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Abstract 
 
 
Syftet med denna uppsats är att få en bild av hur man kan uppleva det att vara homosexuell i 

sociala relationer och utifrån detta blir våra frågeställningar vilka reaktioner upplever 

homosexuella från sin omgivning och hur hanterar de eventuella reaktioner. Vi har valt 

kvalitativ metod där vi har intervjuat fyra homosexuella från två generationer, en man och en 

kvinna från varje generation. Teorier som vi använt oss av är Goffmans stigmateori som 

ligger till grund för studien, samt sexualitetsteori och könsteori. De slutsatser man kan dra 

utifrån denna studie är att de homosexuella påbörjar en process när de tar steget att ”komma 

ut”. Beroende på var man befinner sig i denna process hanterar man reaktioner från 

omgivningen på olika sätt. Genom att informanterna växer upp i ett samhälle där de 

homosexuella betraktas som avvikare, växer en rädsla fram för att inte bli accepterad av sina 

närmaste. Men med tiden mognar de i sin homosexualitet och självkänsla och är inte längre 

oroade för omgivningens reaktioner.  

 
Nyckelord: Homosexualitet, stigma, sexualitetsteori, könsteori.

   



  

Innehållsförteckning 
 
Abstract 
 
1 Inledning................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställningar................................................................................................. 2 
1.2 Avgränsningar .................................................................................................................. 2 
1.3 Bakgrund och tidigare forskning...................................................................................... 2 
1.3.1 Vad gör RFSL? .............................................................................................................. 2 
1.3.2 Vad säger lagen?........................................................................................................... 3 
1.3.3 Tidigare forskning ......................................................................................................... 4 
1.4 Disposition........................................................................................................................ 4 

2 Metod...................................................................................................................................... 5 
2.1 Urval av informanterna och etik....................................................................................... 6 
2.2 Genomförande av intervjuer............................................................................................. 7 
2.3 Analysarbetet.................................................................................................................... 7 

3 Teoretiska utgångspunkter................................................................................................... 8 
3.1 Goffmans stigmateori ....................................................................................................... 8 
3.2 Sexualitetsteori ................................................................................................................. 9 
3.3 Könsteori ........................................................................................................................ 10 

4 Presentation av intervjupersoner....................................................................................... 12 
4.1 Lasse............................................................................................................................... 12 
4.2 Bettan.............................................................................................................................. 12 
4.3 Peter................................................................................................................................ 12 
4.4 Lisa ................................................................................................................................. 13 

5 Analys ................................................................................................................................... 14 
5.1 Karriär ............................................................................................................................ 14 
5.2 Anpassning ..................................................................................................................... 17 
5.3 Militant och/eller passera ............................................................................................... 19 
5.4 Den personliga identiteten.............................................................................................. 26 
5.5 Smitta.............................................................................................................................. 26 
5.6 Isolering.......................................................................................................................... 27 
5.7 Fördomar ........................................................................................................................ 27 

6 Slutsatser/Resultat............................................................................................................... 30 
7 Slutdiskussion ...................................................................................................................... 32 
Referenslista............................................................................................................................ 34 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjumall 
Bilaga 2 Grundmall 
 
 

   



HT 2005 
Veronica Gustafson 

                                                                                                                Malin Sirsjö 
 

1 Inledning 

Vi har valt att skriva om vad homosexuella upplever för reaktioner från sin omgivning på sin 

sexuella läggning (vi använder oss av begreppet ”sexuell läggning” eftersom informanterna 

själva använder detta) och hur de hanterar eventuella reaktioner de får. En av författarna till 

denna uppsats har även skrivit en B-uppsats där man tog upp heterosexuellas uppfattningar 

om homosexuella. Det kändes naturligt att vända på problematiken och se det från de 

homosexuellas sida i denna uppsats.  

 

Via massmedia kan man få den uppfattningen att trots att vi tycks leva i ett öppet och tolerant 

samhälle så förekommer det ofta negativa och stereotypa uppfattningar om homosexuella. 

Man kan också läsa i tidningar att hatbrotten mot homosexuella har ökat. 

(http://www.aftonbladet.se/vss/ledare/story/0,2789,591114,00.html) 2005-12-12  

 

I Sverige var homosexuella handlingar kriminella fram till 1944 och var därmed straffbart. 

Det bör tilläggas att lagen gällde endast homosexuella män. Homosexuella kvinnor antogs 

inte finnas. Trots att homosexualiteten inte längre ansågs som kriminellt, var homosexuella 

långt ifrån accepterade i samhället. Vid avkriminaliseringen sattes nämligen ett 

sjukdomsbegrepp på homosexualiteten i stället. Detta sjukdomsbegrepp fanns kvar i 

Socialstyrelsens klassifikation över sjukdomar i Sverige ända fram till 1979. 

(http://www.anrell.nu) 2006-01-07 

 

De som var unga på 40- och 50-talen minns troligtvis när samkönade relationer var förbjudna 

och kunde straffas med fängelse. Även om det från 1944 inte längre ansågs som kriminellt att 

vara homosexuell så har vi den uppfattningen att attityderna under många år framöver 

fortsatte att vara mycket negativa och finns än i dag. 

 

Frågan blir då hur de homosexuella själva kan uppleva det. Upplever de att de negativa och 

stereotypa uppfattningarna om homosexuella lever kvar i dagens samhälle? Vad är det för 

reaktioner de homosexuella möter på sin sexuella läggning?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att få en bild av hur man kan uppleva det att vara homosexuell i 

sociala relationer, vilka reaktioner man kan få och hur man i så fall hanterar dessa reaktioner. 

För att få en bredd i vår undersökning har vi valt att intervjua en kvinna och en man från den 

något yngre generationen (båda 27 år) och en kvinna och en man från den något äldre 

generationen (41 och 49 år). 

 

Frågeställningarna vi har är: 

1. Vilka reaktioner upplever homosexuella från sin omgivning? 

2. Hur hanterar de eventuella reaktioner? 

 

1.2 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer vi att begränsa oss till att skriva om fyra homosexuellas upplevelser av 

omgivningens reaktioner på deras homosexualitet och hur de hanterar de eventuella reaktioner 

de stöter på. Vi har valt att ha en man och en kvinna i den yngre generationen och en man och 

en kvinna i den något äldre generationen för att vi tror att både ålder och kön kan ha betydelse 

för informanternas erfarenhet av att vara homosexuell. Man kan också tänka sig att hur man 

upplever omgivningens reaktioner och hur man hanterar det kan skilja sig beroende på vilken 

utbildning man har, yrke eller vilken klass man har eller om man bor i staden eller på 

landsbygden. Vi går inte in på dessa frågor något djupare pga. tidsbrist och utrymmesskäl utan 

vi behandlar de homosexuellas upplevelser och hantering av situationen mer allmänt.  

