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Sammanfattning 

Heterosexualitet är normgivande i samhället och tas för givet vara rätt, naturligt och normalt. 
Homosexualitet definieras i relation till heterosexualitet, vilket gör att homosexuella betraktas 
som avvikare. Syftet med studien är att förstå män och kvinnors upplevelser av att ”komma 
ut” som homosexuell i olika kontext. De kontexter studien avser undersöka är familj, skola 

och arbetsplats. Studien är kvalitativ, empirin har insamlats genom intervjuer och analyserats 
utifrån innehållsanalys. Resultaten visar att samtliga undersökta kontexter genomsyras av 
heteronormativitet och en central aspekt som inverkar på upplevelsen att ”komma ut” är 

viljan att vara öppen och ärlig. De slutsatser som dras är att så länge heteronormativitet råder 
är det ett ständigt ”komma ut”, många oroar sig för negativa konsekvenser helt i onödan. 

Viljan att ”komma ut” överväger eventuella konsekvenser ett berättande kan få samt befintlig 
kontext inverkar på upplevelsen av att ”komma ut”. Ju mer utbredd acceptansen är desto mer 

normaliserat blir homosexualitet. 
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Förord 

Först och främst vill vi tacka våra intervjupersoner som delat med sig av sina upplevelser, 
utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vidare vill vi tacka vår handledare 
Eva Wikström som delat med sig av sin kunskap och gett oss konstruktiv feedback under 
processens gång. Vi vill avsluta med att tacka studenterna i vår handledningsgrupp som 
kommit med kloka synpunkter som förbättrat vårt arbete. Vår ambition med uppsatsen är att 
lyfta fram upplevelser av att ”komma ut” som homosexuell i olika kontext, detta hoppas vi 
kunna förmedla till er läsare! 
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1. Inledning 
En avgörande faktor huruvida homosexuella väljer att ”komma ut” eller inte är den syn som 
finns på homosexualitet i den kontext de befinner sig (Borgström, 2011). En annan avgörande 
faktor är de rättigheter och den ställning homosexuella har i samhället. Homosexuellas 
position i samhället idag och även historiskt sett är ännu inte helt given. I vissa samhällen 
utgör homosexualitet något självklart och accepterat i det sociala livet, medan i andra 
samhällen är det marginaliserat och förbjudet (Borgström, 2011). Detta kan leda till att 
homosexuella saknar socialt skydd, nekas utbildning och sjukvård samt utsätts för 
diskriminering (Berg, Ross, Weatherburn & Schmidt, 2013). För att nämna några exempel 
nekades homosexuella i USA vård för sjukdomen HIV/aids under slutet av 80-talet då en 
kraftig epidemi rådde, trots att det starkt stred mot grundläggande mänskliga rättigheter. De 
attityder och fördomar som existerade ledde till att homosexuella frystes ut på ett sätt som 
inte därefter skådats på årtionden (Berg & Wickman, 2010). Fördömandet av homosexualitet 
är ett globalt fenomen. I fyra afrikanska stater döms homosexuella till döden på grund av sin 
läggning. I Uganda jagas homosexuella och lesbiska kvinnor våldtas i försök att göra dem 
heterosexuella, så kallade “korrektionsvåldtäkter” (Tiby, 2011). I Ryssland jämställs 
homosexualitet med pedofili. Irans president hävdar att det inte finns några homosexuella i 
Iran. Finns inga homosexuella i landet förekommer heller ingen diskriminering och därmed 
anses inte homosexualitet vara ett problem (Hultman, 2012). Beroende på var i världen man 
lever som homosexuell ser förutsättningarna väldigt olika ut. I Sverige har det, till skillnad 
från många andra länder, vidtagits flera åtgärder för att stärka homosexuellas rättigheter 
(Borgström, 2011). Organisationen Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och quueras rättigheter (RFSL) har sedan år 1950 arbetat främjande för hbtq-
personer (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 
rättigheter [RFSL], 2016). Ytterligare två verksamheter som arbetar för att förbättra 
situationen för homosexuella är Nationella Folkhälsoinstitutet (Statens folkhälsoinstitut, 
2002) samt Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO har i uppdrag att bekämpa homofobi 
och se till att diskriminering på grund av sexuell läggning inte förekommer på några områden 
av samhällslivet (Diskrimineringsombudsmannen [DO], 2009). Genom lagstiftning har 
homosexuellas rättigheter stärkts ytterligare. Lagarna kom dock sent, inte förrän år 2003 
inkluderades homosexuella i brottsbalkens definition av hets mot folkgrupp. Först år 2009 
hade homosexuella rätt att ingå äktenskap på samma grunder som heterosexuella. Detta 
innebär att det framtill nyligt har funnits lagar och regler som säger att homosexuella i vissa 
avseenden får och ska utsättas för negativ särbehandling (Borgström, 2011). Trots att alla 
dessa åtgärder genomförts för att stärka homosexuellas ställning i det svenska samhället 
förekommer fortfarande diskriminering. Individer med homofobiska idéer och åsikter är 
försiktiga med hur de ger uttryck för dessa i hopp om att undgå diskrimineringslagarna. 
Diskrimineringen hålls därför dold (Borgström, 2011). Det krävs ytterligare ansträngningar 
för att förändra de negativa attityder gentemot homosexuella som fortfarande finns i 
samhället och som har sitt ursprung i den befintliga kulturen (Röndahl, Innala & Carlsson, 
2007).  
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Det är en ständigt pågående process för många homosexuella att besluta sig för att berätta om 
sin sexuella läggning eller inte (Morrow Deana, 2000). Att berätta kan leda till bättre 
självförtroende, stärkt självkänsla, ökad närhet till andra och förbättrad kommunikation. Det 
finns en vilja att vara öppen och ärlig mot sig själv och sin familj samt bli accepterad för den 
man är (Avrahami, 2007). Att slippa dölja delar av sig själv leder till minskade psykiska 
påfrestningar (King, Reilly & Hebl, 2008). Att berätta om sin sexuella läggning kan å andra 
sidan leda till en rad negativa konsekvenser för den enskilde (Tan, 2011). Det finns en rädsla 
att bli bortstött, att den sexuella läggningen inte ska accepteras och att människor i ens 
omgivning därför avsäger sig kontakten (Morrow Deana, 2000). Rädslan inkluderar även att 
bli fysiskt skadad, trakasserad eller diskriminerad (Morrow Deana, 2000). 
 
Ytterligare en aspekt som problematiserar och försvårar beslutet att ”komma ut” är 
heteronormativiteten. Heterosexualitet utgör det normgivande i samhället genom att 
presenteras som det ursprungliga, det som kommit först (Berg & Wickman, 2010). 
Heterosexualitet tas för givet vara det enda rätta, naturliga och normala (Statens 
folkhälsoinstitut, 2005). Homosexualitet definieras i relation till heterosexualitet, vilket gör 
att homosexualiteten definieras som ett undantag (Berg & Wickman, 2010). Homosexuella 
betraktas därför som avvikare (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Samhället är i hög grad 
strukturerat utifrån heteronormativa principer (Berg & Wickman, 2010). Detta medför att den 
offentliga sfären anpassas efter heterosexualitet, medan homosexualitet förpassas till den 
privata sfären. Den heterosexuelle får leva ett socialt och meningsfullt liv samtidigt som den 
homosexuelle förpassas till en olycklig tillvaro av isolering i “garderoben” (Tan, 2011). 
Garderoben är ett uttryck som ofta används som metafor kopplat till homosexualitet. 
Garderoben kan å ena sidan symbolisera förtryck i de fall den sexuella läggningen 
hemlighålls på grund av heteronormativitetens dominans. Garderoben kan å andra sidan 
utgöra en trygg instängdhet eftersom öppenheten utanför den är skräckinjagande (Berg & 
Wickman, 2010). I samhället finns en föreställning om att människor måste vara autentiska, 
det vill säga öppna och ärliga med vem man är för att framstå som normala och lyckade 
individer. Detta medför att homosexuella individer upplever ett krav att ”komma ut” 
(Ambjörnsson, 2011). Samtidigt som detta krav vilar på den homosexuelles axlar innebär ett 
avslöjande stigmatisering eftersom homosexuella avviker från den heteronormativitet som 
råder i samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2005).  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syfte 
Syftet med studien är att förstå män och kvinnors upplevelser av att ”komma ut” som 
homosexuell i olika kontext. 
 
Frågeställningar 
Vilka aspekter inryms i och inverkar på upplevelsen av att ”komma ut” som homosexuell? 
Hur inverkar heteronormativitet på processen att ”komma ut”? 
Hur inverkar kontexten upplevelsen att ”komma ut”?  
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1.2 Ansvarsfördelning 
Arbetet har inte delats upp, vi har varit lika ansvariga för samtliga delar i studien. Vi har 
ansvarat för två intervjuer var samt transkribering och kodning av dessa. Kategoriseringen 
skedde gemensamt där koder jämfördes och diskuterades. I övrigt har vi haft jämt ansvar för 
uppsatsens utformning, insamlandet av material och bearbetning av texten.  
 
1.3 Definition av begrepp 
Att ”komma ut”  
Begreppet ‘att komma ut’ grundar sig i uttrycket att komma ut från garderoben. Att inse, våga 
stå för samt berätta om sin sexuella läggning som homo-, bi- eller transsexuell för någon 
annan (Öhrman, 2006). 
 
HBTQ 
Ett samlingsbegrepp som innefattar homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner 
(Socialstyrelsen, 2015).  
 
Heteronormativitet 
Begreppet heteronormativitet avser de strukturer, institutioner, handlingar och relationer som 
vidmakthåller heterosexualitet som det naturliga, normala och önskade (Rosenberg 2002, 
refererad i Berg & Wickman, 2010). 
 
