den nödvändiga kunskapen kring hur sexualiteter kan fungera och behövde därav aldrig 

acceptera sin egna läggning eller söka förståelse för den, hon visste redan att det för henne var 
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möjligt att uppleva romantiska- och/eller känslor av attraktion för kvinnor som för män. Hon hade 

positiva erfarenheter från familjen, vilket kan tolkas som om den egna klassificeringen inte hade 

sådan stor betydelse i hennes berättelse. 

I talet med andra, i kretsar och upplevelser av normbrytande livsstilar likt den egna sexualiteten 

öppnades  P4  tankebanor  upp  för  fler  tänkbara  sätt  att  identifiera  sig  på.  Då  heteronormen 

genomsyrar vilka förväntningar människor har på andra (Berg & Wickman, 2010) och på sig själva 

menade hon att det är svårt att identifiera sig med någonting som aldrig syns eller märks av. Hon 

berättar även om ett samkönat par hon känner som har öppnat upp tanken kring att det också går att  

leva på det sättet. Genom att själv bryta mot heteronormen kan identifiering med andra fungera som 

ett sätt att finna nya sätt att leva på, som vanligtvis kanske inte syns.

Dessa berättelser, att leta information, att prata med andra och att finna personer att identifiera 

sig med handlar om samma sak: att finna den nödvändiga kunskapen för att kunna förstå sig själv  

och hitta nya möjliga sätt att leva på. En möjlig förklaring till detta kan vara att när respondenterna 

bryter emot normen och dess givna förväntningar blir det problematiskt att veta dels hur den egna 

definitionen ser ut, dels nya sätt att ordna livet på. Normen utgår ifrån hur vi bör se ut, bete oss och  

att  vi  ska vara heterosexuella. När respondenterna slutade vara genusbegripliga på grund av att 

begären inte var förväntat heterosexuella (Butler, 2006), så kanske de inte längre visste vad som 

förväntades av dem i termer av hur de bör bete sig eller se ut. Därav kände respondenterna behov av 

att finna kunskap om den egna sexualiteten och behov av att prata med andra om den.

5.3 Att komma ut och andras bemötanden 
En stor del av respondenterna berättade om erfarenheter av andras bemötande, både negativa och 

positiva, fördomsfulla och nyfikna. Att berätta om/prata om den egna normbrytande sexualiteten ger 

alltid  en  respons.  Oavsett  dess  karaktär  är  det  någonting  som återkommer  i  varje  intervju och 

någonting som respondenterna förhöll sig till på olika sätt. P1 har mött ungefär samma respons från 

homosexuella och heterosexuella och är en av de respondenterna i denna studie som blivit mest 

ifrågasatt. Hon har blivit ifrågasatt hur ”man blir bisexuell” samt fått frågor kring hur det kommer 

sig att hon ”blev” bisexuell. ”Så jag har mött ungefär samma respons från både heterosexuella och 

homosexuella, bara det att heterosexuella människor har varit de som brett på ännu mer och så här 

vill omvända mig [till monosexuell], att de har någon typ av magisk kraft ah.” (P1). Här menar P1 

att  hon  har  mött  liknande  respons  från  både  heterosexuella  och  homosexuella,  men  där 

heterosexuella velat omvända henne till monosexuell. 

Utifrån den heterosexuella matrisen är det heterosexualiteten och vissa genusuttryck som anses 
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vara normala och önskvärda (Butler, 2006). Genom att P1 bryter mot den genom att ha begär till 

flera kön kan heterosexuella personers försök till omvändelse ses som ett försök till att passa in P1 i  

den normativa delen av den heterosexuella matrisen. Det är inte det att hon bara måste tycka om ett 

kön. 

Hon berättade senare i intervjun att de vill att hon ska tycka om killar: ” jag ska omvandla dig så 

du  bara  tycker  om ett  kön  OCH mitt  kön”  (P1).  Förutom detta  försök  att  passa  in  P1  i  den 

”normala” heterosexualiteten så visar det också på bisexualiteten som någonting andra tror de kan 

ändra  på.  En  bisexuell  persons  sexualitet  är  inget  varaktigt  tillstånd  utan  ett  tillstånd  som 

utomstående personer kan ändra på. Detta tillstånd finns i mellangrunden (Hemmings, 2002) där 

ingen ”stannar på bron för länge” utan där den bisexuella personen förr eller senare kommer välja 

sida och därigenom någon av de monosexuella läggningarna. 

P4  berättar  hur  killarna  på  bussen  började  ta  ett  steg  bakåt  när  han  hade  kommit  ut  som 

bisexuell, men också hur killar har kommit fram till honom och tolererat hans läggning. ”[En kille  

kom fram ] till mig och bara: du, du alltså jag hörde vad du är för någonting. Men alltså, det är helt 

okej, bara du inte, bara inte med mig, okej? Och jag bara; ja, det är okej [killens namn] du är inte  

min typ. [den andra killen]: det är bra, det är bra.” Hans läggning blir här villkorad av andra där en 

bekant var ”okej” med det, så länge han inte var romantiskt och/eller sexuellt intresserad av honom.

Detta  är  dock  någonting  han  sa  att  han  kunde  leva  med,  värre  var  de  med  föräldrarnas 

bemötanden. ”[...] För även om mina föräldrar påstod sig vara accepterande, även om de sa: jamen, 

du får, så var det samtidigt, att: nu börjar du på ny skola, nu ska du inte säga det här till folk. För du  

kommer inte tycka så här om några år” (P4). Detta citat visar även på hur P4 fick sin sexualitet 

villkorad accepterad, så länge han inte berättade till någon annan om den. Bemötanden i form av 

villkorad acceptans visar på en syn kring sexualiteten som någonting som andra människor måste 

acceptera.  Hans föräldrar tycktes veta till den grad vad hans sexualitet handlade om, att de kunde 

uttyda åt honom att det bara utgjorde en fas. Detta kan återkopplas till den tidigare forskningen som 

finns på området, där bisexuella män ses som förvirrade (Zivony och Lobel, 2014), vilket kan vara 

en förklaring till P4s föräldrars bemötanden. Deras uttalande kan tolkas som om de enbart trodde att 

deras barn var förvirrad och egentligen har en annan sexualitet. 

P2 hade ett flertal berättelser om andras bemötanden. Alla i släkten och bekantskapskretsen har 

varit accepterande, förutom en bästa kompis och en vän som blev förvånad först. Hon berättar att 

hennes föräldrar redan från nian hade förstått att hon var bisexuell så det kom inte som en chock för 

dem när hon senare berättade.