 

1.3 Bakgrund och tidigare forskning 

1.3.1 Vad gör RFSL? 

1950 bildades RFSL, som står för Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande. Genom 

politisk påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter verkar RFSL 

för att homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) ska ha samma rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter som andra. De försöker få igenom detta genom att t e x skriva 

insändare, ge information i skolorna, driva telefonjour och genom att arrangera fester. Vid 

början av 2004 hade RFSL ca 6000 medlemmar och det finns minst en avdelning i varje län.  
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Syftet med verksamheten är att förbättra helhetssituationen för HBT-personer. Arbetet som de 

bedriver ska vara både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Genom att ge 

möjlighet för individen till samvaro med andra och med information om olika sexuella 

läggningar försöker RFSL att stärka individens identitet. Avsikten är att stärka självkänslan, 

stoltheten och kunskapen hos dessa. Deras främsta mål är ett samhälle präglat av respekt och 

acceptans inför människors olikheter.  

 

RFSL menar att den heterosexuella normen i samhället ligger till grund för diskrimineringen 

och särbehandlingen av de HBT- personerna som fortfarande råder. RFSL menar att normerna 

som finns i ett samhälle kan skapa diskriminering om de är påtvingande på individen. 

Normerna är ändå en viktig del för att kunna ha ett fungerande samhälle, de skapar 

sammanhållande sociala strukturer. De menar att i vårt samhälle råder en heteronormativitet, 

den normativiteten går ut på att det endast finns två kön, man och kvinna som lever 

tillsammans. Detta skapar utfrysning och trakasserier för de som inte passar in i det 

heteronormativa samhället. RFSL menar att man ska eftersträva mångfald och acceptans för 

olika sätt att leva och att detta måste finnas på alla nivåer i samhället och överallt. 

(http://www.rfsl.se) 2005-12-05 

 

1.3.2 Vad säger lagen?  

Den 1 januari 2003 trädde den nya lagen om hets mot folkgrupp i kraft. Tidigare omfattade 

lagen, hets mot folkgrupp på grund av ras, hudfärg, etniskt ursprung och trosbekännelse, men 

nu omfattar den även hets på grund av sexuell läggning.  

 

Hatbrotten har fördubblats på 8 år, enligt en undersökning från Stockholms universitet. 25 % 

av 2000 tillfrågade hade 1996 blivit utsatt för hatbrott på grund av sin sexuella läggning, 

medan hela 52 % av 2000 tillfrågade hade blivit utsatt för hatbrott under 2004. ”Enligt Säpo 

ökade hatbrotten mot homosexuella med 38 % bara under 2003.” 

(http://www.aftonbladet.se/vss/ledare/story/0,2789,591114,00.html) 2005-12-12  

 

Lagen om hets mot folkgrupp lyder:  

16 kap. Om brott mot allmän ordning 
8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning 

för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning  på ras, hudfärg, nationalitet 
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eller etniskt ursprung, trosbekännelser eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till 

fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter. 

 

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om 

brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande 

innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande 

uppmärksamhet. Lag (2002:80 ) ( http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.HTM)  2005-12-

12 

 

1.3.3 Tidigare forskning 

Inom området för vår studie har Erving Goffman i sin bok Stigma (2004) studerat en rad olika 

stigman bl a homosexualitet, medan vi enbart har riktat in oss på de homosexuella, vad den 

gruppen upplever för reaktioner från omgivningen och hur de hanterar eventuella reaktioner. 

RFSL har flera egna studier kring homosexuella bl a en studie som handlar om homosexuellas 

upplevelser på arbetsplatsen. (http://www.rfsl.se) 2006-01-07 Dessutom finns det studier 

gjorda där man t ex har tittat på hur de homosexuella bemöts i socialtjänsten och Margareta 

Lindholm har intervjuat fyra lesbiska kvinnor om deras liv (Lindholm 2003) 

Arbetslivsinstitutet har bl.a. gjort en undersökning av homosexuellas och bisexuellas åsikter 

och attityder till aktuella frågor (http://ebib.arbetslivsinstitutet.se/arb/2005/arb2005_10.pdf) 

2006-01-24 och Folkhälsoinstitutet har gjort en undersökning om homosexuellas hälsa och 

situation i samhället. 

(http://www.fhi.se/upload/ar2005/uppdrag/uppdraghbt_a200519_0512.pdf) 2006-01-24 Dessa 

studier ligger nära vår studie men vi tar istället upp de homosexuellas upplevelser av 

omgivningens reaktioner mera allmänt.  

 

1.4 Disposition 

Efter det inledande kapitlet följer kapitel 2, där vi presenterar den metod vi har valt och hur vi 

har gått tillväga. Efter det gör vi en kort sammanfattning i kapitel 3 av de teorier vi har använt 

oss av. Sedan följer, i kapitel 4, en presentation av informanterna som följs av analysdelen i 

kapitel 5. Därefter, i kapitel 6, kommer en sammanfattning av våra slutsatser och resultat och 

vi avslutar med en kort diskussion i kapitel 7. 
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2 Metod 

Vi har använt oss av kvalitativ metod och den form vi har valt är samtalsintervjuer. Vi har valt 

att intervjua för att vi söker öppna och personliga svar. Vi har intervjuat fyra homosexuella i 

olika åldrar och kön för att få en bild av hur man kan uppleva det att vara homosexuell i 

sociala relationer, vilka reaktioner man kan få och hur man i så fall hanterar dessa reaktioner. 

 

En av fördelarna med att använda sig av samtalsintervjuer är att informanterna har möjlighet 

till att bli personliga. De får berätta fullt ut hur de känner och upplever det. Man kan gå på 

djupet. Vi upplever att man kan uttrycka sig friare i en intervju än vad man kan göra i enkäter 

där man ofta redan har förtryckta svarsalternativ. Man kan i samtalsintervjuer få en hel del 

otippade svar som inte täcks in i t ex i en postenkät och man har även möjligheten att ställa 

följdfrågor. (jfr Esaiasson m fl 2003:279) Dessutom rekommenderas samtalsintervjuer när 

man som i vårt fall vill veta hur människor själva uppfattar sin värld. (Esaiasson m fl 

2003:281) 

 

På metodkurser har vi fått lära oss att nackdelar med samtalsintervjuer kan vara att frågorna 

kan upplevas personliga och svåra att svara på inför den som intervjuar. I en enkät kan det 

tänkas att man känner sig mer anonym och ger mer ärliga svar. Risken med sådana här 

intervjuer är också att man kan få tillrättalagda svar, att informanten ger oss de svar som 

han/hon tror att vi vill ha.  

 

Innan vi genomförde våra intervjuer formulerade vi en intervjumall utifrån Goffmans 

stigmateori. (Bilaga nr 1) Grunden för intervjumallen blev till utifrån 

föreläsningsanteckningar från en kurs på Högskolan Dalarna i avvikande beteende. (Bilaga nr 

2) Den första grunden hjälpte oss när vi läste Goffmans Stigma (2004) att fokusera på de 

områden som vi tagit upp i grundmallen. Grundmallen fylldes sedan på efter att vi läst Stigma 

och blev slutligen den intervjumall som fungerade som ett stöd vid intervjutillfällena. 