Stereotypa föreställningar 
Stereotyper är ett sätt att förenkla världen, objekt som är likadana på något vis antas vara 
likadana på andra vis. Individer placeras i kategorier och dess individuella skillnader förbises 
(Blashill & Powlishta, 2009).  

Homofobi 
Homofobi är en socialt förankrad form av diskriminering som kan ta sig i uttryck genom 
alltifrån förakt till fysiskt våld med dödlig utgång. Den riktar sig mot de individer som på ett 
eller annat sätt bryter mot normen om heterosexualitet och om hur manligt och/eller kvinnligt 
tillåts vara (Borgström, 2011). 
 
Stigmatisering 
Att stigmatisera någon innebär att en individ reduceras i vårt medvetande från en fullständig 
och vanlig människa till en utstött människa. Att stämplas på det sättet innebär ett stigma 
(Avrahami, 2007).  
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2. Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning om upplevelser att ”komma ut”. Forskningen 
presenteras i de tre olika kontexter som studien avser undersöka, dessa är: familjen, skolan 
och arbetsplatsen.  
 
2.1 Att ”komma ut” i familjen 

Att ”komma ut” i sin familj kan vara oerhört jobbigt på grund av oförutsägbara reaktioner 
från omgivningen (Öhrman, 2006). Generellt sett, oavsett var någonstans i världen, värjer sig 
många från att ”komma ut” i familjen eftersom homosexualitet är starkt förknippat med 
skam. Bland många föräldrar är kunskapen om homosexualitet begränsad då utbildning 
saknas. Media är ytterligare en bidragande faktor till den negativa synen. I dagstidningar 
världen över skrivs det om homosexuella män och kvinnor som dör av självmord eller 
överdoser, smittas av HIV/aids, förför andras män eller fruar, drabbas av nervösa 
sammanbrott offentligt eller på annat sätt “skämmer ut sig”. Samtliga faktorer bidrar till att 
många homosexuella förblir tysta för att undvika att skada och dra skam över sina familjer 
(Tan, 2011). 
 
Att ”komma ut” som homosexuell i en familj kan även medföra andra negativa konsekvenser, 
såsom fullständig upplösning av familjebanden. Den största rädslan som har identifierats i 
samband med att ”komma ut” till familjen är att föräldrarna inte accepterat den sexuella 
läggningen och inte längre velat ha kontakt (Morrow Deana, 2000). Ett avslöjande kan därför 
leda till att ens föräldrar slänger ut en från hemmet (Tan, 2011). I en studie av Öhrman (2006) 
finns ett antal berättelser där personer beskriver sina egna ”komma ut”-processer. En av dessa 
berättelser handlar om en pojke som redan vid 13-års ålder insåg att han var homosexuell. 
Han upplevde att han hade god kontakt med sin mamma och ville vara ärlig mot henne. Han 
bestämde sig därför att ”komma ut”. Hans mamma såg homosexualitet som en sjukdom och 
trots hans försök att förklara att sexualiteten inte är något som går att bota eller påverka så 
vägrade mamman acceptera sin sons sexuella läggning. Han ställdes inför ett ultimatum där 
han tvingades välja mellan att leva som heterosexuell och bo kvar hemma, eller att leva som 
homosexuell och kastas ut från hemmet. Det hela slutade med att han fann sig hemlös. 
 
I samma studie finns även en berättelse som handlar om en pojke som hemlighöll sin 
homosexuella läggning i 10-års tid. Han vågade inte berätta på grund av att han var rädd att 
familjen inte skulle acceptera honom. Han levde ett dubbelliv, på arbetsplatsen var han öppen 
med sin sexuella läggning, men hemma kunde han inte berätta. Han blev mästare på att ljuga 
och upplevde det väldigt jobbigt att inte kunna vara ärlig. Alla lögner och den ständiga oron 
över att försäga sig gjorde att han mådde psykiskt dåligt (Öhrman, 2006). Att tvingas 
hemlighålla sin läggning kan leda till existentiell kris (Tan, 2011). Att tillåtas vara öppen och 
ärlig innebär istället positiv social och emotionell utveckling för det egna jaget (Russell, 
Toomey, Ryan & Diaz, 2014). 
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2.2 Att ”komma ut” i skolan 
Homofobi och heteronormativitet är något som än idag genomsyrar skolans värld (Tiby, 
2011). Att vara homosexuell i en skolmiljö där heteronormativitet råder är stigmatiserande, 
därför är det vanligt att homosexuella försöker dölja sin läggning. Negativa attityder 
gentemot homosexuella är ett problem i skolan och diskriminering, verbal misshandel, fysisk 
misshandel och homofobi förekommer (Frost & Bastone, 2008). Diskriminering och annan 
kränkande behandling av skolelever regleras i såväl Diskrimineringslag (2008:567) som Lag 
(2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever. I dessa lagar regleras att alla elever ska ha samma rättigheter och möjligheter i skolan. 
Det framgår även att diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjudet. Trots detta 
lagstöd utsätts många homosexuella för hot och övergrepp inom skolan. Diskriminering och 
andra former av förbjudet beteende går ofta ostraffat förbi i denna miljö (Frost & Bastone, 
2008). Forskning visar att det finns en stark koppling mellan utsatthet i heteronormativa 
miljöer och psykiskt dåligt mående (Tiby, 2011). Särskilda ansträngningar måste därför göras 
för att minska personligt lidande och motverka skeva strukturer (Tiby, 2011). 
 
I Öhrmans (2006) studie finns en berättelse som visar hur heteronormativitet kan påverka ens 
val huruvida man kommer ut i skolan eller inte. En pojke i 10-års ålder insåg att han var 
homosexuell, men förstod samtidigt att det inte var okej att som kille intressera sig för andra 
killar. Därför blev han tillbakadragen och tyst, vilket resulterade i att han under en lång 
period mådde väldigt dåligt. En annan person i studien beskriver att han inte hade några 
problem alls, att han endast möttes av positiva reaktioner när han kom ut. Detta trots att han 
var den enda öppet homosexuella killen på skolan i just det samhället på över 20 år. 

2.3 Att ”komma ut” på arbetsplatsen 
Arbetsplatsen är en arena där det i regel tas för givet att alla är heterosexuella (Avrahami, 
2007). Det förekommer dessutom att homosexuella individer blir förlöjligade och fördömda 
på sina arbetsplatser (Röndahl, Innala & Carlsson, 2007). Många homosexuella individer 
känner därför oro inför de konsekvenser ett offentliggörande kan ha (Solomon, McAbee, 
Åsberg, McGee, 2015). Många homosexuella väljer därför att inte vara öppna med sin 
sexuella läggning på arbetsplatsen. Det finns en rädsla för andras intolerans och att de ska 
förlora sitt sociala värde ifall informationen kommer ut. Att leva med den stress och rädsla 
det innebär att ständigt behöva hemlighålla sin homosexuella läggning kan leda till psykiskt 
dåligt mående (Röndahl, Innala & Carlsson, 2007). Många homosexuella föredrar dock att 
vara öppna på sitt arbete, men är trots detta försiktiga. Bakomliggande orsaker till 
försiktigheten är till exempel otillräcklig relation med kollegor, att kollegor inte talar öppet 
om sina egna liv och att företaget har många anställda (Avrahami, 2007). Att vara öppen som 
homosexuell på sin arbetsplats medför dock en rad positiva aspekter, såsom högre 
arbetstillfredsställelse och mindre jobbångest i de fall reaktionerna från medarbetarna upplevs 
goda (Solomon, McAbee, Åsberg, McGee, 2015). Det innebär även att homosexuella 
individer på ett ärligt sätt kan delta i diskussioner gällande privatlivet samt knyta 
vänskapsrelationer med arbetskamrater (Röndahl, Innala & Carlsson, 2007). I en studie 
diskuterades skillnaden mellan att dölja sin sexualitet gentemot att vara öppen med den. 
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Genom att vara öppen upplevde sig homosexuella mer avslappnade och harmoniska eftersom 
de inte behövde hålla "den stora hemligheten." När de delade “hemligheten” ledde det ofta 
till färre negativa reaktioner än väntat. Samtliga i studien hade vid ett eller annat tillfälle 
hemlighållit sin homosexualitet på arbetsplatsen, men de kunde enbart se fördelar i att vara 
öppen och ute. Öppenhet beskrevs som ett viktigt element för att förebygga diskriminering 
och negativt skvaller (Röndahl, Innala & Carlsson, 2007).
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3. Metod 

3.1 Artikelsökning 
För att ta reda på vad tidigare forskning har att säga om ämnet har vi letat vetenskapliga 
artiklar på Umeå Universitetsbiblioteks databaser “SocIndex”, “SwePub” och “DiVA”. 
Majoriteten av artiklarna har dock inhämtats från “SocIndex”. Vi har använt oss av sökord 
såsom homo*, homosexual*, identity, lesbian, gay, queer, heteronorm*, heteronomativity, 
homonormativity, coming out, coming out as gay, experience, context, homosexuell etcetera. 
Dessa har använts i olika kombinationer. I en av sökningarna använde vi begreppen 
experience, homosexual och Sweden, vilket resulterade i nio artikelträffar. Artikelrubrikerna 
gav oss en första överblick om vad artiklarna handlade om. Sex av artiklarna valdes direkt 
bort då de inte ansågs lämpliga för studiens syfte och frågeställningar. Vi läste tre artiklars 
abstrakt och ansåg att två av dessa var relevanta för studiens syfte. Efter att abstrakten lästs 
igenom och dessa fortfarande ansågs intressanta lästes hela artikeln igenom grundligt och de 
viktigaste delarna valdes ut. Dessa återfinns i studien. Vi har även använt oss av böcker, 
rapporter och elektroniska dokument som kunskapskällor och referenser. 