Hon berättar även senare i intervjun att hon innerst inne visste att hennes föräldrar skulle 

vara okej med hennes sexuella läggning, men ändå var nervös. Även om hon berättar att hon bara 
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har solskenshistorier kring andras bemötanden av hennes läggning så är det samtidigt någonting hon 

beskriver som att ”andra var okej med det”. Dessa bemötanden liknar P4s bemötanden och hur de 

egna begären är någonting som måste accepteras av andra. Som P5 pratade om hur han ”[...] hatar 

[...] när du måste försvara något som du bara är.” Varför uppfattas det vara nödvändigt att andra 

människor måste acceptera och tolerera någonting en bara är? 

Konsekvenserna av detta accepterande av andras så kallat avvikande läggning från normen får 

återverkningar  i  respondenternas  livsberättelser.  P5  berättar  om  samtal  han  har  haft  med 

homosexuella personer när han berättat om sina begär för olika människor: 

Jag började sakta att finna att jag var helt enkelt bekväm med det, men där andra människor, homosexuella 

människor, de som ansågs sig själv vara bara homosexuell, många av dem verkade spendera mycket tid att  

analysera vars jag passade in. De frågade frågor som: vad är du? [han skrattar] -Vad menar du, med vad är  

jag? Eller så frågade de om min erfarenhet med män och sedan bestämde det någonting som: ja, jag tror  

inte du riktigt är bög, du kanske bara har någon typ av nyfikenhet eller så. (P5)

Bemötanden efter att det framkommit att P5 känner begär till personer av olika kön har varit frågor 

kring egna sexuella erfarenheter, eller frågor kring vad han är för något. Utifrån någon kalkylering 

har de försökt förklara vad han är och tar på så sätt tolkningsföreträde för någon annans begär och 

försöker passa in dem i någon typ av förståelse av att ”du är inte riktigt bög”. Det kanske är utifrån 

samhällets  behov av att  klassificera människor (Foucalt,  2002) som P5 i  bemötande med andra 

försöker klassificera honom. Han känner själv att han inte har några behov att kalla sig bisexuell i 

och med att han tycker det är en restriktion i hans begär, men andra behöver göra det.

P3 har inte mött någon direkt negativ respons när hon pratat om den egna läggningen, utan för 

det mesta har människor inte brytt sig ”[...] fast på det bra sättet, liksom: jaha okej. Det är ingen stor 

grej över huvud taget”. Detta citat liknar inte de andra respondenternas erfarenheter av att berätta 

om  den  egna  läggningen,  vilket  visar  på  att  det  finns  heterogena  upplevelser  inom  gruppen 

bisexuella/pansexuella. Utifrån tidigare motstridiga forskningsresultat på området kring bisexuella 

personers egna identifiering har det visat sig att bisexuella/pansexuella har olika upplevelser kring 

den  egna  sexualiteten.  Den  egna  identifieringen  är  viktigare  för  vissa,  men  inte  för  andra  (se 

Bradford, 2004; McCornmack, Wignall & Anderson, 2015). Att livsberättelserna inte ser likadana ut 

pekar på att alla bisexuella/pansexuella inte har samma upplevelser kring den egna sexualiteten, 

eller andras bemötanden. 

Att bli förvånad däremot, den typen av respons har P3 mött från människor i sin omgivning. 

Hon berättar: 
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Det har som, jag tror det var folk i min omgivning som sa det första gången och bara jaha, va? Är du 

bisexuell? Men jag har ju sagt det i tre år att jag tror att alla är bisexuella, då är det ju ganska självklart att  

jag applicerar den definitionen på mig själv, men det är ingen som har kopplat det så. (P3)

Alla dessa bemötanden, där respondenterna har mött respons i form av att andra vill omvända deras 

läggning, till bemötande i form av att andra tycks veta vad som är den ”rätta läggningen”, till att 

tolerera den, eller förvånas visar på oförstånd för sexualiteten (se ovan citat). Den tas inte på allvar 

utan förväntas  vara någonting som går  att  förändra,  men kanske främst  någonting andra måste 

tolerera för att den ska vara legitim. Både P5 och P1 berättade i intervjun att de hade fått nog av 

andras bemötanden och hur deras sexualitet ibland blev till ett diskussionsämne för omgivningen. 

P4 levde länge med självförakt på grund av att han fått uppfattningen att samkönade begär är fel.

Den position bisexualiteten har i mellangrunden (Hemmings, 2002) gör att sexualiteten inte har 

ett eget autonomt utrymme i diskursen. I brist på detta utrymme antar andra i omgivningen att de 

skulle veta vad den riktiga läggningen är och tar därav tolkningsföreträde för respondenternas begär. 

Att vara ett diskussionsämne och få sin verklighet ifrågasatt är något som en del av respondenterna 

har mött. Att dessutom möta positiv respons, men i form av att andra är ”okej med det”, visar även 

på hur ett avvikande från den förväntade heterosexualiteten är någonting som andra måste tolerera. 

Så som Foucault (2002) menar, är det inte den som talar och bekänner sig som har makten, utan den 

som lyssnar och frågar. De narrativ som berättades om att komma ut med sin sexuella läggning för 

sin  omgivning  visar  på  hur  den  person  som respondenterna  bekände  sig  för  hade  makten  att 

antingen acceptera eller inte acceptera det respondenterna bekände.

5.4 Tankar kring att inte vara monosexuell och bemötanden 
Återkommande  i  intervjuerna  var  tankar  kring  sexualitet  och  genus,  främst  i  koppling  till 

heteronormen,  monosexism  och  den  egna  sexualiteten.  P1  menar  att  homosexualitet  är  lika 

självklart som heterosexualitet, medan bisexualitet är någonting svårare för folk att förstå sig på 

eftersom den inte är monosexuell. Härigenom återkommer berättelser där respondenterna menar att 

monosexuella inte förstår sig på bisexuella/pansexuella personer i och med att de själva bara tycker 

om personer av ett kön. Detta är uttryck för den bisexuella paradoxen som utgår från att genus och 

sexualitet  är  binärt  korrelerade  med varandra.  En kvinna  förväntas  attraheras  av  män eftersom 

motsatser attraherar. Inom samma människa kan inte begär för personer av olika kön finnas, för hur  

ska en person kunna attraheras av två personer, som ur samhällets syn är så pass olika varandra? 

(Rust, 2000). P4 berättar om detta och hans upplevelser av att andra inte förstår sig på innebörden  
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av hans läggning. Han har blivit ifrågasatt när han tyckte en annan kille var snygg och hade flickvän 

samtidigt: 

För någon månad sedan som jag bara, då stod vi några och pratade så kom det en killkompis till en utav 

tjejerna och pratade med. Och jag sa: han såg ju inte helt fel ut. Det verkligen bara: men har inte du  

flickvän? [sa någon annan] Det hade jag då. Det var verkligen, ja jo, det har jag, men jag är ju pansexuell.  