Intervjumallen användes vid alla intervjutillfällena, dvs. samma frågor ställdes till samtliga 

informanter. Tanken med att vi formulerade frågor utifrån Goffmans Stigma (2004) som vi 

sedan grupperade i olika ämnes områden i intervjumallen var förutom att den skulle förenkla 

intervjun även förenkla den kommande analysprocessen. Vid analysprocessen förenklade 

intervjumallen verkligen vårt analysarbete genom att vi redan vid formuleringen av frågorna 

utgått ifrån stigmateorin och att de var placerade i ämnesområden. Vi hade en tydlig och klar 
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mall över vad vi skulle analysera. Varje fråga hade dessutom en sidhänvisning till Goffmans 

bok Stigma (2004). Ämnesområdena har fått en egen rubrik under analysdelen. 

 

2.1 Urval av informanterna och etik 

De fyra informanterna är två män och två kvinnor i varierande åldrar från 27 år till 49 år. Vi 

har medvetet valt en man och en kvinna från den något äldre generationen och en man och en 

kvinna från den något yngre generationen för att vi tror att både ålder och kön kan ha 

betydelse för informanternas erfarenhet av att vara homosexuell. Informanterna bor alla i 

Mellansverige men är från olika kommuner. Det har inte varit några svårigheter att hitta 

informanter. Två av informanterna kände vi sedan tidigare genom gemensamma bekanta och 

de två andra fick vi förbindelse med genom gemensamma kontakter. Vi är medvetna om att 

informanter som man känner sedan tidigare kan medföra att man för med sig förförståelse in i 

analysen men vi ser inte det som något problem eftersom vi ställt samma frågor till samtliga 

informanter. I analysarbetet använde vi oss av de fingerade namnen för att det inte skulle bli 

för personligt och fokuserade endast på de svar som vi fått.  

 

Eftersom det kan upplevas som obehagligt att lämna ut sig själv och sitt liv i en intervju 

garanterades informanterna anonymitet både vid bokningstillfället av intervjun och vid 

intervjutillfället. När vi tog kontakt med våra informanter upplyste vi dem om att deras 

medverkan var frivillig och att de har rätt att när som helst avbryta samarbetet. Vi har även 

redogjort för informanterna syftet med undersökningen. 

 

Vi har fingerat informanternas namn och tagit bort anhörigas namn, ortsnamn och landskap 

som förekommer i intervjun. Vi har även valt att i vissa fall helt ta bort utbildning och yrke 

där vi inte har kunnat placera in dem i ett större område/bransch utan att riskera att röja 

informanternas identitet. I några fall har vi dock kvar yrke där vi anser att det har betydelse 

för analysen men vi menar att vi trots det kan garantera anonymitet. Flera av informanterna 

nämner Stockholm i intervjuerna och det har vi inte tagit bort eftersom staden ser ut att ha stor 

betydelse i den homosexuella världen och får då också betydelse för vår uppsats. Vårt 

insamlade material kommer endast att användas i denna uppsats. 

 6  



HT 2005 
Veronica Gustafson 

                                                                                                                Malin Sirsjö 
 

2.2 Genomförande av intervjuer 

För att få informanterna att känna sig bekväma som informanter fick de själva välja plats för 

var intervjuerna skulle genomföras. Under intervjuerna följde vi vår mall. Intervjuerna 

spelades in på band vilket fungerade bra, informanterna verkade bekväma med det. 

Intervjuerna pågick mellan 30 och 45 minuter. Efter intervjun fick informanterna varsin 

trisslott som tack för sin medverkan och det var uppskattat. I de två första intervjuerna gick vi 

in för att vara mycket tillmötesgående och vi försökte att inte på något sätt stöta oss med 

informanterna. Vi försökte även undvika att ställa ledande frågor i våra följdfrågor för att inte 

påverka och för att få så jämförbara svar som möjligt från informanterna. Detta tyvärr i allt för 

stor utsträckning. Detta medförde att vi i de två första intervjuerna i vissa frågor fick väldigt 

korta svar. Inför de två följande intervjuerna bestämde vi oss för att bli tuffare och ställa mer 

frågor som: Hur menar du då? Kan du förklara? Kan du utveckla ditt svar? Detta för att få 

fylligare svar för att underlätta analysarbetet. Det visade sig att de två sista informanterna 

bredde ut sina svar utan så mycket hjälp från vår sida. Men vi var dock mer förberedda på att 

ställa följdfrågor om det skulle behövas för att få ett fylligare svar. Vi hade dessutom blivit 

mer bekväma i vår roll som intervjuare. Resultatet blev positivt, vi fick längre svar 

 

2.3 Analysarbetet 

Vi började med att skriva ut hela intervjuerna. Några intervjuer skrevs först ut i talspråk som 

vi under analysen ändrade till skriftspråk för att de skulle bli lättare att läsa och förstå. Under 

själva analysarbetet hade vi vår intervjumall att utgå ifrån. Vi hade där grupperat in frågorna i 

olika ämnesområden för att det skulle underlätta analysarbetet. Vi såg att några frågor fick 

byta ämnes område p.g.a. att informanternas svar blev att glida över på ett annat område och i 

många fall täckte svaren in flera områden. Vi sorterade därefter in svaren under valda ämnen 

och sedan stämde vi av med vad Goffman kommit fram till och vad han har för teori. Vi 

försökte hitta mönster utifrån kön och ålder om det finns någon skillnad på att vara ung och 

relativt nyligen ”kommit ut” och äldre som varit öppet homosexuell under en längre tid. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel behandlar vi Goffmans stigmateori som ligger till grund för vår studie, samt 

sexualitetsteori och könsteori.  

3.1 Goffmans stigmateori 

Vi ger här en översikt av Goffmans stigmateori, för att sedan ta upp specifika delar i 

anslutning till att de används i analysen.  

 

Erving Goffman har i sin bok Stigma (2004) analyserat den ”stigmatiserades” inställning till 

sig själv och sitt förhållande till de ”normala”. Den ”stigmatiserade” ställs ideligen inför 

frågan hur han skall bemöta samhällets stereotypa krav och förväntningar: ska han öppet 

erkänna sitt stigma och kanske riskera att stöta bort många människor han kommer i kontakt 

med eller ska han göra allt för att dölja stigmat och till varje pris efterstäva anpassning till det 

”normala” samhället. Goffmans analys visar att det finns ett samband mellan samhällets 

normer och den konflikt- eller kampsituation som de avvikande tvingas in i. (Goffman 2004) 

 

Goffman skriver att de gamla grekerna skapade termen ”stigma” genom att de skar eller 

brände in tecken på en person, just för att alla skulle kunna se om det fanns något nedsättande 

i en persons moraliska status eller för att bara påvisa något ovanligt hos denna person. Han 

menar att samhället bestämmer hur man delar in människor i kategorier och vilka som sedan 

passar in i dessa. Detta leder till att man redan vid första mötet av en person kan kategorisera 

denna, vad han eller hon har för egenskaper och social identitet. (Goffman 2004:11-12)  

 

Hos den stigmatiserade uppstår det ofta en känsla av att inte veta vad de andra närvarande runt 

omkring egentligen tänker om honom och var han har dem. Den stigmatiserade har allmänt en 

känsla av att han på något sätt är ifrågasatt och ställer sig frågan om han kommer att bli 

avvisad eller välkommen. Han förutsätts uppträda på ett speciellt sätt och blir ofta behandlad 

utifrån den föreställningen man har om stigmat. (Goffman 2004:22-23) 