3.2 Varför kvalitativ metod? 
Beslutet att använda kvalitativ metod fattades för att nå en djupare förståelse för upplevelsen 
av att ”komma ut” med en homosexuell läggning. Den kvalitativa metoden kännetecknas av 
flexibilitet och formbarhet. Metoden kan utföras vid enkät-, observations-, litteratur- samt 
intervjustudier (Bryman, 2011). 

3.3 Urval av informanter 
Vår målgrupp är homosexuella kvinnor och män, 25-50 år. Avgränsningen som gjorts är 
baserad på att informanterna hunnit ”komma ut” samt att inte alltför lång tid har passerat efter 
att informanterna kommit ut så att viktiga aspekter om upplevelsen glömts bort. För att få tag 
på intervjupersoner har ett strategiskt urval använts. Strategiskt urval är ett målinriktat urval. 
Fördelen med denna urvalsmetod är att den möjliggör att finna informanter som har ingående 
kunskap om det ämne som önskas utforskas på djupet (Andersson & Ahnlund, 2009). Risker 
med att använda denna typ av urval är dels att urvalet inte blir representativt samt att forskare 
kan styra urvalet för att de har en viss egenskap, eller till exempel är “intressanta” eller “har 
åsikter” (Trost, 2010). En kvalitativ studie ska inte leda till generaliseringar och urvalet 
behöver därför inte eftersträva representativitet. Detta innebär dock inte att urvalet är 
betydelselöst, urvalet påverkar både efterföljande analys, slutsats samt kvalitén och 
trovärdigheten i studien (Andersson & Ahnlund, 2009). I denna studie valdes informanter ut 
efter två variabler: (1) homosexuell och (2) öppen med sin sexuella läggning. Vi kontaktade 
en homosexuell bekant via social media. Denne blev vår förste informant. Vi ombad denne 
att lotsa oss vidare till ytterligare tre individer som föll inom ramen för vår målgrupp. Efter 
en tid hade vi mailadresser till samtliga fyra informanter, vilka vi mailade ut missivbrev 
(bilaga 2) till. Efter att alla informanter gett sitt samtycke bokades intervjuer in. Eftersom två 
informanter är bekanta till en av forskarna har relationens påverkan reflekterats över. Trost 
(2010) menar att en god relation å ena sidan kan innebära att informanten känner sig trygg 



 

12 

och bekväm, å andra sidan kan relationen medföra att forskaren värjer sig för att ställa 
ingående frågor för att undvika att relationen påverkas. Trots bekantskapsrelationen har 
samtliga frågor i intervjuguiden (Bilaga 1) ställts. 

3.4 Semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 
Vi har samlat in data genom semistrukturerade intervjuer. Vid insamlingen användes en 
intervjuguide (bilaga 1). För att garantera hög kvalité och säkerställa att intervjufrågorna 
besvaras sanningsenligt bör antalet frågor begränsas (Bryman, 2011). Frågorna begränsades 
och majoriteten av frågorna var öppna. Fördelarna med öppna frågor är att informanterna ges 
utrymme att svara med sina egna ord, vilket även lämnar utrymme för ovanliga svar och/eller 
reaktioner. Nackdelar med öppna frågor är att de är tidskrävande, inte bara under 
intervjutillfället, men även under transkriberingen och kodningsprocessen. Intervjuguiden 
strukturerades upp i teman. Dessa var “bakgrund”, “familj”, “skolmiljö”, “arbetsplatsen” 
samt “kontextens betydelse”. Innan intervjuerna ägde rum utfördes två pilotstudier på 
bekanta. Pilotstudier prövar intervjuguidens kvalité och påvisar eventuella 
förbättringsområden (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter den första pilotstudien revideras de 
intervjufrågor som vår ena bekanta ansåg svåra att förstå. Den reviderade intervjuguiden 
testades därefter en gång till på en annan bekant som ansåg att frågorna var begripliga. 

3.5 Genomförande av intervju 
Fyra personer deltog i studien. I kvalitativ forskning är det inte antalet informanter som är 
centralt utan det är mönster av det fenomen som studeras som är av särskilt intresse 
(Andersson & Ahnlund, 2009). Att begränsa sig till ett litet antal intervjuer är vanligen att 
föredra eftersom materialet då hålls hanterbart och ger forskaren god överblick att se alla 
viktiga detaljer som skiljer och förenar materialet (Trost, 2010). Vi delade upp intervjuerna så 
att vi intervjuade två personer var, en person åt gången, detta eftersom det skulle bli så 
bekvämt som möjligt för intervjupersonen. Vid intervjutillfället användes ljudinspelare via 
mobiltelefon. Varje intervju tog cirka en timme. För att få så begripliga och uttömmande svar 
som möjligt användes följdfrågor vid tvetydiga och ofullständiga svar. Efter 
intervjutillfällena satt vi kvar en stund för att ge informanten tillfälle att ta upp vad som helst 
som kanske inte kändes bra att säga medan bandspelaren var på. Vi frågade även hur 
informanten upplevt intervjun för att säkerställa att informanten inte lämnade intervjun med 
negativa känslor. 

3.6 Kvalitativ innehållsanalys 
Det material som samlats in för studien analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 
Enligt Bryman (2011) är metoden flexibel och används i många olika 
forskningssammanhang. Risker med innehållsanalys kan vara att forskaren inte lyckas plocka 
ut det meningsfulla i data och att materialet feltolkas, vilket medför att verkligheten inte 
återspeglas korrekt eller till fullo (Hsieh & Shannon, 2005). För att minimera dessa risker har 
vi hållit oss till empirin, informanterna har även läst igenom resultatet för att säkerhetsställa 
att vi återgivit det som sagts korrekt. Analysarbetet påbörjades med att det insamlade 
empiriska materialet transkriberades, vilket innebär att ett muntligt språk översätts till ett 
skrivet. En nackdel med att transkribera material är att icke verbala uttryck och kontextens 
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påverkan av intervjusituationen kan falla bort (Bryman, 2011). Vi har försökt att beakta detta 
genom att anteckna även icke-verbala uttryck. För att säkerhetsställa att transkriberingen 
speglar det som informanterna uttryckt har samtliga intervjuer lyssnats igenom ett flertal 
gånger. Utifrån studiens syfte markerades meningsbärande enheter, dessa kodades därefter. 
Kodningen sker förutsättningslöst och det finns inga på förhand definierade kategorier 
(Bryman, 2011). I analysprocessen har vi genomfört öppen kodning, vilket kräver ett öppet 
sinne. Forskaren bör vara alert och öppen för andra tolkningar av materialet än de mest 
uppenbara (Trost, 2010). Denna öppna kodning generade i ett antal koder som sedan placeras 
under kategorier. Kategorierna är de rubriker som presenteras under resultatavsnittet i 
studien. 

3.7 Forskningsetiska överväganden 
Vi har förmedlat och förhållit oss till de fyra forskningsetiska riktlinjerna: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet handlar om att informanterna ska ges information om studiens syfte. Allt 
deltagande sker frivilligt och det går när som helst avsluta sitt deltagande i studien 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna i studien gavs information om studiens syfte samt 
vad det insamlade materialet skulle användas till genom ett missivbrev (bilaga 2). Vid 
intervjutillfället återgavs informationskravet muntligt.  
 
Samtyckeskravet handlar om att informanternas deltagande sker på frivillig grund. 
Informanterna kan vägra att besvara frågorna och när som helst avsluta deltagande 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi anser att det inte är helt oproblematiskt att som forskare 
analysera någonting en annan människa har berättat och göra egna tolkningar utifrån det. För 
att ta denna etiska aspekt i beaktning har informanterna fått ta del av samt kunnat 
kommentera studiens resultat. I och med detta har informanterna haft möjligheten att bekräfta 
eller förkasta huruvida de känner igen sig i beskrivningarna eller inte. 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att de insamlade data ska behandlas konfidentiellt och att 
inga utomstående ska kunna komma åt eventuella personuppgifter som samlats in 
(Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter som framkommer kan vara av känslig karaktär och 
därför är det ytterst viktigt att ett offentliggörande inte innebär att informantens identitet röjs 
(Starrin & Renck, 1996). Eftersom materialet kommer att publiceras offentligt på databasen 
DiVA ställs höga krav på konfidentialiteten. Ljudupptagningen har förvarats på 
mobiltelefoner med kodlås som ingen annan än vi själva har haft tillgång till. Det 
transkriberade materialet kodades och avidentifierades. Känslig information fingerades eller 
sorterades bort. Ljudupptagningen raderades efter att transkriberingen var klar. 
 
Nyttjandekravet handlar om att data som samlats in endast får användas för studiens ändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002). I studien berörs ett ämne som kan vara känsligt och därför har vi 
lagt stor vikt vid att förhålla oss till detta krav genom att enbart använda det insamlade 
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materialet till arbetet med denna studie. 

3.8 Tillförlitlighet 
För att stärka studiens tillförlitlighet har vi varit väldigt noggranna med transkriberingen 
eftersom denna ligger till grund för studiens resultat. Samtliga informanter har fått ta del av 
studiens resultat för att bekräfta ifall dessa överensstämmer med deras muntliga uttalanden. 
Bryman (2011) menar att detta stärker studiens trovärdighet eftersom informanterna kan 
bekräfta att forskarna uppfattat deras sociala verklighet på rätt sätt. Vi har eftersträvat att 
presentera fylliga beskrivningar av informanternas upplevelser. Bryman (2011) påpekar att 
utförliga beskrivningar kan hjälpa läsaren att själv bedöma hur pass överförbar studien är till 
andra miljöer. I denna studie finns dock svagheter i studiens överförbarhet. Studiens 
omfattning är liten samt att informanterna valts ut på grund av vissa gemensamma 
egenskaper, vilket minskar överförbarheten. Studiens pålitlighet har stärkts genom 
forskartriangulering, vilket enligt Svensson (1996) innebär att flera forskare har tagit del av 
materialet.  