- ja men du har ju flickvän [sa den andra personen]. -Ja men vadå, är jag hetero bara för att den jag älskar  

och är tillsammans med är tjej för tillfället? Det är, folk verkar ha svårt att fatta kopplingen mellan, ja 

bara för att man är med det ena betyder det inte att man inte kan sukta efter det andra. (P4)

Här blir också den bisexuella paradoxen tydlig, där P4s bekant ifrågasatte varför han tyckte en 

annan kille var snygg med argumentet att han har flickvän. Han menar att människor inte förstår  att 

han kan uppleva en dragning till eller uppskatta sukta efter något annat parallellt. Därigenom blir 

teorin  kring  att  begär  för  personer  av olika  kön inte  kan finnas  inom samma person eftersom 

kvinnor  och  män  förväntas  vara  varandras  motsatser.  I  detta  blir  det  svårt  att  reproducera 

bisexualiteten/pansexualiteten som en egen mening för sig, utan kan här ses som ”antingen eller.” I 

och  med  att  bisexualiteten  finns  i  mellangrunden  (Hemmings,  2002)  och  anses  vara  en 

övergångsfas till en heterosexuell eller homosexuell sexualitet, finns det inget tydligt fack för den 

bisexuella  individen.  Den  bisexuella  sexualiteten  blir  bara  riktig  eller  legitim  i  en 

heterosexuell/homosexuell kontext. 

Men, nä men som det här med bisexualitet, för jag tror det är så, jag tror det nästan enklare för folk att 

tidigt bara: jag är lesbisk och bara jaha okej, då sätter vi in dig i det facket så lämnar vi det. Men när man 

säger liksom: jag kan tänka mig att vara med både tjejer och, ja men jag tänker också så här speciellt då 

de flesta börjar sin bisexualitet på det heterosexuella, med ett heterosexuellt förhållande, alltså med, som 

jag har dejtat killar hela, tidigare. Då tror jag det är svårt för folk och bara: jaha är du lesbisk nu? (P3)

Det tas ingen hänsyn till att P3 har dejtat personer av det motsatta könet tidigare. Börjar hon dejta  

människor av samma kön, anses hon helt plötsligt vara lesbisk och inte bisexuell. I och med bristen 

på ett eget autonomt utrymme antas sexualiteten skifta mellan de fasta motpolerna. Hon kan ha haft 

en heterosexuell sexualitet samt en homosexuell sexualitet, men aldrig en bisexuell sexualitet i och 

med dess hänvisade plats till mellangrunden som ”antingen eller.” 

Ja jag undrar hur många bisexuella som egentligen tillslut hamnar i en heterosexuell relation och jag 

tycker det är roligt. Det har varit några gånger som tänkt, eller undrar över vad det betyder att som en 

bisexuell, eftersom, ja för den närmsta framtiden har jag förbundit mig till en monogam, heterosexuell  
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relation, så ibland tänkte jag: är jag ens bisexuell fortfarande på något meningsfullt sätt? Men, helt klart är 

jag det, min sexualitet har inte försvunnit något mer än för någon som är bara heterosexuell och är med en 

partner. (P5)

Positionen  i  mellangrunden  (Hemmings,  2002)  kan  göra  det  problematiskt  i  långa  monogama 

relationer  med  personer  av  motsatt  eller  samma  kön.  P5  benämnde  själv  sin  relationstyp  som 

heterosexuell och hade en del tankar kring om han fortfarande kan säga sig vara bisexuell på ett  

betydelsefullt  sätt.  Om relationstyper benämns som homosexuella eller  heterosexuella relationer 

kan  det  vara  svårt  att  reproducera  det  egna  subjektet  som bisexuell/pansexuell.  Den bisexuella 

personen antas enligt den bisexuella paradoxen inte kunna ha samma begär för båda könen inom sig 

(Rust, 2000), vilket den kan ha. Utifrån redogörelsen kring vad bisexualitet/pansexualitet innebär 

kan begär även variera från tid och period och mellan vilket kön dessa begär är riktade åt. Detta  

betyder inte i sig att den bisexuella/pansexuella är heterosexuell i perioder och homosexuell under 

andra  perioder  (RFSL a,  RFSL b),  vilket  P5  också  resonerar  kring.  Hans  bisexualitet  har  inte 

försvunnit bara för att han för tillfället är i en olikkönad, monogam relation. 

P5 berättar även om en annan relation han hade med en person av motsatt kön: 

Och under den tiden jag började bli med bekväm med det, och började aktivt leta efter tillfällen att möta 

homosexuella killar, under den tiden blev jag kär i en kvinna. Ja det var också förvirrande för mig. Varje 

gång jag hade problem i den relationen, jag tenderade att undra om jag inte egentligen var bög , problemet 

var kanske att det var en kvinna jag var med och att jag inte skulle ha de problemen med en man. Så ja, 

det var en väldigt förvirrande tid. (P5) 

Den egna läggningen kan bli förvirrande på grund av dess position i mellangrunden. När P5 hade 

problem i sin relation så undrade han om han egentligen var bög, snarare än att fundera kring om 

det var just den här relationen som inte fungerade. Även om han visste om sina begär för personer 

av olika kön kan detta citat ses som ett uttryck för den monosexuella normen (Rust, 2000). Det kan 

vara på grund av den monosexuella normen som han själv tvekade kring sina begär till personer av 

olika kön. 

När den polysexuella läggningen inte har ett eget autonomt utrymme (Hemmings, 2002) skapar 

det  motstridigheter  kopplade  till  den  egna öppenheten  och påtryckningar  av  den  monosexuella 

normen. Även om den homosexuella livsstilen anses avvikande på grund av heteronormen, så är 

även den bisexuella livsstilen avvikande på grund av den bisexuella paradoxen (Rust, 2000). P1 

beskriver sig själv som en förebild och pratar öppet om sin läggning utåt, sedan hon accepterat det 

själv:
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Det är ju faktiskt så här och jag kan inte göra någonting åt det. Jag är den jag är och om inte människor  

inte tycker om mig för den jag är så är det inga människor värda att ha kontakt med. Så jag har väl också, 

eller jag vill inte att människor ska ha det lika, alltså inte lika jobbigt, men inte lika förvirrat och, alltså det 

tar ju mycket kraft och energi och tid av att gå runt och tänka på nåt sån här för sig själv. Och då har jag  

ändå velat vara, nu när jag är ändå så pass öppet med det, har jag velat vara den som vill finnas där för  

andra människor peppa dem, och stötta dem i deras identifikationsfas liksom. (P1)

Samtidigt som P1 är en öppen person så berättar hon om den största påverkan i hennes liv av att 

vara bisexuell. Hon har upplevt det vara mer accepterat att vara homosexuell än att vara bisexuell 

och  när  frågor  om  läggningen  har  kommit  på  tal  har  hon  valt  att  benämna  sig  själv  som 

homosexuell för att slippa frågor och diskussioner. Hon berättade: 