 

En person med stigma genomgår oftast, enligt Goffman, en socialiseringsprocess. Med detta 

menar Goffman att personen lär sig och använder sig av de ”normalas” inställning till de 

stigmatiserade. De stigmatiserade tillägnar sig de identitetsföreställningar som råder i 

samhället och den allmänna bilden av hur det är att ha ett visst stigma. Senare i processen, lär 
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sig denna person att han eller hon har ett stigma och vilka konsekvenser som detta 

ger.(Goffman 2004:40) När denna person lär sig att han eller hon har ett stigma blir det en stor 

omställning, eftersom han eller hon då sannolikt kommer att hamna i en ny relation till andra 

personer som har samma stigma som han eller hon själv. Denna samvaro med den 

stigmatiserade gruppen kommer sedan att växla i intensitet beroende på hur mycket han eller 

hon identifierar sig med den stigmatiserade gruppen för tillfället.(Goffman 2004:44,46)    

 

Vi har valt denna teori därför att vi finner den vara lämplig att analysera våra informanters 

svar utifrån. Genom att utgå ifrån Goffmans stigmateori anser vi oss kunna få svar på våra 

frågeställningar om vilka reaktioner våra informanter upplever från sin omgivning och hur de 

hanterar dessa. 

 

3.2 Sexualitetsteori 

Här kommer vi allmänt att behandla sexualitetens betydelse för identiteten för att man lättare 

ska förstå dagens samhälle och de uppfattningar och de reaktioner som homosexuella kan 

tänkas uppleva. 

 

Sexualitet är ett yttryck som konstruerades under 1800-talet, i kontrast till öppnare 

uppfattning om erotik. Intimitet och fortplantning är allmänna drag i det mänskliga samhället, 

medan sexualitet är ett sätt att organisera intimiteten och fortplantningen på. Den sexuella 

organiseringen har kommit att präglas av speciella former av klassificering och 

diskriminering, särskilt av ”sexuella minoriteter”.(Brante m fl 2003:278) 

 

Europas industrialisering, urbanisering och dess position som kolonialismens centrum färgade 

sexhandböckernas föreställningar om könsideal och önskvärd sexualitet. Maskulint kön och 

feminint kön hölls isär och förbands heterosexuellt. Avvikelser från könsideal och 

heterosexuella samlagsnormer var tabun. Samhällets borgerlighet beskrev oönskade sexuella 

handlingar som ohälsosamma, överdrivna, omoraliska eller ojämlika. De förklarade dessa 

avvikande sexuella handlingars orsaker och konsekvenser med referenser till primitivitet, brist 

på utveckling, degeneration och fysiska och psykiska avvikelser. (Laskar 2005:251) Under 

andra hälften av 1700-talet växte det fram en vetenskapligt präglad sexualitet som sökte 

förklara människornas variationer utifrån klimatets och miljöns påverkan. Olika läror band 

samman yttre fysiska egenskaper med inre psykiska. (ibid) 
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Vid 1800-talets mitt fick utvecklingsteorier ett stort genomslag i samtidens vetenskapliga 

tänkande genom Charles Darwins arbeten. Många av sexhandböckerna på den tiden hämtade 

sina förklaringar av sexuell normalitet och avvikelser från Charles Darwins evolutionsteori. 

Vid sekelskiftet 1900 gick man över till att diskutera naturlig och onaturlig sexualitet i 

sexhandböckerna och man hänvisade då till ärftlighetsläror, degeneration och 

civilisationskritik. Degeneration ansågs som en allvarlig hotbild och sexhandboksförfattare 

diskuterade hur man kunde förhindra att den spreds. Idén med ras- och arvshygien var att man 

biologiskt ville förbättra den mänskliga arvsmassan, vilket man ansåg hade försämrats. Man 

ville styra fortplantningen genom statlig kontroll och reglering. (Laskar 2005:252) 

 

Michael Foucault menar att sexualitet kopplas samman med identitet och att detta medför en 

viss ”sexuell läggning” och det knyts även till en hel uppsättning egenskaper och kännetecken 

som lokaliseras till den enskilda människan. (Larsson 2005:131) Judith Butler kallar denna 

ordning för ”heterosexuell matris”, vilket innebär att talet om en sexualitet, eller olika typer av 

sexualiteter bör betraktas som något historiskt och socialt skapat och något som har med 

utövandet av makt att göra. I denna ordning är det manliga överordnat det kvinnliga och det 

heterosexuella är överordnat andra typer av sexualitet. (Larsson 2005:132) 

 

3.3 Könsteori 

I och med att kön så nära förknippas med sexualitet och framför allt då könet ifrågasätts, 

betvivlas även sexualiteten. Kort sagt är en man inte tillräckligt maskulin, riskerar han att bli 

stämplad som bög, och är en kvinna inte tillräckligt feminin, riskerar hon att stämplas som 

lesbisk. Det handlar om rollförväntningar. (Tiby 1999:81) Eftersom kön och sexualitet ligger 

så nära varandra anser vi det lämpligt att ta med det i vår uppsats. 

 

När vi talar om sådant som manliga och kvinnliga egenskaper, sker det mot bakgrund av vad 

som förknippas med heterosexualitet. En uppmaning om att bejaka sin kvinnlighet/manlighet 

handlar så till vida om att bejaka heterosexualiteten. Eftersom kön ofta sammankopplas med 

sexualitet, ligger det nära till hands att det är sexualiteten som ifrågasätts. Frågan ”är det där 

egentligen en kvinna/man?” kan förstås som ”är det där egentligen en straight kvinna/man?” 

Andra sexualiteter än heterosexualitet stigmatiseras och görs till något icke-normalt. Som 

exempel tar etnologen Jesper Fundberg upp i sin avhandling Kom igen gubbar! hur 
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identitetsskapandet i ungdomsfotboll kretsar kring ”bögen”, ”kärringen” och ”svartskallen” 

som det normalas (det straighta svenskas) motsatthet. (Larsson 2005:132) 
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4 Presentation av intervjupersoner 

Vi har här valt att göra en kort presentation av varje informant för att man som läsare lättare 

ska kunna följa med i analysen.  

 

4.1 Lasse 

Lasse är 49 år och bor tillsammans med sin partner på landsbygden. Han jobbar med 

människor med funktionshinder. Lasse och hans sambo sedan 19 år har bott i allt från den 

livliga storstaden till den lilla stillsamma byn där mest äldre människor bor. Lasse har, som 

han uttrycker det själv, inga problem med att vara homosexuell. Han har en stor vän- och 

bekantskapskrets med både homosexuella och heterosexuella, kvinnor och män i blandade 

åldrar. Lasse ”kom ut” när han var 17 år och har med tiden mognat i sitt förhållande till sin 

homosexualitet och idag ser han sig själv i första hand  som Lasse och inte som homosexuell. 