3.9 Nytta och risk  
Det finns alltid etiska överväganden att ta i beaktning när man gör forskningsstudier som 
ämnar studera mänskliga fenomen. Vi gjorde tidigt klart för informanterna att deltagandet 
skedde frivilligt och att det var möjligt att när som helst avbryta sitt deltagande. 
Informanterna fick själva välja den plats intervjun skulle äga rum på, detta för att de skulle 
kunna känna sig trygga. Trots de risker studien kan medföra anser vi att studiens nytta 
överväger dessa. Studien syftar till att förstå upplevelsen att ”komma ut” som homosexuell i 
olika kontext. Studien tillför därför en ökad förståelse för hur det kan upplevas att ”komma 
ut”. Studien kan även tänkas inspirera och motivera andra till att våga ta steget att ”komma 
ut”. 
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4. Teoretisk ram och förförståelse 
Genom att välja teorier skapas möjlighet att besvara vetenskapliga forskningsfrågor samt 
tolka det insamlade empiriska materialet (Aspers, 2007). Vår teoretiska utgångspunkt är 
stigmateori och queerteori. Valet av dessa utgångspunkter grundar sig i att vi anser att dessa 
är relevanta för studiens syfte. Stigmateori ger oss en inblick i homosexuellas potentiella 
utsatthet. Queerteori ger oss ökad förståelse och kunskap vad gäller homosexualitet i relation 
till heterosexualitet samt hjälper oss förstå den problematik heteronormativitet kan medföra. 

4.1 Stigmateori 
Goffman (1963), grundaren av stigmabegreppet, menar att människor tillskriver andra 
människor vissa egenskaper. Om dessa egenskaper ses som mindre önskvärda stämplas 
individen som avvikare och stöts bort. Denna process beskrivs som stigmatisering. En 
egenskap som är mindre önskvärd behöver dock inte nödvändigtvis leda till stigmatisering. 
En egenskap som stigmatiserar individen i en viss kategori kan ge full tillhörighet i en annan 
(Goffman, 1963). Goffman beskriver tre typer av stigma, dessa är: kroppsliga missbildningar, 
fläckar på den personliga karaktären och stambetingade stigma. Kroppsliga missbildningar 
kan till exempel vara funktionshinder. Dessa kan vara både synliga och osynliga. Fläckar på 
den personliga karaktären kan vara dyslexi, psykiskt sjukdom, brottslighet eller 
homosexualitet exempelvis. Stambetingade stigma baseras på grupptillhörigheter som till 
exempel religion eller etnicitet (Goffman, 1963).  
 
Goffmans definition av stigma har kritiserats av forskare för att vara alltför vagt definierat 
eftersom det är ett mycket komplext begrepp. Stigma definieras numera på en rad olika sätt 
(Link & Phelan, 2001). Stafford och Scott (1986, refererad i Link & Phelan, 2001) definierar 
stigma som en egenskap som avviker från normen, där normen utgör en gemensam 
övertygelse om att en individ bör bete sig på ett visst sätt vid en viss tidpunkt. Crocker, Major 
och Steele (1998, refererad i Link & Phelan, 2001) beskriver att stigmatiserade individer har, 
eller tros ha, vissa egenskaper som bidrar till att den sociala identiteten hos individen ses 
mindre värd i vissa sociala sammanhang. Slutligen har vi Jones, Farinas, Hastorfs, Markus, 
Millers och Scotts (1984, refererad i Link & Phelan, 2001) definition av stigma, där stigma 
utgör ett “märke” (en viss egenskap) som kopplas ihop med en icke önskvärd stereotyp. 
Stigma-konceptet har även fått kritik för att vara alltför individuellt fokuserat. Oliver (1992, 
refererad i Link & Phelan, 2001) menar att större fokus måste läggas på att undersöka 
källorna av stigmatiseringen, det vill säga vilka processer som stänger ute stigmatiserade 
individer. Även Fiske (1998, refererad i Link & Phelan, 2001) hävdar att mer uppmärksamhet 
måste riktas till strukturella frågor. Sayce (1998, refererad i Link & Phelan, 2001) menar det 
är viktigt att använda begreppet diskriminering istället för stigma. Detta eftersom 
diskriminering riktar fokus på de som stöter bort eller särskiljer individer, istället för på de 
individer som blir bortstötta. Uppfattningen om vem som bär ansvaret för dessa “problem” 
byter därmed riktning. Forskarna Link och Phelan (2001) använder sig av begreppet etikett 
istället för attribut. Detta eftersom ett attribut är något en individ har medan en etikett är 
någon en individ tilldelas. Dessa forskare beskriver stigma som en tankeprocess hos 
människor som sker i fyra steg. Första steget handlar om särskiljande och märkning. Vi 
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människor tilldelar andra människors olikheter mer eller mindre acceptans. De flesta 
olikheterna mellan människor ignoreras, till exempel märke på bil eller personnummer. 
Andra skillnader, såsom exempelvis hudfärg, kön, sexuell läggning och IQ kan däremot ges 
mycket uppmärksamhet. Här bör dock understrykas att det skiljer sig vilka egenskaper som 
anses mer eller mindre accepterade beroende på kultur, tid och plats. Steg två, som tidigare 
beskrivits av Goffman, handlar om att associera mänskliga olikheter med negativa etiketter. 
Etiketten kopplas ihop med en stereotyp. För att nämna ett exempel: En individ sätter en 
etikett på en annan individ. Denna etikett är “mentalpatient”. Etiketten kopplas ihop med en 
stereotyp föreställning om att “mentalpatienten” är farlig. Detta leder till en önskan hos 
individen att ta avstånd från “mentalpatienten”. Steg tre handlar om att separera “vi” från 
“dem” där “dem” är mycket annorlunda från oss. Synen på vilka som utgör “vi” och “dem” 
har förändrats över tid men denna separation existerar än idag. En person som har sjukdomen 
cancer är till exempel en av “oss” medan en person som har sjukdomen schizofreni är en av 
“dem”. Detta medför att åtskillnad görs på de olika sjukdomarna och individerna. Cancer är 
något individen har, medan schizofren är något individen är. Det fjärde steget är förlust och 
diskriminering. Stigmatiserade individer förlorar omedelbart status och behandlas annorlunda 
samt utsätts för diskriminering. Stigmatiserade grupper missgynnas och har inte samma 
möjligheter i livet när det kommer till exempelvis inkomst, utbildning, bostad, psykiskt 
välbefinnande och hälsa.  
 
Stigmatisering kan leda till långlivade negativa följder för den individ som drabbas. De 
negativa följderna av stigma är svåra att utrota. Stigmat kan dessutom påverka flera domäner 
av individens liv och därmed begränsa individens möjligheter. Det finns dock olika grader av 
stigma. Tilldelade etiketter kan vara mer eller mindre framträdande och leda till anslutning av 
många stereotyper, bara ett fåtal eller inga alls. En negativ etikett kan vara mer eller mindre 
önskvärd. Graden av separation mellan “vi” och “dem” kan variera, likaså graden av förlorad 
status och diskriminering. Detta innebär således att vissa grupper är mer stigmatiserade än 
andra samt graden av stigmatisering varierar beroende på kontext (Link & Phelan, 2001). 

4.2 Queerteori 
Queerteori är ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter fasta identiteter samt tydliga 
uppdelningar, kategoriseringar och gruppindelningar av homosexuella, bisexuella och 
transsexuella individer (Berg & Wickman, 2010). Relationen mellan kön, genus och sexuellt 
begär utgör basen i queerteori. Queerteoretiker menar att det inte går att förutsätta att 
heterosexualitet är den självklara formen för sexuellt begär och att kön och genus måste 
hänga ihop på ett specifikt sätt. Queerteori utmanar tanken om att individer med en manlig 
kropp helt givet ska uppvisa ett manligt genus och dessutom åtrå individer med kvinnlig 
kropp (och vice versa). Normativa föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt 
ifrågasätts. Queerteorin intresserar sig för att studera vad som ligger bakom föreställningar 
om det “normala” (Berg & Wickman, 2010). Queerteori utgör egentligen inte en teori, utan är 
en samling av teorier. Begreppet “queer” betyder ursprungligen “konstig” eller “udda”. Över 
tid fick begreppet den nedsättande betydelsen “avvikande” från den heterosexuella 
majoritetskulturen. Det blev ett skällsord. Begreppet togs dock strategiskt tillbaka av den 
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engelskspråkiga världen som ville rubba den maktutövning som tidigare kopplats ihop med 
begreppet. Begreppet kom istället att innefatta allt eller alla som på något vis placeras eller 
placerar sig utanför majoriteten genom sin avvikelse. I vardagliga sammanhang associeras 
begreppet queer till väldigt många olika saker, allt ifrån hbt-personer till Pride-firande och 
politiskt förhållningssätt. Queer-begreppet är väldigt mångfacetterat och det finns en ovilja 
bland teoretiker att definiera begreppet eftersom queerteori vilar på en föreställning om att 
tydliga avgränsningar är problematiska generellt. Halperin (1997, refererad i Berg & 
Wickman, 2010) menar att queer per definition är allt som skiljer sig från det legitima och 
normala. En central tankegång hos queerteoretiker är det poststrukturalistiska antagandet om 
att den sociala världen är ombytlig, osäker och skapar motsättning bland konkurrerande 
perspektiv. Tankesättet präglas av tvivel när det kommer till allmängiltiga berättelser om 
världen och människan. Poststrukturalismen förnekar fasta kategoriseringar, oföränderliga 
identiteter och att det går att nå någon form av objektiv kunskap. Istället vill anhängare belysa 
hur individer konstrueras genom symboler, språk och diskursiva faktorer. Queerteoretiker 
resonerar som sådant att kategorier såsom kön och sexualitet inte utgör några självklarheter, 
utan istället är skapade genom kulturella tankebanor som framställs genom text och tal. 
Förståelsen och upplevelsen av dessa kategorier hänger därför stark samman med historiska 
och kulturella faktorer. Queerteorin strävar efter att stoppa heterosexualitetens självutnämnda 
tolkningsföreträde när det kommer till kulturella värderingar och uttryck samt utmana den 
kontroll heterosexualiteten har över samhällets institutioner (Berg & Wickman, 2010).  