Visst att man har fått försvara sig som bisexuell lite djupare än en homosexuell människa för att, ja en 

heterosexuell människor gillar människor av ett kön, och homosexuella människor gillar människor av ett 

kön, medan bisexuella gillar människor av båda kön liksom och vissa människor förstår bara inte den 

kopplingen. (P1)

Samtidigt som hon är en öppen person och vill hjälpa andra, så undviker hon att berätta om sin 

läggning  när  människor  frågar,  eftersom  hon  själv  har  erfarenhet  av  att  bli  mer  ifrågasatt  än 

homosexuella människor blir. Här blir en motstridighet tydlig i förhållande till den monosexuella 

normen (Rust, 2000). Samtidigt som P1 inte vill gömma bisexualiteten på något sätt förpassar hon 

sig själv till  kategorin homosexuell  för  att  inte  bli  ett  diskussionsämne.  Samtidigt  berättar  hon 

senare i intervjun hur hon själv inte förstår hur människor inte kan vara öppna för alla. Hon förstår 

sig inte på monosexuella och de förstår sig inte på henne. Det är ändå hon som måste förhålla sig till 

deras oförstående och inte tvärtom. Detta oförstående från omgivningen var någonting som de flesta 

av respondenterna var tvungna att förhålla sig till.

5.5 En annorlunda livsberättelse 
Tankar  kring  en  annorlunda  livsberättelse  återkom  vid  varje  intervjutillfälle  förutom  ett,  där 

respondenten  inte  tänkte  något  speciellt  kring  om någonting  kunde ha varit  annorlunda.  Dessa 

berättelser  handlade  mycket  om  önskan  om  hur  samhället/världen  kunde  vara  annorlunda. 

Respondenterna talade om att samhället på olika plan behöver mer kunskap, två av respondenterna 

önskade att ”garderoben” (ur vilken en person av normbrytande sexualitet behöver ”komma ut ur”) 

inte skulle behöva finnas.
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Önskan kring en annorlunda livsberättelse handlar om att alla typer av sexualiteter borde vara en 

vanlig del av livet. Kunskap behövs för att människor ska veta vad bisexualitet/pansexualitet är för 

något:

Jo alltså, det jag önskar hade varit annorlunda också är väl det, själva kunskapen om att det finns över 

huvud taget. Att ja, men alltså jag hade önskat att man tog upp i skolan i tidig ålder: ja men så här är det,  

det är ingenting man kan ändra på så. Alltså att man blir medveten om det i  tidig ålder, att man kan 

faktiskt gilla en av samma kön, eller gilla båda könen. För jag visste ju inte ens vad bisexualitet var innan 

jag själv kom på: hmm vad är det här? (P1)

P1 talar här om önskan kring en synlighet för olika sexualiteter eftersom hon själv inte ens visste 

vad bisexualitet var när hon själv kom på att hon hade begär mot  personer av olika kön. Utöver 

detta pratade hon också om hur hon önskade att de fanns kunskap för äldre människor så hon skulle 

haft möjlighet att känna sig mer bekväm att berätta för sina föräldrar om sin sexualitet.

P4 som är född och uppvuxen i en mindre ort önskade att det fanns större kunskaper i mindre 

samhällen. Han berättade att i hans hemstad så är det viktigt att passa in och inte vara någonting 

avvikande för då kommer människor att se ned på en:

Jag tror att jag, om det fanns mycket mer information och acceptans speciellt [i mindre samhällen] så tror  

jag att, jag, jag hade mått mycket bättre för jag hade inte behövt gå igenom fasen av att skämmas och 

tycka jag var någonting hemskt, att jag hade gjort någonting hemskt fel. Det ska ju ingen behöva tycka. 

För alla har ju rätt till att vara precis hur man vill, så länge man inte skadar någon annan. (P4)

P4 önskade även att han föräldrar hade varit med accepterande. ”[...] om vi tänker att mina föräldrar 

varit med accepterande kanske de inte hade sagt saker som 'du kommer inte tycka så här om så här 

många år' och 'du får inte säga sånt här till folk'” (P4) 

P5 önskade att människor generellt var mer medvetna. 

Jag menar jag önskar att människor generellt var mer medvetna. Kanske inte specifikt om bisexualitet, 

men jag önskar att människor generellt hade en attityd som var: de har ingenting med det att göra och  

kanske de skulle kunna vara nyfikna kring det, men inte fördomsfulla eller kritisera det eller förändra det. 

Så ja jag hatar verkligen, hatar verkligen när du måste försvara något som du bara är. [...] Jag vill inte att  

någon ska säga att du inte kan hjälpa det så det är okej, jag vill att det ska vara okej eftersom det är okej.  

Det påverkar ingen negativt. (P5)

Kunskap behövs för att människor själva ska kunna skapa en förståelse för den egna sexualiteten, 
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men även för att andra ska kunna känna att det är okej att ha olika typer av begär och kanske till och 

med  känna  att  de  inte  har  någonting  med  andras  sexualitet  att  göra.  Liksom  den  normativa 

heterosexualiteten är okej, borde andra sexualiteter vara okej. Utifrån den heterosexuella matrisen 

(Butler, 2006) och heteronormen (berg & Wickman, 2010) antas alla vara heterosexuella utifrån 

normen,  tills  motsatsen  bevisats.  Genom  kunskap  om  olika  sexualiteter,  eller  insikt  om  att 

människor inte har någonting med andras sexualiteter att göra, kan ovanstående citat tolkas som att 

respondenterna önskar heteronormens upphörande. Genom större synlighet skulle även P1 och P4, 

citerad ovan, veta vad bisexualitet var tidigare, samt haft föräldrar som varit mer accepterande. 

Om det fanns en större kunskap eller medvetenhet i samhället skulle kanske inte den så kallade 

garderoben heller behöva finnas. Om heteronormen (Ibid) inte existerade skulle inte den person 

som  avviker  från  den  behövt  bekänna  sig  och  ”komma  ut.”  P2  berättade  om  vad  en  känd 

skådespelare sagt i en intervju en gång: 

[...] Han har ju sagt nån gång att han vill att hans son ska komma hem, nu när han får en son i framtiden.  

Då vill han att han ska kunna komma hem och säga att han har träffat en kille och då ska jag kunna säga  

att [skådespelare säga] ja men vad kul! Att de inte är något speciellt, att man inte behöver inte komma ur 

garderoben. Det är precis, så det ska vara, de är vanligt. Förstår du hur jag tänker? (P2)

Vi båda fortsätter att samtala kring garderoben och det framkommer att P2 önskade att garderoben 

inte  fanns,  att  det  hade  kunnat  vara  annorlunda.  Önskan kring  större  kunskap  i  samhället  och 

önskan kring att garderoben inte ska finnas kan tala för samma fenomen: att ha sina begär utan att  

behöva bedömas av andra på grund av dem. Om det var ett allmänt faktum att sexualiteter ser 

annorlunda ut och att fler sexualiteter än de monosexuella existerar (Rust, 2000) skulle dessa inte 

behöva bli ifrågasatta, eller människor tvivla på sina egna begär. Av samma anledning skulle inte 

heller bilden av garderoben behöva finnas.