 

4.2 Bettan 

Bettan är 41 år och bor i en mellanstor stad med sin partner som hon har ingått ett registrerat 

partnerskap med. Bettan har en utbildning som sjukgymnast och arbetar även som sådan. Hon 

var 25 år gammal när hon ”kom ut” och hon var lite rädd för andras reaktioner. Bettan säger 

att hon nu är mer trygg i sig själv än när hon var ung och hon bryr sig inte om det är någon 

som ogillar hennes läggning. 

 

4.3 Peter 

Peter är 27 år och singel. Han bor i en mellanstor stad i Mellansverige. Peter jobbar dels som 

lokalvårdare och inom ett serviceyrke. Peter har så smått börjat tala om att han är 

homosexuell. Han har ingen brådska med att tala om att han är homosexuell, det kommer när 

det kommer menar Peter och tycker att de som undrar får fråga. Annars har han sedan tretton, 

fjortonårsåldern vetat att han är homosexuell. Peter vill gärna ”pejla stämningen”, som han 

formulerar sig, innan han avslöjar sin läggning. 
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4.4 Lisa 

Lisa är 27 år och bor på en liten ort med sin hund. Hon har en utbildning som barnskötare och 

jobbar nu inom omsorgen med funktionshindrade. Lisa ”kom ut” när hon var 20 år gammal, 

när hon väl hade erkänt det för sig själv. I början ville hon visa alla att hon var homosexuell, 

eftersom det var en sådan stor del i hennes liv, nu är hon mer avslappnad och tycker inte att 

det är så viktigt längre. 
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5 Analys 

Vi har använt oss av Goffmans stigmateori som grundförståelse i vår analys men vi har även 

analyserat efter köns- och sexualitetsteorier. Vi har utifrån begrepp som Goffman använder 

sig av i Stigma (2004) delat in analysen i olika avsnitt. Vi börjar med att i avsnitt 5.1 behandla 

den stigmatiserades karriär. I avsnitt 5.2 tar vi upp hur man som stigmatiserad anpassar sig till 

nya sociala kontakter. Sedan följer ett avsnitt 5.3, där vi behandlar den stigmatiserade som 

militant och/eller om han/hon försöker passera som normal. I avsnitt 5.4 tar vi lite kort upp 

den personliga identiteten och under avsnitt 5.5 behandlar vi begreppet smitta. Sedan följer 

avsnitt 5.6, där vi tar upp isolering och slutligen avsnitt 5.7 som handlar om fördomar. 

 

De informantcitat som finns med i texten är i skriftspråk för att de ska vara lättare att läsa och 

förstå. 

 

5.1 Karriär 

Goffman menar att personer som har ett visst stigma ofta har liknande erfarenheter. De verkar 

hamna i liknade situationer och hanterar dessa på liknande sätt som andra som har samma 

stigma. Goffman kallar det för en sorts moralisk karaktär när de stigmatiserade genomgår 

liknande faser i sin självbedömning och de ställs inför en mängd olika personliga 

anpassningsproblem. Han menar vidare, att samhällets normer gör så att den stigmatiserade 

tillägnar sig de normalas inställning och de identitetsföreställningar som råder i samhället och 

på detta sätt får den stigmatiserade en bild av hur det är att vara stigmatiserad. Genom detta 

får den stigmatiserade även reda på vilka konsekvenser som kan räknas med genom att vara 

stigmatiserad. (Goffman 2004:40) 

 
På frågan om när informanterna för första gången kände sig dragna till det egna könet fick vi 

liknande svar av alla fyra. De hade känt sig dragna till samma kön redan i tidig tonår eller så 

hade de alltid känt så. Det som var intressant att notera var att männen reagerade med skratt 

och fniss på frågan, medan kvinnorna svarade rakt på sak. Lasse säger:  

 
”Oj, vad svårt! Öh...nu måste jag tänka en liten stund. Paus. Vi säger…oooh 

vad läskigt det var att svara på det.” 
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Medan Bettan säger ”Det har alltid varit så...” Lasse kände även att det blev obekvämt när 

han förstod att han drogs till samma kön och att det inte riktigt passar in i den ”normala” 

världen.  

 
Tre av informanterna tyckte det var en läskig och tuff process att komma ut och de var rädda 

för att det skulle komma ut innan man hann berätta. Peter däremot säger sig inte vara rädd för 

att det ska komma ut, han menar att ”jag känner att det kommer när det kommer”. Det som 

skiljer Peter från de andra är att han verkar vara i processen att ”komma ut”. För på andra 

frågor kan man se att han ändå har en viss rädsla att det ska komma ut till vissa personer. Det 

kan tolkas som Goffman menar, att det är som en slags process och när man sedan tittar 

tillbaka på sin ”karriär” kan man bearbeta och förstå sitt beteende på ett annat sätt, än när man 

är mitt i själva processen. Att processen är så pass lång kan även bero på att det kan kännas 

främmande för dem att vara homosexuell. De kanske har en bild av homosexuella som ej 

stämmer in på hur de är själva, men att de senare upptäcker att det inte behöver vara så. Att 

man vid en viss punkt i livet upptäcker att personer med dennes stigma är som vilka andra 

personer som helst. Det kanske är lättare då att erkänna för sig själv också, att man är 

homosexuell. (Goffman 2004:48)   

 
Det alla fyra känner kring sin karriär stämmer väl överens med vad Goffman menar, att om 

man har levt bland de normala en längre tid och sedan förstår att man har ett stigma, då vet 

man vilka konsekvenser det kan få. Man blir då väldigt rädd för att själv bli utsatt för denna 

behandling av stigmatiserade som man mycket väl känner till.  

 
Alla är rädda för vad andra ska tycka, att de inte ska bli accepterade eller att de ska bli 

utstötta. De vet med sig att de har ett stigma, men gör ändå valet att leva så. Som Lasse säger: 

 
”Man kan inte leva någon annans liv för att passa in.” 

 
Med detta måste det ske en viss mognad hos individen, som Lisa säger:  

 
”….började jag väl liksom ge, först och främst erkänna för mig själv och sen, 

sen berätta för min omgivning och det gick ganska fort för att när jag väl 

erkände det för mig själv då var det så himla självklart…”  

 
På frågan om de ville dölja sin läggning inför de närmaste svarade tre av fyra att det hade varit 

så för dem, medan för Lisa hade det inte varit så. Lisa kände sig säker på sin närmaste 
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omgivning, att de skulle acceptera henne för den hon är. Peter och Bettan var rädda för att bli 

bortstötta och Lasse var rädd för att de skulle bli besvikna och ledsna på att de inte skulle få 

några barnbarn. Från Lisa får vi även veta att hon känner andra som det har varit svårt för att 

berätta om sin sexuella läggning för de närmaste. Hon säger: 

 
”…men jag känner ju många som fortfarande tycker så och de kommer ju ofta 

från små ställen och så flyttar dom till en stad och när de är hemma hos sig, i 

stan så lever de liksom sitt liv…med sin läggning…men sen när de åker hem till 

sin lilla by…så låtsas de vara någon annan…”   

 
Goffman menar att när en individ flyttar från ett ställe där individen har bott ett antal år, 

lämnar personen efter sig en viss identifikation och vissa förmodanden om hur det kommer att 

gå för individen i fortsättningen. Detta upprepar sig sedan på det stället individen flyttar till, 

detta kallar Goffman för dubbel biografi. Individens levnadssätt kanske inte överensstämmer 

med de två olika ställena. (Goffman 2004:85) 

 
Alla informanterna lämnade liknande svar på frågan om hur de har förändrats i sitt förhållande 

till sin homosexualitet under årens gång. Alla har förändrats och blivit tryggare i sin sexuella 

läggning och det verkar som det inte är något stort och omvälvande för de själva längre att 

vara öppna med att de är homosexuella. Som Lisa berättar: 

  
”...jag är väl mera avslappnad nu och tycker att det är väl inte så himla noga. 