4.3 Förförståelse 
Alla människor påverkas av tidigare erfarenheter vilket medför att det är svårt att vara 
fullständigt objektiv under studiens gång (Bryman, 2011). Det är viktigt att problematisera 
förförståelsen för att undvika att denna styr studiens resultat (Nyström, 2012). Den 
förförståelse som vi gått in med i studien är att heteronormativitet kan inverka på upplevelsen 
att ”komma ut”. Det går inte säkerhetsställa att heteronormativitet genomsyrar all kontext, 
men av egna erfarenheter samt den forskning vi tagit del av vet vi att den präglar många 
samhällsarenor. 
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5. Resultat 
I resultatet presenteras den information vi samlat in från våra informanter. Informanterna 
benämns i studien som Sara, Adam, Frida och Jens, men heter egentligen något annat. 
Empirin presenteras under tio rubriker. Dessa rubriker utgör de kategorier som kodningen 
resulterat i. Informanterna har fått läsa igenom resultatdelen innan publicering för att 
säkerhetsställa att vi förstått deras uttalanden korrekt.  

5.1 Hur kommer de att reagera? 
Två av informanterna uttryckte viss rädsla och nervositet inför att ”komma ut”. Frida 
berättade att hon varit nervös för att ”komma ut” till sin pappa. Hon hade förberett innan vad 
hon skulle säga och hur hon skulle stå på sig. På grund av rädsla för andras reaktioner valde 
Frida att inte ”komma ut” alls på skolan. 
 
Jag måste ju någonstans ha varit rädd för vad alla skulle tycka /.../ att man skulle bli utpekad 
eller att folk skulle tycka att man var konstig (Frida)  
 
Adam upplevde ingen rädsla, men däremot lätt oro, i samband med att han kom ut till vissa 
personer. 

5.2 Accepterande reaktioner 
Jens beskrev att han först kom ut till sin bror. Brodern tog nyheten väldigt bra. Eftersom det 
gick så bra att berätta för brodern bestämde sig Jens för att även ”komma ut” för sina 
föräldrar. Mamman hade redan förstått att Jens var homosexuell och tog därmed nyheten med 
en klackspark. Jens pappa reagerade med tystnad. Pappan behövde mer tid att bearbeta 
nyheten, men därefter har det inte varit några problem. Frida sa att hon har en nära relation 
med både sin mamma och sin syster, därför har de aldrig haft några problem att acceptera att 
hon är homosexuell. Till Fridas förvåning reagerade även pappan positivt när hon kom ut. 
Pappan uttryckte att det viktigaste för honom var att Frida var lycklig. Sara kommer knappt 
ihåg att hon kom ut till sin mamma eftersom att det inte var någon stor händelse. När Sara 
berättade för sin pappa så reagerade han med glädje vilket Sara tyckte var jätteskönt. Sara 
berättade att hennes barn ansåg att det inte spelade någon roll vilken läggning hon hade. 
 
Det är ju bara coolt /.../ vad ska jag bry mig för, du får väl vara ihop med vem du vill om du 
bara är glad (Sara) 
 
Adam var den enda av informanterna som valde att ”komma ut” i skolan. När Adam 
berättade för klasskompisar och andra på skolan möttes han av positiva reaktioner.  
 
Ganska positiva, lite förvånade, ‘ja men det har jag tänkt’ och ‘JAG HAR ALLTID VELAT 
HA EN HOMOSEXUELL KOMPIS!’ /.../ Jag tycker faktiskt inte att jag hade några problem 
alls med de jag kom ut för (Adam) 
 
Adam förklarade att det var bra att mötas av positiva reaktioner under gymnasietiden 
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eftersom dessa var en boost för hans självförtroende, vilket ledde till att han fortsatte ”komma 
ut”. 

5.3 Negativa reaktioner  
När Adam berättade för sin mamma att han var homosexuell slutade hans mamma till stor del 
att prata med honom. Han menade att hans mamma försökte få problemet att försvinna 
genom att inte prata om det, pratar man inte om problemet finns det inte. Adams mamma 
hade svårigheter med hans homosexualitet under en lång tid men i samband med att han 
träffade en pojkvän som han presenterade för familjen så kom mamman att acceptera. Efter 
detta har mamman bett om ursäkt och inte heller haft några problem med sin sons läggning. 
 
Även Jens stötte på negativa reaktioner, men inte från någon familjemedlem utan från 
skolkamrater, hans lärare och skolsköterskan i grundskolan. Jens beskrev att han aldrig kom 
ut till varken sina skolkamrater eller sin lärare, trots detta visste de. Skolkamraterna kallade 
honom bög och hans lärare ringde hem till hans mamma och berättade att hon hade 
misstankar om att han var homosexuell. När Jens gick till skolsköterskan för att prata om sin 
homosexualitet fick han svaret att det var hemskt, men att det nog skulle gå över. Såhär i 
efterhand anser Jens att skolsköterskans reaktion var förfärlig.  
 
Sara uttryckte också hur hon ibland möttes av negativa reaktioner efter att ha kommit ut. Hon 
menade att det skedde en snabb förändring i ansiktsuttrycket på personen hon berättat för, där 
ansiktsuttrycket gått från neutralt till förvåning och sedan tillbaka till neutralt igen. Hon ansåg 
att detta var störande, att det tog energi från henne och bidrog till att hon ibland valde att inte 
”komma ut”. 

5.4 Öppenhet och ärlighet 
Samtliga informanter beskrev en önskan om att vara öppna och ärliga. Adam förklarade att 
han varit i kontakt med andra homosexuella som inte varit ärliga och därför inte verkade 
särskilt lyckliga.  
 
Ja, men alltså de måste veta hur jag kommer att vilja leva mitt liv /…/ Jag hade pratat med 
väldigt många andra i samma situation, både yngre och äldre och samma ålder, och en del 
av de som var äldre hade inte kommit ut för sina föräldrar. Och jag tyckte att, alltså de 
kändes inte som de levde så jättelyckliga eftersom att de smög. Så jag ville berätta för att det 
skulle vara klart (Adam) 
 
Viljan att vara öppen och ärlig ledde för vissa informanter till ett oundvikligt beslut att 
”komma ut” när de skaffade partners. Då det fanns en vilja att leva öppet med sin partner var 
det inte ett alternativ att hemlighålla sin läggning. Själv ”komma ut”-processen underlättades 
dessutom i de fall man hade partner. Sara beskrev att ”komma ut”-processen många gånger 
sker automatiskt när man visar sig offentligt med sin partner och Adam förklarade att ett 
enkelt sätt att ”komma ut” på är just att presentera sin partner. 
 
Det är ju bara att berätta vem man lever med, då fattar alla, då behöver man inte säga det 
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här fåniga ‘jag är homosexuell’ (Adam) 
 
Adam hävdade att det aldrig någonsin känts aktuellt att dölja sin sexuella läggning. Ingen av 
intervjupersonerna känner skam över sin läggning. Frida som tidigare oroat sig för vad andra 
skulle tycka och tänka om henne bestämde sig efter en tid att sluta vara orolig och istället 
vara öppen och ärlig. 
 
Jag försöker stå upp för mig själv och allt sådant i alla lägen /.../ Det kändes så jobbigt att 
hymla med något som har att göra med vem man är som person. Nej, bara att sluta vara rädd 
och känna att man fått självförtroende, att man vågar stå på sig. Att man är beredd att 
bemöta om det skulle komma något negativt, stå upp för sig själv och säga att det är så här 
det är. Tänka att om det är någon som har problem med det så är det faktiskt dom som har 
problem och inte en själv (Frida) 
 
Samtliga informanter har varit öppna och ärliga på någon av de arbetsplatser de haft. Adam 
beskrev att han, redan vid intervjutillfället, berättade att han bodde tillsammans med sin 
pojkvän. Adam anser att det är viktigt att det finns någon som är öppen med sin icke 
heterosexuella läggning på arbetet, framförallt när ingen varit det tidigare. Han menade att 
alla borde känna en homosexuell person för att öka medarbetares förståelse och därmed 
avdramatisera det hela. Samtliga informanter beskrev en lättnad efter att ha varit öppna och 
ärliga. 

5.5 Förebilder 
Majoriteten av informanterna uttryckte att det inte fanns några homosexuella förebilder som 
de kunde identifiera sig med. Sara och Adam beskrev att under deras skoltid fanns ingen 
öppet homosexuell. Sara menade att hon aldrig kom i kontakt med någon, det pratades inte 
om det, det existerade inte. Adam saknade förebilder på skolan, men däremot hade via 
internet-chatt fått ta del av andra homosexuellas ”komma ut”-berättelser. Dessa gav honom 
större förståelse om att homosexuella är som vilka andra person som helst. Han läste även en 
bok med berättelser om att ”komma ut” som han inspirerades av. Dessa förebilder 
uppmuntrade honom och blev därmed starten på hans ”komma ut”-process. 

5.6 Känslan av att vara annorlunda 
Majoriteten av informanterna beskrev att de kände sig annorlunda jämfört med andra under 
sin skoltid. Jens beskrev sig själv som lite mesig och mobbad i grundskolan. Adam var inte 
mobbad men kände sig lite annorlunda och inte som den där populära killen. Frida beskrev 
sig själv som en pojkflicka och tyckte att det var jobbigt att människor tittade lite extra på 
grund av det. Hon var rädd för att ifall det skulle ”komma ut” att hon var homosexuell så 
skulle dessa blickar bli ännu fler. 
 