Att ha en normbrytande sexualitet och talet kring ”att komma ut ur garderoben” visar vad som 

skulle kunna ha varit annorlunda, men också på motstridigheter hos respondenterna. Samtidigt som 

P2 inte vill att garderoben ska behöva finnas så berättar hon många historier kring att komma ut och 

behovet av att få berätta själv till sina släktingar.

Enligt P5 har de flesta reaktionerna varit bra, människor har inte varit fördomsfulla utan snarare 

mer nyfikna. Dock finns det några inom släkten som är homofobiska. Han har alltid drömt om att  

ha en pojkvän som han hade kunnat ta med hem och ”trycka upp i deras ansikten.” I och med att  

han aldrig haft en pojkvän så har det inte känts lika roligt att berätta att han har sex med killar för  

om han  sedan  skulle  ha  flickvän  skulle  alla  säga:  ”liksom,  jag  sa  ju  det  till  dig  [du  är  inte 
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homosexuell].” Hans position skulle inte vara lika stark om han har en flickvän för att ”komma ut” 

för släkten.  Han känner själv en motstridighet kring viljan att komma ut och ”trycka upp det i 

ansiktet på sina släktingar” samtidigt som han känner att han inte ska behöva komma ut.

Dessa delar visar ytterligare på bisexualiteten som inte har en egen mening. Om P5 skulle ha 

flickvän och inte pojkvän är det för det första ingen idé att komma ut, i och med att han anser at t 

hans position inte är lika stark. Han skulle inte vara ”riktigt gay”, vilket han ändå inte är i och med 

att  han är  inte  enbart  har  begär  till  män.  Detta  exempel  hos P5 talar  också för bisexualitetens 

position  i  mellangrunden  (Hemmings,  2002)  där  den  antas  vara  ett  överskridande  mellan 

kategorierna homosexuell och heterosexuell, inte som en sexualitet för sig. Detta är ett uttryck dels 

för att relationstypen skulle vara ett bevis på att han inte är icke-heterosexuell, samtidigt som det 

också är en motstridighet kring viljan att komma ut. Han känner behov av att visa att det finns 

andra sätt att ordna relationer på än det heterosexuella, samtidigt som han inte vill komma ut i och 

med att ”heterosexuella inte behöver göra det” (P5). 

Utifrån den heterosexuella matrisens logik antas alla vara heterosexuella (Butler, 2006), vilket 

kan skapa frustration för dem som inte är det. Synlighet kan vara ett sätt att öppna upp och visa på  

att den normen inte gäller alla (se ovan redogörelse). Samtidigt som de inom normen aldrig behöver 

öppna upp sig och visa sin sexualitet i och med att den redan tas för givet. Motstridigheten ligger i 

denna punkt, att ha en olikkönad relation, men ändå inte tas för att vara heterosexuell. Att bekänna 

sin  sexualitet  för  förändring,  men  samtidigt  känna  en  frustration  över  att  normen  fortfarande 

existerar. Behovet att få bekänna själv,  samtidigt som önskan kring garderobens och normernas 

upphörande finns närvarande.

6 Diskussion 
Genom livsberättelser får vi kunskap om andra människors liv och hur de skapar mening för sig 

själva och de liv de lever (Wigg, 2012). Denna uppsats har undersökt hur bisexuella/pansexuella 

personer förhåller sig till samhälleliga normer kring genus och sexualitet i den egna livsberättelsen. 

Tyngdpunkten har varit hur bisexuella skapar mening för sig själva och den egna sexualiteten i sitt 

identitetsskapande.  Utifrån  historiens  kategorisering  av  sexualiteter  (Foucault,  2002)  förstås 

identitetsskapandet som ett sätt att förstå/förklara de egna begären utifrån en klassificering enligt 

diskursen.  Vilken  påverkan  andras  bemötanden  har  haft  på  de  bisexuella  deltagarna  har  även 

undersökts. Samt vad i deras narrativ som visar på motstridigheter och vändpunkter i relation till 

samhällets  normer och den egna identifieringen.  Genom ett  queerteoretiskt perspektiv har detta 

undersökts genom narrativ, tematisk analys. Queerteorin har använts som ett verktyg för att visa på 
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och kritiskt granska de normer som har inverkan på bisexuella/pansexuella personers liv och deras 

livsberättelser.

Tidigare  forskning  har  visat  på  att  bisexuella/pansexuellasexuella  personer  utvecklar  sin 

identitet likt en process, där de först ifrågasätter de egna begären för att sedan tänka ut den egna 

identifieringen (Bradford, 2004). Samtidigt har annan forskning visat att den egna identifieringen 

har fått mindre betydelse på grund av en minskande homofobi i samhället, även om många anser 

den  bisexuella  klassificeringen  som  viktig  då  detta  beskriver  de  egna  begären  (McCornmack, 

Wignall & Anderson, 2015). Denna uppsats gav liknande resultat där deltagarna i studien har skapat 

mening för sig själva och den egna sexualiteten genom att främst prata med andra som kan stötta 

dem och som har liknande erfarenheter. Då varje livsberättelse genomsyrades av att växa upp i ett 

samhälle  med  en  binär  och  heterosexuell  norm ställde  detta  krav  på  att  klassificera  den  egna 

sexualiteten och göra den förståelig för de bisexuella personerna själva. I samtal med andra fann 

respondenterna kunskap och sammanhang med människor som förstår och vet hur det är att ha en 

normbrytande sexualitet. Det kanske fortfarande är viktigt att kunna klassificera sig själv så som 

tidigare forskning visat,  eftersom etiketten beskriver  de egna begären.  Samtidigt  som den egna 

identifieringen  inte  spelade  lika  stor  roll  i  alla  respondenternas liv,  där  en  respondent  hade 

öppna/accepterande föräldrar och positiva erfarenheter av bemötanden. 