Jag har väl liksom nästan släppt det med att överhuvud kalla mig för 

homosexuell, utan jag är väl, alltså  om man säger… innan…innan jag kom ut 

överhuvudtaget då var jag ju extremt heterosexuell. Då ville jag ju verkligen få 

alla att tro det. Så då var det ju liksom bara killar och  jag prata killar jämt 

liksom. Försökte verkligen framställa mig själv som heterosexuell och sen när 

jag kom ut, då blev det liksom som att då slog jag ifrån mig det helt och hållet. 

Att killar det var liksom så långt bort som det bara gick att komma, så då var det 

bara tjejer. Men nu vet jag inte, nu har jag väl mera kommit till det här att, om 

jag blir kär i någon så är det inte könet som är så himla noga...”  

 
Vi tolkar det som en mognadsprocess som informanterna går igenom och Goffman menar att 

denna mognad kan bero på att:  
Då den stigmatiserade individen ser tillbaka på sin egen moraliska karriär, brukar han  

plocka fram och retrospektivt bearbeta sådana erfarenheter som kan förklara för honom hur 

 16  



HT 2005 
Veronica Gustafson 

                                                                                                                Malin Sirsjö 
 

 han har kommit fram till sina nuvarande uppfattningar om och relationer till sina egna 

respektive normala. (Goffman 2004:47)  

 

5.2 Anpassning 

Goffman menar att den stigmatiserade ofta går runt med en känsla av att inte veta vad andra 

tycker om honom eller henne. Och att den stigmatiserade ofta får göra beräkningar och 

funderingar på hur han eller hon ska bete sig i nya sociala kontakter. (Goffman 2004:23)  

 
Den stigmatiserade kan även inta en kurande försvarsattityd när han eller hon inte riktigt vet 

vad de kan vänta sig i en blandad kontakt (Goffman 2004:25), det kan man se på Bettans svar 

på hur hon skulle reagera om hon satt bland människor som inte vet om att hon är 

homosexuell och de satt i gång och berättade bög/lesbiska historier. Hon säger: 

 
”Det beror alldeles på vilken situation det är i...om jag skulle vara i t ex ett 

klassrum som lärare så skulle jag inte, då skulle jag bara fråga, hur kommer det 

sig, varför tycker du så eller vad tror du om det…eller hur har du kommit fram 

till det? Jag skulle inte avslöja mig själv, va, för då är man i en helt annan 

situation, men skulle jag vara bland, ja, i något annat forum, på en restaurang 

eller så där t ex så...personalfest eller någonting, då skulle jag säga, ja men, 

jag…men då skulle jag säga som det va..” 

 
Det är blandade svar på frågan om de förväntas vara eller uppträda på ett speciellt sätt för att 

de är homosexuella. Peter säger att han förväntas vara: 

 
”den här lite fjolliga typen med ljus röst och liksom hoppar och skuttar och har 

sig och…” 

 
 Lisa säger att: 

 
”…alltså man, man förväntas eh på något vis vara mer...karlaktig liksom. Klara 

av mer saker som inte tjejer brukar klara av eller vad man ska säga...” 

 
Något som vi finner intressant, med tanke på att de homosexuella redan utsätts för fördomar, 

är att Lisa nämner att även inom den homosexuella gruppen finns det förväntningar på hur 

man ska vara: 
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”…och även inom, inom gay…ja...vad ska man säga, gayvärlden liksom, även 

här kan det vara så att man förväntas vara på ett visst sätt, så man kan liksom, 

om man säger ”ja, jag behöver faktiskt hjälp med det här”...då kan man liksom 

”men...vad då är du flata eller?”. ” 

 
Enligt Goffman känner den stigmatiserade sig ofta osäker på hur han eller hon skall bli bemött 

från andra människor. (Goffman 2004:22) Våra informanter anser sig dock bli bemötta på ett 

bra sätt och det verkar inte vara något de är oroliga för heller. Som Lasse säger:  

 
”Nej, nej jag tycker att man i första hand blir behandlad som den person jag 

är.” 

 
Goffman menar att en individ som har blivit stigmatiserad senare i livet blir allt mindre 

besvärad av nya kontakter medan de gamla bekantskaperna känns mer främmande.  (Goffman 

2004:44) Detta kan man se stämma överens med svaret vi fick från Peter på frågan om 

släktingar, gamla vänner eller bekanta har brutit kontakten med informanten p ga deras 

homosexualitet. Det är inte så att det är någon som har brutit kontakten med honom p ga hans 

homosexualitet, däremot verkar det som han själv har tagit initiativet till en förändrad 

bekantskapskrets. Peter säger:  

 
”…och gamla bekanta, det var länge sedan jag egentligen bröt med dom, utan 

det var inte för det. Utan det var att jag kände att jag inte passade in hos dom. 

Så jag har i princip skaffat mig nya vänner i stället och de är både 

homosexuella och heterosexuella så det är...det går hur bra som helst.” 

 
Ofta så kan de sociala relationerna förändras när någon drabbas av ett stigma, enligt Goffman. 

Det beror ofta på att människorna runt om kring den stigmatiserade inte vet hur de ska bemöta 

honom eller henne. (Goffman 2004:27) På frågan om de sociala relationerna har förändrats, t 

ex vad de pratar om med sina heterosexuella vänner, vad de gör tillsammans eller om 

vännerna uppträder annorlunda efter att informanterna har kommit ut, svarade informanterna 

att de tycker inte att någon beter sig annorlunda mot dem bara för att de är homosexuella. Om 

det har skett någon förändring, har det blivit till det bättre. Lisa säger att det har förändrats till 

det bättre för att det nu är:  

 
”en större öppenhet liksom...när man inte döljer någonting och man slipper få 

dom här...ehh...komma i dom här pinsamma situationerna liksom. Som ofta 
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uppstod förut i släkten...ja när ska du skaffa en pojkvän och stadga dig och gifta 

dig och skaffa barn och hela den där grejen…” 

 
Enligt Goffman kan den stigmatiserade individen dra sig till personer som har liknande stigma 

som honom eller henne, för att få stöd och känna sig som hemma och obesvärad i umgänget 

med likställda. Detta stämmer överens med de svar informanterna gav på frågan om de 

uppträder eller beter sig olika bland homosexuella och heterosexuella. Lisa t ex uppträder inte 

olika beroende på vem hon umgås med, medan de andra säger att de inte uppträder olika men 

att de föredrar att umgås med homosexuella eftersom det är mer öppnare då, de behöver inte 

tänka på att visa hänsyn till ”normala” eller bara för att det är roligare att festa med andra 

homosexuella. (Goffman 2004:28) Som Bettan säger: 

 
”Ja man kan ju vara mer öppen alltså, tycker jag då man är i ett homosexuellt 

sällskap. T ex kan jag ju, ja, krama eller pussa min fru på ett annat sätt än vad 

jag kanske skulle gjort om jag sitter på en, en middagsbjudning med bara 

heterosexuella. Men vi gör det även där va, så att…Visst känns det enklare, om 

jag säger så då. Men annars så är det ingen större skillnad tycker jag..”   