Att man var annorlunda, att man tillhörde en minoritet /.../ Jag har ju alltid liksom varit lite 
pojkflicka som man säger och att jag tyckte att det var nog jobbigt att folk tittade extra 
mycket på grund av det, att man stack ut litegrann från normen så jag var rädd att det skulle 
kännas ännu mer konstigt, att de skulle titta ännu mer och sådär (Frida) 
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Sara beskrev att hennes familj uppfattade henne som annorlunda i och med flera faktorer, 
bland annat att hon har ett ovanligt yrke. Hon tror att deras uppfattning om henne har 
underlättat acceptansen av hennes sexuella läggning.  
 
Men sen, jag har alltid varit den, vad säger man? The odd one out. /…/ Om man är den här 
som är lite underlig då kan man få vara det andra [homosexuell] också, det är lättare som 
(Sara) 

5.7 Familj som kontext 
Majoriteten av informanterna förklarade att deras familjer genomsyras av heteronormativitet. 
Sara beskrev att heteronormen tydligt råder i hennes familj och att normerna är både många 
och ganska hårda. Att bilda familj ska göras på ett visst sätt. På grund av detta upplever Sara 
att hennes familj anser att det är extra laddat när hon och hennes partner visar varandra 
ömhetsyttringar. Sara berättade även att det är vanligt att hon stöter på frågor och uttalanden 
förknippade med heteronormativitet, även från familjen. Hon beskriver hur en av hennes 
familjemedlemmar uttryckt att hon hade förståelse för att Sara var tillsammans med sin 
kvinnliga partner eftersom partnern ändå var mer som en kille än som en tjej. Trots detta 
beskrev Sara att familjen blivit mer öppen efter att hon kommit ut. Frida var inne på samma 
spår som Sara och menade att en familjemedlem kunde dra olämpliga skämt och hade en 
önskan om att saker och ting skulle vara som de alltid hade varit, det vill säga man och 
kvinna. Samtidigt fanns en acceptans hos den personen som Frida trodde berodde på att det 
var lättare att göra undantag när den som avviker från heteronormen är en person som står en 
nära.  
 
Pappa älskar mig för den jag är och tycker att det är helt okej att jag gay men jag tror väl 
någonstans ändå att han… tror på heteronormen någonstans. Man och kvinna och så har det 
alltid varit /.../ men att han kan göra ett undantag när det är någon i familjen eller någon 
man känner (Frida) 
 
Frida förklarade att det skulle vara mycket jobbigare att stöta på motstånd från sin familj, än 
till exempel en arbetskollega, eftersom banden till familjemedlemmar är starkare och mer 
känslomässiga. Sara menade att familjen är mer personlig att ”komma ut” i, än till exempel 
arbetsplatsen, eftersom familjen består av människor som man växt upp med, som känt en 
hela ens liv. Sara menade även att familjens acceptans underlättas av att sexualiteten inte var 
något avlägset och okänt för familjemedlemmarna, utan istället något nära och greppbart.  

5.8 Skola som kontext 
Samtliga informanter ansåg att skolan präglas mer eller mindre av heteronormativitet. Adam 
gav ett exempel på en övning som de hade i skolan. Övningen gick ut på att alla killar skulle 
beskriva sin drömtjej och alla tjejer skulle beskriva sin drömkille. Ett annat exempel Adam 
beskrev är att lärare tog för givet att han och hans tjejkompis var tillsammans, men däremot 
drog lärare inga sådana paralleller när han umgicks med sina killkompisar. Adam uttryckte 
att normen på skolan var man och kvinna, vilket resulterade i att det var ’en grej’ att ”komma  
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ut”. Detta förstärktes ytterligare av att han inte kände till några andra öppna homosexuella på 
skolan. Saras åsikt är att skolan inte är anpassad för alla sexuella läggningar i och med att den 
genomsyras av ett heteronormativt synsätt. Hon menade att det görs många heteronormativa 
antaganden och att heteronormen är stark.  
 
Därför att heteronormen ändå är så pass stark i skolan som det ser ut. Alla dom här reglerna 
som finns… Dom är så tydliga. Jag menar i kulturen och allting. All media, allt sådant, där 
sprids det. Det är heteronormen som råder (Sara) 
 
Sara berättade vidare om skolans hårda miljö, att reglerna är tydliga angående hur man bör 
bete sig som kille respektive tjej. Det är hårda jargonger mellan eleverna, skällsord som 
“bög” och “bögjävel” kastas fortfarande ut. Sara kom själv inte ut under sin skoltid, men hon 
trodde att skolan nog varit den värsta kontexten att ”komma ut” i. Hon förklarade att det 
beror på en rad olika saker. Dels att det är många att förhålla sig till och att mobbning 
förekommer, men även att det var så outtalat, homosexualitet och homosexuella fanns helt 
enkelt inte. Till skillnad från övriga informanter beskrev Adam skolmiljön i det stora hela 
som öppen och tillåtande, främst på grund av eleverna, men även på grund av vissa kloka 
lärare. 
 
Folk i allmänhet är ju egentligen ganska, eller var väl ganska öppna. Inte alla. Jag vet jag 
hade någon, eller ett par klasskompisar som är ganska religiösa och de tyckte väl att det 
[homosexualiteten] var så där. Men det var ju bara dom och det drabbade inte mig. /.../ 
Skolmiljön, tack vare eleverna framförallt men även att det finns många bra lärare är väl, 
eller var väl då… öppen för alternativ (Adam) 
 
Majoriteten av informanterna hävdade att det behövs mer kunskap om hbtq i skolorna. En av 
informanterna ansåg att trots att skolan har en bit kvar att gå har det ändå blivit bättre. Sara 
och Jens var överens om att lärare behöver utbildas mer i hbtq-frågor och kunskapen borde 
implementeras mer i undervisning och läromaterial. För att skolan ska bli ett bättre klimat att 
”komma ut” i krävs att man pratar om hbtq mycket så att människor vågar ”komma ut” i 
större utsträckning, menade Sara. Om fler kommer ut blir det inte längre något annorlunda 
och laddat. Hon har en förhoppning om att det i framtiden ska vara så att varannan person har 
en icke heterosexuell läggning så att samtliga läggningar och könsidentiteter skulle vara 
likställda. Samtliga informanter ansåg att skolan har blivit en bättre miljö att ”komma ut” i, 
människor är idag något mer öppna. Frida tror att detta kan bero på att det blir allt vanligare 
att prata om och vara öppen med sin icke heterosexuella läggning, vilket avdramatiserar 
”komma ut”-processen i skolan.  

5.9 Arbete som kontext 
Samtliga informanter har arbetat, eller arbetar för tillfället, på arbetsplatser de upplever som 
heteronormativa. Frida berättar att hon arbetar i en mansdominerad bransch och är därför 
minoritet både som tjej och som homosexuell. Hennes upplevelse är att både heteronormen 
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och machokulturen håller på suddas ut alltmer. Adam berättade att alla på hans arbetsplats, 
förutom han själv, har en partner av motsatt kön och att normen därför är man och kvinna. 
Han förklarade vidare att det är vanligt att människor antar att män är i förhållande med 
kvinnor och vice versa. Adam har även stött på klumpiga uttalanden från medarbetare på 
arbetsplatsen. 
 
[Medarbetare] sa någon gång ‘ja men du har ju som valt den här livsstilen’ och då tänkte jag 
nej, jag har inte valt det, men jag sa ingenting därför att han menade ju ingenting med det. 
Han visste... han hade bara inte lärt sig hur man ska prata (Adam)  
 
Sara och Frida berättade, i likhet med Adam, att de stött på heteronormativa antaganden. 
Frida beskrev att hon ofta fått frågan ifall hon har någon kille. Sara har mötts av kommentarer 
såsom “ja men du har väl säkert din karl som tar hand om dig”. Sara känner att hon inte alltid 
orkar konfrontera dessa antaganden. Hon berättade vidare att hon kan störa sig på hur 
stereotypa vissa saker och ting är, att människor har föreställningar om hur homosexuella är 
och drar paralleller mellan olika saker. Ibland kan Sara tycka att det är lite av en plikt att 
tillrättavisa “fyrkantiga” individer och provocera dem en aning. Jens berättade att han inte 
kommit ut på en av sina tidigare arbetsplatser på grund av det fanns en nedlåtande jargong 
mot en kollega som var homosexuell.  
 
På samtliga informanters nuvarande arbetsplatser finns acceptans hos medarbetarna. Jens 
beskrev sitt arbete som en plats där alla får vara som de är och Frida uttryckte att hon inte 
stött på några negativa reaktioner på arbetsplatsen. Adam upplevde att hans arbetsplats utgör 
en öppen tillåtande miljö, dock förekom viss okunskap vilket ibland medförde att kollegor 
uttryckte sig på ett felaktigt sätt. Adam hävdade att det inte är något att bry sig om eftersom 
det inte sker avsiktligt eller i hopp om att kränka. 
 
Nu ska man vara så politiskt korrekt och du ska inte råka kränka någon genom att säga fel. 
Jag har aldrig riktigt brytt mig, utan jag tycker att, ja men du sa fel här, men jag behöver inte 
ens ta upp det för jag vet att du inte menade det på det sättet (Adam) 

5.10 Drömkontext 
Sara beskrev en önskan om att människor i samhället ska ha större kunskap om hbtq eftersom 
det skulle leda till en öppnare atmosfär och att hbtq-personer skulle må bättre. Sara påpekade 
att det finns många människor i samhället som inte är heterosexuellt lagda, trots det bemöts 
dessa människor ofta som om de vore det. Ett felaktigt bemötande kan medföra att hbtq-
personer mår sämre, enligt Sara.  
 