Genom  att  den  egna  sexualiteten  inte  följer  den  heterosexuella  normen  upptäcktes  detta  i 

ögonblick när respondenterna själva började känna begär för personer av samma kön och drömde 

om det,  eller  via  nya  insikter.  Dessa  vändpunkter  visade  hur  den egna sexualiteten  slutade  bli 

genusbegriplig (Butler, 2006) hos en del av respondenterna. Innan insikt om de samkönade begären 

eller  den bisexuella/pansexuellasexuella läggningen uppfattade några av respondenterna sig som 

heterosexuella eller ingick enbart i olikkönade relationer. En förklarande faktor till denna förlorade 

begriplighet  kan  bero  på  att  det  inte  finns  ett  visst  genusuttryck  för  personer  som  är 

bisexuella/pansexuellasexuella,  utan bara två binära uttryck som enligt  normen antar  att  alla  är 

monosexuella. I och med att det har visat sig att bisexuella kvinnor inte känner sig hemma i varken 

det heteronormativa samhället eller i HBTQ-samanhang på grund av brist på ett eget genusuttryck 

för de bisexuella/pansexuellasexuella begären, har de även svårigheter med hur de ska uttrycka sitt 

genus (Hayfield, Clarke & Halliwell, 2014). Det har också visat sig att bisexuella män möter mer 

negativa attityder än bisexuella kvinnor (Yost & Thomas, 2012), vilket denna undersökning visat 

skapar olika konsekvenser. De bisexuella/pansexuella männen hade svårare att acceptera den egna 

läggningen, är vad kvinnorna hade. 

I och med detta kanske det krävs extra tankeverksamhet kring att försöka förstå sig på de egna 

begären  och finna  en  klassificering  som gör  de  bisexuella  respondenterna  begripliga,  även om 
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normen i sig inte utgår från att bisexuella/pansexuella läggningar kan vara genusbegripliga. Denna 

utgångspunkt vilar på den heterosexuella matrisen, där positionerna kvinna och man bara förstås i 

relation  till  heterosexualiteten  och  bara  är  genusbegripliga  genom  den  (Butler,  2006). 

Respondenterna menade på att det inte borde spela någon roll vilket kön någon väljer att inleda en 

relation med, men kände samtidigt det motstridiga behovet av att acceptera och ”komma underfund 

med”  den  egna  läggningen.  Om  genusuttryck  inte  var  så  starkt  sammankopplade  till  vissa 

förväntningar på sexualiteten kanske den egna klassificeringen inte behövdes tänkas kring i samma 

utsträckning,  eller  över  huvudtaget.  Som heterosexuell  följer  det  redan  en  norm och  ett  visst 

genusuttryck som är begripligt. Detta kan vara en anledning till att respondenterna inte verkar ha 

reflekterat lika mycket kring den egna sexualiteten innan de insåg att de hade begär som gick emot 

de förväntade heterosexuella. 

Narrativen  berörde  även  erfarenheter  av att  komma  ut  som  tillhörande  en  icke-normativ 

sexualitet och bemötanden av andra. Där dessa bemötanden, oavsett om de hade varit av positiv 

eller negativ karaktär var någonting som respondenterna förhöll sig till i sina berättelser. Ur dessa 

bemötanden gick det att utläsa ett oförstånd från andra kring den bisexuella/pansexuella läggningen. 

Människor  i  respondenternas  omgivning  har  villkorat  sexualitet,  blivit  förvånade  eller  försökt 

omvända  dem  till  en  monosexuell  läggning.  En  möjlig  förklaring  till  detta  oförstående  för 

sexualiteten kan bero på de fördomar som existerar om gruppen och som tidigare forskning har 

visat på. Där bisexuella män ses av andra som egentligen homosexuella och där bisexuella kvinnor 

ses  som egentligen  heterosexuella  (Yost  &  Thomas,  2012).  Detta  visar  hur  den  monosexuella 

normen verkar inom monosexuella människor som försöker ”omvända” den bisexuella/pansexuella 

personen. Detta kan innebära att den bisexuella läggningen enligt normen inte existerar och kan 

förklara  varför  intervjudeltagarna  i  denna  uppsats  berättar  om  hur  deras  verklighet  har  blivit 

ifrågasatt. Då forskning visat på att det finns diskriminering närvarande i bisexuella/pansexuellas 

liv,  där  just  den  egna  verkligheten  blir  ifrågasatt  och  blir  förnekad  av  andra,  (Bostwick  & 

Hequembourg, 2014) är inte resultaten från denna uppsats förvånande. 

Det finns i detta en motsägelse kring att få vara ifred och därigenom, inte bli ifrågasatt av andra. 

Samtidigt önskade intervjudeltagarna ett erkännande för sin sexualitet och en synlighet i samhället. 

Utifrån  de  fördomar  som  finns  om  bisexuella  och  oförståndet  är  kanske  synligheten  och  ett 

erkännande av den egna läggningen viktig för att inte behöva bli ifrågasatt för någonting som bara 

är. Denna motstridighet beror möjligen på samma sak: att den egna läggningen ska ses som riktig 

och legitim.  Liksom heterosexualiteten är  legitim enligt  normen blir  den inte  ifrågasatt  så som 

bisexualiteten  blir.  Ifrågasättande  av  den  bisexuella/pansexuella  verkligheten  grundar  sig  i  ett 

oförstånd för begär gentemot personer av olika kön. Respondenterna har mött fördomar i form av 
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ifrågasättande, villkorad acceptans och en naiv syn på att bisexualiteten är en sexualitet som andra 

kan  förändra.  Med  större  synlighet  i  form  av  mer  kunskap  om  sexualiteten  och  därigenom 

erkännande att det existerar, så skulle kanske bisexuella/pansexuella personer även få vara ifred.

Fördomarna vilar även i mångt och mycket på den bisexuella paradoxen (Rust, 2000) och det 

faktum att bisexualitet i samhället är osynliggjort. I narrativen gick det att utläsa tankar kring att  

inte vara monosexuell och andras bemötanden kring detta. De framgick att en del av respondenterna 

inte  förstod  sig  på  monosexuella  och  vice  versa. Ändå  var  det  i  berättelserna  de 

bisexuella/pansexuella som var tvungna att förhålla sig till monosexuella personers oförståelse. I 

denna oförståelse blir det svårt att reproducera en egen mening som bisexuella/pansexuella i och 

med att de ses som ”antingen eller” och inte för det de egentligen är. Bisexualiteten och dess brist  

på autonomt utrymme i mellangrunden (Hemmings, 2002) gör att sexualiteten bara blir legitim i en 

heterosexuell eller homosexuell kontext. En förklaring kan bero på osynligheten bland bisexuella 

män och att det är allmänt känt att många homosexuella män först kommer ut som bisexuella och 

att det för dem då bara är en fas (Zivony & Lobel, 2014). Det kan också bero på att bisexuella 

upplever att de inte passar in i ett maskulint eller feminint genus, eftersom det inte finns något 

genusuttryck för  personer  med begär  till  personer  av olika  kön (Hayfield,  Clarke & Halliwell, 

2014). Dessa exempel av bisexualiteten som en fas och dess icke-existerande genusuttryck kan 

bidra till att bisexuella hamnar mellan kategorierna hetero/homo. Om det fanns flertal genusuttryck, 

eller uttryck som inte var kopplade till förväntningar på kön och sexualitet så kanske bisexualiteten 

skulle ha ett eget autonomt utrymme. Som normen ser ut idag hamnar bisexuella personer i ett 

underläge,  där  monosexuella  personers  begär  och  verklighet  har  en  mer  självklar  position. 