 

5.3 Militant och/eller passera 

I detta avsnitt kommer vi att utgå från Goffmans begrepp ”militant avvikare” och ”passera”. 

Med militant avvikare menar Goffman en avvikare som är sig själv, alltså en avvikare som 

frivilligt valt att avslöja sig själv. Att avslöja sitt stigma kan enligt Goffman innebära att man 

som individ förvandlas från en som måste passa in i den information som han eller hon lämnar 

om sig själv till en individ som måste reda sig i eventuella obehagliga sociala situationer. 

(Goffman 2004:107) Ett exempel på att framträda öppet enlig Goffman är att bära någon 

stigmasymbol, ett fullt synligt tecken som visar tydligt vilket stigma man bär. (Ibid.)  En 

militant avvikare kan ibland innebära en individ som verkar för en utbrytning ur samhället. 

Om en stigmatiserad med blandade sociala kontakter slår in på denna kurs, framhäver han/hon 

de speciella värden och insatser som sägs vara utmärkande för hans/hennes egens sort i positiv 

bemärkelse. Han eller hon kan rentav stoltsera med vissa stereotypa attribut som han eller hon 

annars lätt skulle kunna dölja som exempel ger Goffman militanta homosexuella som 

uppträder flott och ”patriotiskt” på offentliga platser. Det slutliga målet för militanta avvikare 

är att avlägsna stigma symbolen. (Goffman 2004:119)  
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Att passera innebär enligt Goffman när stigmat är väl dolt och bekant endast för den person 

som har det, och om denne inte talar om det för någon. (Goffman 2004:80) Att försöka 

passera innebär att man försöker dölja avgörande information om sig själv inför andra. 

(Goffman 2004:81) Goffman menar att alla personer som har tillfälle att passera gör det pga. 

de stora fördelar som är förknippade med att anses som normal. (Goffman 2004:82) Att 

passera kan innebära ett dubbelliv, att umgås med de som vet och de som inget vet. Detta kan 

medföra bekymmer och oro för den stigmatiserade över att de personer som vet kan 

vidarebefordra sin information. (Goffman 2004:84) Vi har valt att slå ihop ”militant” och 

”passera” under en rubrik för att vi tycker att de är varandras motsatser. 

 
Vi ställde frågan om det finns tillfällen då de medvetet undviker att tala om att de är 

homosexuella för att få svar på om de någon gång försöker passera som heterosexuell. Lasse 

vill inte berätta det på sitt jobb med barn för han tycker inte att han har tillräckligt med tid för 

att ta de diskussioner som kan uppstå. Vi tolkar Lasses svar som att han inte försöker passera 

som heterosexuell när han inte berättar för barnen utan att det handlar om tidsbrist. Vi får 

samma uppfattning om kvinnorna att de inte försöker passera. Kvinnorna svarar att de inte 

medvetet försöker dölja sin läggning men att de inte för den delen behöver skylta med den. 

Lisa svarar t ex så här: 

 
”…nej alltså det är väl mera så här … jag tycker det är ingenting som jag 

behöver skylta med… så… min sexuella läggning den… är liksom inte intressant 

i dom flesta situationer… den är intressant i den situationen som jag är 

intresserad av en person och behöver veta om den personen är intresserad av 

mig tillbaka…” 

 
Peter är den som vi tolkar, medvetet, i vissa situationer, dels pga. rädsla för hot och dels pga. 

eventuella motgångar på arbetsplatsen, försöker passera som heterosexuell. Peter svarar så 

här: 

 
Paus. ” Inte var… det är väl på nya ställen , typ ny arbetsplats och då… 

undviker jag liksom… och säga rakt ut hur det ligger till.” 

 
Vi drar den slutsatsen att tre av fyra informanter inte försöker passera som normal. Som vi 

tolkar det är de inte heller militanta avvikare i den här frågan då de överlag resonerar att den 

sexuella läggningen inte är något att skylta med. Vår uppfattning är att dessa tre informanter 
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inte medvetet försöker dölja sin homosexualitet. Kommer det fram att de är homosexuella är 

det ok enligt informanterna.  

 
Vi tog upp frågan om deras sexuella läggningar har någon betydelse för vart de bosätter sig. 

För Bettan och Peter som båda bor i mellanstora städer har det inte någon betydelse och det 

har heller inte haft någon betydelse för dem vart de bosätter sig pga. att de är homosexuella. 

För Lasse och Lisa som bor i glesbygd har det haft betydelse men inte nu längre. De har båda 

två varit bosatta i större städer men inte av den anledningen att de var rädd för omgivningens 

reaktioner utan för att de sökte ett mer aktivt gayliv. Bettan som bor i en mellanstor stad tror 

inte att den allmänna uppfattningen om homosexuella skiljer sig bland människor på 

landsbygden eller i staden. De andra tror att man som homosexuell kan uppleva det enklare att 

leva i större städer, dels eftersom man tror att uppfattningen är en annan och dels eftersom 

man inte lika lätt blir igenkänd där. Enligt Goffman gäller anonymitet i stora städer endast på 

offentliga platser om man uppträder som man förväntar sig. (Goffman 2004:74) Lasse lägger 

även till att det kan vara en fördom att man tror att de som bor i en liten by är mer 

fördomsfulla mot homosexuella. Lasse uttrycker sig så här: 

 
”Alltså jag hade lite fördom själv när jag flyttade hit från Stockholm, jag bor ju 

i en liten by nu, att det skulle vara lite mer på landet men jag har verkligen inte 

bemött något sådant problem.” 

 
Enligt Goffman är det så att det är ingen skillnad i de sociala relationerna om man bor på 

landet eller i staden. I den sociala identiteten förekommer knappast någon fullständig 

anonymitet oavsett vart man befinner sig. (Goffman 2004:74) Däremot kan man mer allmänt, 

på offentliga platser, leva i större anonymitet i en stad med stor genomflyttning. (Goffman 

2004:106)  

 
På frågan som handlar om hur de skulle reagera om de sitter i ett sällskap som börjar berätta 

böghistorier svarar alla att de har varit med om den här situationen flera gånger och det verkar 

inte bekomma dem så mycket. De flesta svarar på ett liknande sätt att de skrattar inombords åt 

historierna men det beror även på vilken situation de befinner sig i, hur de reagerar. I vissa 

situationer kan de berätta för de andra att de är homosexuella för att kanske ”sätta åt dem lite” 

så som Lisa exempelvis säger här: 

 
”…jag reagerar inte så mycket på det… jag…flinar lite för mig själv bara… och 

tycker att ”vad dumma dom är”… och sedan kan man ju liksom om det är 
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någon som är väldigt … öh… påstridig och  liksom ja… berätta verkligen 

dumma grejer om bögar eller så där… då… då kan jag liksom sätta dem på 

pottkanten och typ säga ”hör du du jag är faktiskt också homosexuell…. Det 

brukar bli lite så här… liksom tystnad… fast inte pinsamt för mig utan pinsamt 

för den andra personen och det är ju bra… tycker jag…” 

 
I Goffmans bok finns exemplet med böghistorier, men i hans exempel försöker informanterna 

verkligen att passera och spela med. (Goffman 2004:94) Våra informanter vänder snarare på 

problemet och tycker att de som berättar sådana böghistorier har problem och inte förstår 

bättre. Goffman tar upp att det finns en risk att det ändå är ett problem för de homosexuella att 

hamna i dessa pinsamma situationer ideligen, något som heterosexuella inte ställs inför. 