Samtliga informanter har drömmar och förhoppningar om att nå en större acceptans i 
samhället vad gäller de sexuella läggningar som inte utgörs av heterosexualitet. Den 
gemensamma drömmen är att slippa mötas av något negativt, såsom dumma frågor, prat 
bakom ens rygg eller att någon upplever en som konstig. Drömmen är att inte behöva 
”komma ut” alls. Att ”komma ut” ska vara en händelse utan laddning. Det ska inte spela 
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någon roll vilken sexuell läggning man har, alla läggningar ska vara likställda. Alla 
informanter har en önskan om att mötas av neutrala, händelselösa reaktioner när de berättar 
om, eller när deras läggning på annat sätt kommer fram. Det ska finnas en grundinställning i 
samhället att alla får vara som de är.  
 
Det bästa hade ju varit om det var som helt avslappnat och de bara tittar på en och ‘jaha, 
men som om vi inte visste. Kan du hänga tvätten?’ /.../ som att de har som redan förstått och 
accepterat och gått vidare /.../ det är jättebra att man kan komma ut och folk inte blir helt till 
sig, utan att det bara är som vad som helst (Adam) 
 
Drömscenariot måste vara att man aldrig behöver komma ut egentligen /.../ att man bara är 
den man känner att man är /.../ Det måste vara det bästa och jag hoppas att vi kommer dit 
någon gång (Frida) 
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6. Diskussion  
Syftet med studien var att förstå män och kvinnors upplevelser av att ”komma ut” som 
homosexuell i olika kontext. Nedan besvaras studiens syfte och frågeställningar utifrån tre 
teman: Inverkande aspekter på upplevelsen att ”komma ut”, Heteronormativitetens inverkan 
på upplevelsen att ”komma ut” samt Kontextens inverkan på upplevelsen att ”komma ut”. 
Vår insamlade empiri ställs mot och jämförs med tidigare forskning. Vidare presenteras även 
studiens slutsatser och förslag på vidare forskning. 

6.1 Inverkande aspekter på upplevelsen att ”komma ut” 
I vår studie beskrivs en vilja att vara öppen och ärlig både gentemot sig själv och andra. Detta 
stämmer överens med Avrahamis (2007) studie där det framkommer att något som motiverar 
till att ”komma ut” är viljan att vara öppen och ärlig om sin sexualitet samt bli accepterad för 
den man är. I vår studie har vissa informanter upplevt känslor av oro, rädsla och nervositet 
innan de kom ut, vilket går i samklang med Öhrmans (2006) forskning som visar att det kan 
vara oerhört jobbigt att ”komma ut” på grund av rädsla för intoleranta reaktioner. Vår studies 
resultat visar att accepterande reaktioner kan bidra till en ökad vilja att fortsätta ”komma ut”. 
Russell, Toomey, Ryan och Diaz (2014) studie visar att tillåtas vara öppen och ärlig medför 
att det egna jaget stärks. En försiktig tolkning vi gör är att ett stärkt jag ökar viljan att vara sig 
själv och därmed ökar viljan att ”komma ut”. Vårt studieresultat visar att negativa reaktioner i 
samband med att ”komma” ut är förekommande. Detta stämmer överens med Morrow 
Deanas (2000) forskning som visar att ”komma ut” processen kan medföra negativa 
konsekvenser. I vår studie framkommer det att viljan att ”komma ut” kan stärkas ifall 
homosexuella förebilder existerar, medan viljan kan minska i de fall förebilder saknas. Detta 
kan förstås med hjälp av Borgströms (2011) studie som visar att kontexten har stor betydelse 
för viljan att ”komma ut”. Synen på homosexualitet, den ställning homosexuella har i 
samhället samt hur accepterat och uttalat det är kan vara avgörande för beslutet att ”komma 
ut” eller inte. I vår studie saknade majoriteten av informanterna förebilder under sin uppväxt. 
Homosexualitet var heller inte något uttalat. Vi gör antagandet att i ett samhälle där 
homosexualitet anses marginaliserat och förbjudet minskar förutsättningarna och viljan att 
”komma ut”.  
 
6.2 Heteronormativitetens inverkan på upplevelsen att ”komma ut” 
Vår studies resultat visar att samtliga undersökta kontext präglas mer eller mindre av 
heteronormativitet. Detta går i samklang med en undersökning av Statens Folkhälsoinstitut 
(2005) där det framkommer att heterosexualitet många gånger tas för givet vara det enda 
rätta, naturliga och normala i samhället. Detta synsätt kan bidra till att de som avviker från 
heteronormen ses vara annorlunda. Att vara annorlunda är en aspekt i vår studie som visat sig 
inverka på processen att ”komma ut”. För vissa kan det kännas jobbigt, alla vill inte sticka ut. 
För att slippa sticka ut kan personer därför välja att hemlighålla sin sexualitet. Att sticka ut 
kan även leda till stigmatisering, mobbning och utfrysning, vilket tyder på att människor inte 
alltid är öppna för olikheter. Att vara annorlunda kan för andra personer däremot vara något 
uppskattat. Att sticka ut, synas och höras är något som eftersträvas. På så vis kan ”komma 
ut”-processen upplevas som någonting positivt och eftersträvansvärt.  
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Trots att det i vår studie framkommer att heteronormativitet präglar samtliga kontext har både 
beslutet att ”komma ut” och inte ”komma ut” fattats. Detta går i linje med Öhrmans (2006) 
resultat som visar att heteronormativitet kan påverka ens val huruvida man ”kommer ut” eller 
inte, men behöver inte nödvändigtvis göra det. Att vara homosexuell i en kontext där 
heteronormativitet råder är enligt Frost och Bastone (2008) stigmatiserande. I vår studie har 
vi sett att det verkar vara lättare att ”komma ut” i vissa kontexter och svårare i andra. Därför 
antar vi att graden av stigmatisering är beroende av kontexten, ju mer stigmatiserande 
kontexten upplevs desto mindre vilja att ”komma ut” och vice versa. Detta bekräftas i Link 
och Phelans (2001) studie där det beskrivs att graden av stigmatisering varierar beroende på 
kontext. Vår studie visar att homosexualitet inte nödvändigtvis behöver leda till 
stigmatisering i alla kontext. Detta bekräftas av Goffman (1963) som menar att en egenskap 
som stigmatiserar individen i en viss kategori kan ge full tillhörighet i en annan. I vår studie 
kan vi se att i samtliga kontext har våra informanter tagits för givna vara heterosexuella. I 
motsägelse till detta förklarar Berg och Wickman (2010) att queerteoretiker menar att det inte 
går att förutsätta att heterosexualitet är den självklara formen för sexuellt begär. Det är inte 
givet att individer med en manlig kropp ska åtrå individer med kvinnlig kropp, och vice 
versa. Därför hävdar queerteoretiker att heteronormativa föreställningar bör ifrågasätts. Vår 
studie visar att heteronormativa antaganden kan inverka på processen att ”komma ut” på 
olika sätt. Antaganden kan å ena sidan ta mycket energi, vilket innebär att det inte finns ork 
att ”komma ut”. Antagandena kan å andra sidan verka provokativt, leda till känslor av 
irritation eller frustration och en stärkt vilja att ”komma ut” just därför.  

6.3 Kontextens inverkan på upplevelsen att ”komma ut” 
I vår studie har familjen som kontext visat sig präglas av starka känslomässiga band. Dessa 
band kan skapa oro eftersom det upplevs vara extra svårt att möta motstånd från 
familjemedlemmar jämfört med andra individer som inte står en lika varmt om hjärtat. Det 
känslomässiga bandet har dock även visat sig kunna underlätta familjemedlemmars 
acceptans, vilket motsägs i Öhrmans (2006) studie som pekar på att de känslomässiga banden 
mellan familjemedlemmar inte alltid är tillräckliga för att leda till acceptans. Vår studie visar 
att arbetet som kontext för det mesta genomsyras av acceptans. Ett undantag har dock 
beskrivits där det talats nedlåtande om en homosexuell kollega. I Röndahl, Innala och 
Carlssons (2007) forskning bekräftas förekomsten av förlöjligande och fördömande attityder 
gentemot homosexuella på arbetsplatser.  
 
Vårt studieresultat ger två skilda bilder av skolan som kontext. Å ena sidan beskrivs skolan 
som en öppen och tillåtande miljö, å andra sidan som den värsta kontexten att ”komma ut” i. 
Det går att anta att den rådande skolmiljön är avgörande för beslutet att ”komma ut” eller 
inte. Detta bekräftas av Borgström (2011) som menar att synen på homosexualitet i den 
befintliga kontexten är en avgörande faktor huruvida beslutet att ”komma” ut eller inte fattas. 
Vår studie visar att det behövs mer kunskap om hbtq i skolorna för att skolan ska bli ett bättre 
klimat att ”komma ut” i. I likhet med detta hävdar Tiby (2011) att särskilda ansträngningar 
måste göras inom skolan för att minska personligt lidande och motverka skeva strukturer. 
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Vår studie visar att skolklimat förändrats över tid. Idag anses skolan utgöra en bättre miljö att 
”komma ut” i eftersom människor är mer öppna, vilket avdramatiserar ”komma ut”-processen 
i skolan. Enligt Berg och Wickman (2010) går detta i samklang med queerteoretikers centrala 
tankegång om att den sociala världen är ombytlig. Synsätt och tankebanor förändras. Kön och 
sexualitet utgör inte några självklarheter utan skapas genom kulturella tankebanor som 
framställs genom text och tal. Hur homosexualitet betraktas och förstås förändras över tid. 
 