Bisexuella/pansexuella hamnar i skymundan och får sina begär ifrågasatta.

Position i mellangrunden gjorde det även problematiskt för respondenterna som tvekade på den 

egna relationen,  eller  inte  uppfattades  som bisexuell/pansexuell  av andra.  Det  skapade även en 

motstridighet i förhållande till att vara öppen om den egna läggningen samtidigt som lögnen om att 

vara monosexuell  fanns  nära till  hands för  att  slippa bli  ett  diskussionsämne.  Denna position i 

mellangrunden  kan vila  på  den binära  diskursen  som finns  i  samhället.  Där  den underminerar 

bisexualiteten som en legitim identitet och försvårar för bisexuella att vara öppna med sin läggning 

på grund av risken för att exkluderas och isoleras (McLean, 2008). Den försvåras av media och tas 

för att vara homosexualitet inom olika delar av kyrkan (Callis, 2014). Att undermineras av andra på 

grund av att den egna sexualiteten inte är binär och förståelig kan vara en förklaring till  varför 

respondenterna  önskade mer  kunskap i  samhället.  Denna kunskap handlade  om mer  tillgänglig 

information om bisexualiteten och större acceptans för alla typer av sexualiteter.  Om den icke-

binära sexualiteten möjliggörs genom en större synlighet kanske intervjudeltagarna skulle ha haft en 
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annan livsberättelse där andras bemötanden inte hade tagit lika stor plats och där motstridigheterna 

hade varit färre.

Detta  blir  även en  fråga  om makt,  där  kunskap är  kopplat  till  vilken  makt  människor  har.  

Foucault (2002) menade att den som frågar och hålls för ovetande är den person som har makten, 

inte  den  person som bekänner  sig  och svarar.  Den binära  diskursen  handlar  om okunskap om 

sexualiteter i och med att den bara tar hänsyn till de binära, monosexuella läggningarna (McLean, 

2008).  Bisexuella/pansexuella  personer  osynliggörs  på  grund  av  denna  diskurs.  De  innehar 

kunskapen om begär som är riktade till fler än ett kön. I bekännelsen är det de som förväntas ha  

svaren till den som frågar och bär på okunskapen. Det är det de okunniga som sedan kan välja om 

de tänker tro på det som de bisexuella/pansexuella personerna berättar. De kan därav underminera 

det som de bisexuella/pansexuella berättar  om den egna sexualiteten i  och med att  de inte har 

kunskapen om att  deras begär existerar.

Livsberättelserna genomsyras  av ständiga motstridigheter  och förhållningssätt  till  samhällets 

normer,  tankar  kring andras bemötanden och egna tidigare tvivel.  Det  handlar  om normer som 

verkar  inom  dem,  men  även  hur  normer  verkar  inom  andra  i  deras  närhet.  Detta  leder  till 

livsberättelser som ständigt förhåller sig till strukturer så som den binära, monosexuella normen och 

den  heterosexuella  normen,  samtidigt  som  de  omöjligen  kan  nå  normernas  krav.  Sexualiteten 

existerar inte som enbart bisexuella/pansexuella utan blir betydelsefull när den har klassificerats och 

i tal med andra människor.

Ur motstridigheterna i narrativen fanns även tankar kring vad som kunde ha varit annorlunda. I 

och med att respondenterna i deras livsberättelser ständigt förhöll sig till samhällets normer och 

hade tankar  kring andras  bemötanden,  kom kunskap i  samhället  och önskan om ”garderobens” 

upphörande på tal. Detta talade för samma fenomen, att få ha sina begär och inte behöva bedömas 

av  andra  på  grund  av  dem.  Utan  den  heterosexuella  och  monosexuella  normen  kanske  inte 

garderoben hade funnits överhuvudtaget och den egna sexualiteten hade inte varit någonting andra 

bemötte/bedömde.  Som  bisexuell/pansexuell  finns  möjligheten  att  ifrågasätta  den  binära 

uppdelningen av sexualiteter och kön, samtidigt som de ständigt måste konfrontera det omringade 

samhällets  oförstånd  (Bower,  Gurevich  &  Mathieson,  2001).  Genom  att  önska  en  annorlunda 

livsberättelse och annan kunskap i samhället,  talar dessa narrativ om en önskan att inte behöva 

konfronteras av andra. Narrativen kan också tolkas som ett ifrågasättande av den binära diskurs som 

fortfarande råder.

Sammanfattningsvis är det anmärkningsvärt hur öppna respondenterna har varit och hur fritt de 

har talat om sig själva och den egna sexualiteten, med tanke på de erfarenheter och berättelser de 

har  med  sig  från  ungdomen  som  inte  alltid  har  uppfattats  som  positiva.  Även  om  de  blivit 
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ifrågasatta, osynliggjorda, tolererade och ständigt bedömda av andra eftersom de inte tillhör varken 

den monosexuella  eller  heterosexuella normen, så har den egna sexualiteten varit  någonting de 

vågar och vill berätta om.

6.1 Slutsatser 
Denna undersökning har visat på att även om livsberättelserna i sig är väldigt olika varandra så har 

de alla gemensamma nämnare. Dessa är det ständiga förhållningssättet till normer som finns inom 

bisexuella/pansexuella personer, men även förhållningssättet till normer som verkar inom andra i 

deras närhet. I dessa ständiga motstridigheter kring den egna personen och dess önskningar, samt ett 

socialt tvång att följa normen återfinns tankar kring vad som har varit betydelsefullt och viktigt för 

bisexuella/pansexuella personer i deras liv. Livet, så som det har sett ut och i relation till normer 

återfinns även tankar kring vad som skulle ha vara annorlunda. Utifrån vad de berättat får bisexuella 

personer inte bara ”vara”, utan måste ständigt komma med svar på tal och förhålla sig till andras 

bemötanden, eller vad som förväntas av dem utifrån normer och en förväntat monosexualitet. Detta 

ger direkt, eller indirekt konsekvenser för bisexuella/pansexuella personer och under vilka villkor 

deras sexualitet får existera på, för dem själva och för andra. Dessa konsekvenser visade sig i form 

av  att  respondenternas  sexualitet  blev  ifrågasatt  och  villkorad  av  andra,  samt  var  tvungna  att 

försvara den egna normbrytande sexualiteten.

Det visade sig även att familjesituationen har betydelse för hur respondenterna upplevde och 

accepterade den egna sexualiteten. De respondenter som kom från familjer med mer konservativa 

åsikter hade större problem att acceptera sig själva, än de som kom från mer accepterande hem. I 

detta visade det sig även finnas skillnad mellan könen, där kvinnorna hade mer positiva upplevelser 

av att komma till insikt med de egna begären än vad männen i undersökningen hade. 

Utifrån denna uppsats slutsatser behövs fortsatt forskning om hur bisexuella/pansexuella själva 

upprätthåller normativa tankegånger hos sig själva kring den egna sexualiteten och hur detta skapar 

motstridigheter  i  relation  till  den  egna  sexualiteten.  I  detta  behöver  bisexuellas/pansexuellas 

livsvillkor och den egna identifieringen undersökas djupare. Då kanske främst genom att titta på 

skillnader i deras livsberättelser och under vilka omständigheter de har växt upp. Då resultaten från 

denna uppsats har visat på att olika omständigheter i den grundläggande familjekontexten och de 

värderingar  föräldrarna  har,  har  också  haft  har  en  inverkan  på  de  bisexuella  deltagarnas  egna 

upplevelser. De som har mött mest motstånd och negativa fördomar har haft svårare att acceptera 

den egna sexualiteten. 

I vidare studier kring bisexuella/pansexuella livsberättelser blir det därav intressant att studera 
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varför vissa bisexuella/pansexuella personer lider av självförakt? Vem har tänkt mer kring den egna 

sexualiteten och haft svårare att acceptera den än andra? Vad beror detta på? Hur betydelsefull är 

den  egna  identifieringen?  I  detta  är  det  relevant  att  undersöka  olika  grupper  av 

bisexuella/pansexuella och exempelvis jämföra mellan olika kön i och med att tidigare forskning 

och min undersökning har visat på att kvinnor och män möter olika fördomar. I detta kan det var 

vara relevant att se till olika kontexter där bisexualiteten/pansexualiteten är ännu mer osynliggjord 

än i Umeå. 
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8 Bilagor

8.1 Bilaga 1

Informationsbrev vid deltagande i intervju 

Mitt syfte med intervjustudien är att använda intervjuer i mitt examensarbete i Socialpsykologi på 
kandidatnivå. Syftet med själva studien är att studera bisexuella personers livsberättelser, hur de 
gjort sig förstådda av sin bisexuella läggning och vilka meningsfulla processer som verkat i 
utvecklingen/komma till förstånd med den egna sexualiteten. 

Denna studie är viktig i och med att tidigare forskning om bisexualitet är inte speciellt 
utforskad ännu. Det finns inga studier som undersöker hur bisexuella själva skulle vilja bli bemötta. 
Det är känt utifrån tidigare forskning att bisexuella personer råkar i högre grad ut för stereotyper 
och negativa attityder från sin omgivning på grund av att det finns liten kunskap och förståelse för 
gruppen. Med denna studie vill jag bidra till forskningsområdet ur bisexuella personers egna 
perspektiv på hur de upplever sin egen utveckling/identifikation och vad som kan ha upplevts som 
problematiskt. 

Resultaten från intervjustudien kommer att analyseras och sammanställas i en uppsats som 
två examinatorer (lärare), samt en del klasskamrater att läsa. När min uppsats blir godkänd kommer 
även resultaten publiceras på Umeå universitets hemsida. Vill du som deltagare ha tillgång till 
resultaten kommer jag maila länk till uppsatsen när den är godkänd och publicerad på internet. 

Som deltagare i intervju kommer identiteten anonymiseras, vilket innebär att vissa svar, 
namn, yrke, bostadsort, utbildning osv kommer att redigeras bort eller ändras för att ingen skall 
kunna läsa uppsatsen och utdrag ur intervjuerna och kunna identifiera någon medverkande. Det 
skall inte gå att utifrån citat från personen kunna utläsa vem det är. 

Det kommer enbart vara jag som känner till vilka personerna är och kommer ha tillgång till 
materialet. Intervjuerna kommer även att spelas in via min mobiltelefon och sedan skrivas av i ett 
dokument. När detta steg är gjort kommer inspelningen att raderas. Här kommer även jag enbart ha 
tillgång till inspelningarna på telefonen. Dokumentet kommer finnas på min dator med 
lösenordsskydd och när min uppsats är godkänd kommer även intervjudokumenten att raderas. 

Denna medverkan är frivillig och om du inte längre vill delta i studien, eller känner senare 
efter intervjun att du inte längre vill medverka så kommer jag inte använda din intervju till 
uppsatsen. Detta gäller även om du vill att vissa svar du angett skall redigeras bort eller inte tas med 
i uppsatsen. Har du några andra villkor eller krav angående din medverkan så prata med mig så 
löser vi detta

Om du vill får du även gärna ta del av mina resultat innan uppsatsen skall lämnas in så att 
inte jag drar vissa slutsatser/resultat som du inte tycker stämmer överens med det du berättat under 
intervjun. 

Undrar du över någonting, eller har några frågor så tveka inte att kontakta mig:

Mail: Linnea.lampa@gmail.com
Telefon: 073 845 48 77

Du kan även kontakta min handledare om du har frågor: 
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Ulrika Schmauch 
Umeå Universitet
ulrika.schmauch@soc.umu.se
Telefon: 090-7865288
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8.2 Bilaga 2. 

Intervjuguide

Bakgrund

-Namn? Ålder? Boende? Relation? Studier/arbete? 

-Hur lyder din definition av bisexualitet?

-Stämmer du själv in i den definitionen? 

Huvudfråga
-Varje människa har en livsberättelse, som innehåller olika delar och episoder i en människas liv, 
kan du berätta om ditt liv, kopplat till berättelsen som rör din sexualitet? 

Tiden innan en identifierade sig som bisexuell 

-När började du tänka på din sexualitet, som du kommer ihåg? 
-Hur såg livet ut innan du insåg/kom till insikt om att du var bisexuell? 
-Vad ledde fram till att du började identifiera dig som bisexuell? 
-Vad har varit viktigt för dig i din identifikationsutveckling alltså att börja identifiera dig själv som 
bisexuell? 

Identifiering som bisexuell 

-Kan du berätta om livet när du börjat identifiera dig som bisexuell?
-Hur har du blivit bemött av andra, vänner, i skolan, familjen? 
-Har du förebilder/människor du kan prata om sexualitet med? 

En annorlunda livsberättelse 

-Finns det någonting du önskar hade varit annorlunda i relation till din egna identitetsutveckling 
(insikt om din sexualitet)? 
-Annorlunda bemött i relation till: bemötande av andra, stereotyper om bisexuella, kunskap, 
förebilder? 

Övrigt

Upplever du att du har gett en rättvis bild av dig själv och din sexualitet? 

Finns det någonting övrigt du vill framhålla/prata om som du inte tycker vi har berört? 

Utvärdering av intervjun

Hur tyckte du intervjutillfället gick? 

Finns det något du tycker jag bör tänka på? 
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