6.4 Slutsatser 

En slutsats som går att dra är att så länge heteronormen råder är det ett ständigt ”komma ut”. 
Det är inte en engångsföreteelse, utan varje gång en ny person på något sätt kommer in i ens 
liv startar processen på nytt. Detta ständiga ”komma ut” har visat sig kunna vara både 
energikrävande och svårt. Extra jobbig verkar denna ständiga process bli för de som upplever 
känslor av oro och rädsla för vad andra ska tycka och tänka kopplat till att ”komma ut”. 
Dessa känslor gällande andra människor intolerans är dock inte alltid befogade. Studien har 
visat att många oroar sig i onödan. Förväntade negativa reaktioner uteblir, istället möts 
individer många gånger av positiva reaktioner. Ytterligare en slutsats vi drar är att om 
individen har en stark vilja att leva sitt liv och vara sig själv till fullo läggs inte särskilt stor 
vikt vid andra personers åsikter eller reaktioner. Beslutet att ”komma ut” fattas oavsett vilka 
reaktioner och konsekvenser berättandet kan få. Slutligen har vi sett att kontexten spelar en 
avgörande roll för beslutet och upplevelsen av att ”komma ut”. Hur pass uttalat 
homosexualitet är, hur det talas om, vilket synsätt som finns, i vilken utsträckning det 
förekommer, avsaknaden eller förekomsten av förebilder, etcetera. Dessa är alla kontextuella 
faktorer som kan vara mer eller mindre avgörande för beslutet att ”komma ut” samt inverka 
på upplevelsen. I vilken utsträckning accepteras homosexualitet i den befintliga kontexten? 
Vi tänker oss att ju mer utbredd acceptansen är och ju mer uttalat det är, desto fler kommer 
välja att vara öppna. Ju fler som vågar ”komma ut” desto mer normaliserat kommer 
homosexualitet att bli. Det tappar sin laddning och når samma status som heterosexualitet. 
 
6.5 Förslag till vidare forskning 
Studien synliggör bristen på hbtq-kunskap i skolorna. Detta är ett område vi anser behöver 
utforskas vidare. I vilken utsträckning implementeras den, hur går det till och vad behöver 
förändras för skolan ska vara en mer accepterande miljö att ”komma ut” i? Det faktum att 
studien påvisar att heteronormativitet genomsyrar alla undersökta kontext anser vi är 
problematiskt då det försvårar ”komma ut”-processen och tillvaron för många icke 
heterosexuella personer. Detta är ytterligare ett område där mer forskning behövs för att 
ändra förutsättningarna och öka möjligheterna för icke heterosexuella att vara dem de är.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 
Bakgrund 
1. Berätta lite om dig själv, vem är du? (ålder, sysselsättning, intressen, etc)  
2. Hur gammal var du när du först insåg att du var homosexuell? Kan du berätta lite om hur 
detta gick till, hur du kom till insikt? Vad tänkte du, hur kände du? 
3. Hur gammal var du när du först kom ut? Vem berättade du först för? 
 
Familj 
4. Har du kommit ut till din familj? 
5. Vilka tankar och känslor hade du innan du kom ut till din familj? Vilka överväganden 
gjorde du? 
6. Kan du berätta lite om hur det var att komma ut till din familj?  
7. Varför beslutade du dig för att komma ut till din familj? Vilka faktorer spelade in?  

• Är det någon i familjen som inte vet om att du är homosexuell? (Varför är det så, tror 
du?) 

8. Vilka reaktioner möttes du av från familjen? 
• Vilka normer gällande sexualitet och parrelationer tror du gäller i din familj (hos olika 

familjemedlemmar)?  
• Har normerna om hur man ska leva (om sexualitet) ändrats något hos 

familjemedlemmarna sedan du kom ut? 
9. Hur kändes det efter att ha berättat för familjen? 

• Kan du vara ”stolt” över din sexuella läggning? (om inte – varför tror du?) 
• Kan du vara helt öppen med den (t.ex. bjuda hem partners till familjen, visa 

ömhetsyttringar, etc.) Om inte – varför då tror du? (vad får det dig att känna) 
• Finns det tillfällen/sammanhang när din familj träffas som du upplever att du vill 

dölja din sexuella läggning? Varför då? Vad får det dig att känna/uppleva? (har du 
upplevt ”skam” för din läggning)  

• Tänk dig ett drömscenario - Hur skulle det se ut när du kom ut till familjen? Vad 
behövs för att komma dithän? 

 
Skolmiljö 
10. Har du kommit ut i skolan? 
11. Vilka tankar och känslor hade du innan du kom ut i skolan? Vilka överväganden gjorde 
du? 

• Är det någon i skolan som inte vet om att du är homosexuell? (Varför är det så, tror 
du?) 

12. Kan du berätta lite om hur det var att komma ut i skolan? 
13. Varför beslutade du dig för att komma ut i skolan? Vilka faktorer spelade in? 
14. Vilka reaktioner möttes du av? 

• Vilka normer gällande sexualitet och parrelationer tror du gäller på skolan? 
• Tror du att normerna om hur man ska leva (om sexualitet) ändrats hos dina 

klasskamrater eller andra inom skolvärlden efter att du kom ut?  
15. Hur kändes det efter att ha berättat? 



 

• Kan du vara ”stolt” över din sexuella läggning i skolan? (om inte – varför tror du?) 
• Kan du vara helt öppen med den (t.ex. ömhetsyttringar, etc.) Om inte – varför då tror 

du? (vad får det dig att känna) 
• Finns det tillfällen under din skoltid som du upplever att du vill dölja din sexuella 

läggning? Varför då? Vad får det dig att känna/uppleva? (har du upplevt ”skam” för 
din läggning på skolan)  

• Tänk dig ett drömscenario - Hur skulle det se ut när du kom ut i skolan? Vad behövs 
för att komma dithän? 

 
Arbetsplatsen 
16. Har du kommit ut på din arbetsplats? 
17. Vilka tankar och känslor hade du innan du kom ut på arbetet? Vilka överväganden gjorde 
du? 

• Är det någon på arbetsplatsen som inte vet om att du är homosexuell? (Varför är det 
så, tror du?) 

18. Kan du berätta lite om hur det var att komma ut på arbetet? 
19. Varför beslutade du dig för att komma ut på arbetsplatsen? Vilka faktorer spelade in? 
20. Vilka reaktioner möttes du av? 

• Vilka normer gällande sexualitet och parrelationer tror du gäller på din arbetsplats? 
• Tror du att normerna om hur man ska leva (om sexualitet) ändrats hos dina 

arbetskamrater eller andra på arbetsplatsen efter att du kom ut?  
21. Hur kändes det efter att ha berättat? 

• Kan du vara ”stolt” över din sexuella läggning på arbetsplatsen? (om inte – varför tror 
du?) 

• Kan du vara helt öppen med den (t.ex. tala ärligt om privatlivet, etc.) Om inte – varför 
då tror du? (vad får det dig att känna) 

• Finns det tillfällen under din arbetstid som du upplever att du vill dölja din sexuella 
läggning? Varför då? Vad får det dig att känna/uppleva? (har du upplevt ”skam” för 
din läggning på skolan)  

• Tänk dig ett drömscenario - Hur skulle det se ut när du kom ut på arbetsplatsen? Vad 
behövs för att komma dithän? 

 
Kontextens betydelse (familj, skola, arbetsplats) 
22. Upplever du skolan som en miljö anpassad för alla sexuella läggningar? Varför/varför 
inte? 
23. Upplever du din arbetsplats som en miljö anpassad för alla sexuella läggningar?  
     Varför/varför inte? 
24. Upplever du familjen som en miljö anpassad för alla sexuella läggningar? Varför/varför  
inte? 
25. Upplevde du några skillnader mellan att komma ut i familj, skola och arbete?  
26. Upplevde du några likheter med att komma ut i familjen, skolan och arbetet?  



 

Bilaga 2: Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter som studerar sjätte terminen på socionomprogrammet vid Umeå 
Universitet. Vi håller på med vår C-uppsats vars syfte är att förstå upplevelsen av att ”komma 
ut” som homosexuell i olika kontext. 
 
Vi är intresserade av dina upplevelser och önskar din medverkan i vår studie. Vi beräknar att 
intervjun kommer att ta cirka 45 minuter. Intervjun består av ungefär 25 frågor som handlar 
om din upplevelse av att ”komma ut” i olika miljöer/sammanhang. De miljöer vi kommer att 
prata om är familj, skola och arbete. Frågorna handlar även till viss del om hur du upplever 
dessa miljöer. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och sker på dina villkor. Du bestämmer själv vad du vill dela 
med dig av. Du har också möjlighet att när som helst avbryta ditt deltagande i studien. Ingen 
ska kunna identifiera din identitet i det slutgiltiga materialet, därför kommer vi bland annat 
att utelämna viss information samt använda påhittade namn. Om det känns bra för dig så 
kommer intervjun att spelas in via ljudupptagning för att underlätta vårt arbete. Det är endast 
vi två som kommer lyssna på och skriva ut intervjun. Det inspelade materialet samt all övrig 
insamlad data kommer att förvaras oåtkomligt för andra. Allt materialet kommer sedan att 
förstöras efter att vår C-uppsats är färdig.  
 
Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på DIVA-portalen, vilket är en offentlig 
internetsida (http://www.diva-portal.org) där alla som vill kan ta del av uppsatsen. Önskar du 
att få studien skickad via mejl till dig kan vi ordna det bara du säger till.  
 
Har du frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till Evelina eller Victoria. 
 
Tack på förhand! 
 
 
 

Vänligen, 
Evelina Andersson          xxx_xxxxxxxxx@hotmail.com              tel. 07*-*** ** ** 
Victoria Holmström        xxxxx_x@live.se                                   tel. 07*-*** ** ** 
 
 

 