(Goffman 2004:95) 

 
Alla har ungefär samma svar som Bettan på frågan om de brukar fundera över hur de ska bli 

mottagna i nya sociala kontakter och svaren kan tolkas som ganska militanta. De tycker att de 

heterosexuella får ta dem som de är, annars får det vara.  

  
”Nej men alltså ju… antingen dom får ju ta mig som jag är… annars är de 

liksom (skratt)… annars är det ju… take it or leave it…alltså. (skratt)” 

 
De flesta har varit eller är däremot oroliga för reaktionerna på sin arbetsplats. Peter beskriver 

det så här när han försöker passera som normal på sin arbetsplats: 

 
”… kommer man till ett ställe så har man tänkt att stanna där ett tag och då vill 

man helst inte att det ska vara några… sura miner och motgångar utan… 

Däremot på en fest då kan det ju vara en person som man ser en gång och sedan 

ser man dem aldrig mer.” 

 
Alla våra informanter är medlemmar i RFSL utom Lisa som av ekonomiska skäl inte betalat 

medlemsavgiften. Lisa har däremot arbetat som skolinformatör för RFSL. Ingen verkar vara 

medlem av den militanta anledningen. Goffman menar att det ofta förekommer professionellt 

verksamma föreningsrepresentanter som på ett radikalt sätt tar ställning för en viss grupp, ofta 

förespråkare för en militant linje att de t o m verkar för en utbrytning ur samhället. (Goffman 

2004:119) Vi upplever att den främsta anledningen för våra informanter att vara med i RFSL 

är deras fester, andra ex de tar upp är föredrag, sexualpolitisk information, få kontakt med 

andra homosexuella, kamp för homosexuella och inblick i den homosexuella världen. De 
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verkar vara eniga om att RFSL betyder mindre och mindre för den som mognat i sitt 

förhållande till sin homosexualitet. I början har man många funderingar och frågor och då kan 

RFSL vara ett bra stöd och ett sätt att träffa andra homosexuella. Just detta att träffa 

likasinnade som ger varandra trygghet är något som Goffman trycker på vad det gäller 

klubbar och organisationers funktion men också organisationens funktion som bevakare av 

egenintressen i pressen och hos de styrande.(Goffman 2004:30,31,32) De som har ett visst 

stigma driver ofta en publikation av något slag som ger röst åt hur de känner det. Här utformas 

medlemmars ideologi och politisk strävan. Namnen på välkända vänner och fiender till 

gruppen publiceras. (Goffman 2004:33) Vi uppfattar tidningen ”kom ut” och ”QX” som två 

sådana publikationer som Goffman ger exempel på. Alla våra informanter har någon av dessa 

tidningar. 

 
Vi frågade våra informanter om de använder sig utav symboler eller tecken som visar på att de 

är homosexuella. Lasse och Bettan som har varit öppet homosexuella under många år 

använder sig inte av något sådant däremot Lisa har det ibland och hade det nästan alltid i 

början när hon precis ”kommit ut”. 

  
”Nja jag har ett halsband med två… två kvinnotecken som är sammanlänkade 

men det har jag inte på mig jämt… jag hade det väl nästan jämt förut…sådär… 

men som sagt jag har väl kommit ifrån det där … förut så kände jag att det 

verkligen var en väldigt STOR del i mitt liv att jag ville liksom poängtera för 

alla människor det här är en del av mig… nu känner jag att det inte är så 

viktigt…” 

 
Peter har funderat på att skaffa ett halssmycke och tags för att han vill visa vad han står för. 

Peter är i som vi uppfattar det i en ”komma ut- process”. Det framkom vid flera tillfällen 

under intervjun och han uttrycker sig bl a så här: 

 
Paus. ” Öhhh… Det… Jag har inte berättat för allihop än. Utan jag har liksom 

… och  egentligen berättade jag heller aldrig för… mina föräldrar riktigt hur 

det låg till utan det.” 

 
Enligt Goffman är symboler och tecken en form av social information. (Goffman 2004:53) 

Med social information menar Goffman information som förmedlas av själva den person det 

rör sig om och den kännetecknas av att den direkt uppfattas av den nära omgivningen. 

(Goffman 2004:51) Vi kan se här utifrån Lisas och Peters svar att den sociala informationen 
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är viktig i början av ”komma ut-processen”. Vi tolkar det som att det är viktigt att visa vart 

man står och kan man inte uttrycka det i ord och man ändå vill få fram informationen kan man 

ta hjälp utav symboler eller tecken. Varken Lasse eller Bettan som varit öppen med sin 

sexuella läggning sedan många år tillbaka bär några tecken eller symboler. Lasse svarar t ex  

så här om bärandet av symboler eller tecken: 

 
”Nej. Jag har en stor käft”! 

 
Goffman tar även upp de stigmasymboler som fungerar som social information där det 

förmedlas av kroppsliga uttryck. (Goffman 2004:51) Utifrån Goffmans resonemang 

formulerade vi frågan om informanterna trodde att de omedvetet sänder ut tecken eller 

signaler som visar på att de är homosexuella. Alla utom Lisa tror att dom omedvetet sänder ut 

tecken eller signaler som visar att de är homosexuella. Peter svarar så här: 

  
”Det gör jag säkert. Det öh… min före detta kollega på jobbet, hon listade ut 

andra dagen att jag var homosexuell utan att jag sagt något. För jag frågade  

hur, men då sa hon att… dels så är det väl sättet som du håller på när du gör 

saker och sedan att du aldrig pratar om någon tjej någon gång, det är bara 

killar.” 

 
Vi anser att man även kan se detta svar utifrån kön och sexualitetsteori. När könsrollen som i 

fallet ovan ifrågasätts, betvivlas även sexualiteten. Kort sagt är en man inte tillräckligt 

maskulin, riskerar han att bli stämplad som bög, och är en kvinna inte tillräckligt feminin, 

riskerar hon att stämplas som lesbisk. (Tiby 1999:81) 

 
På frågan vad de skulle göra om de satt på ett café med sin partner och tanterna vid bordet 

bredvid började tissla och tassla om huruvida de är homosexuella eller inte så skrattar de och 

säger att de på något sätt skulle reagera t ex genom att provocera eller informera. Kvinnorna 

skulle provocera medan männen skulle gå fram och prata med tanterna. 

 
 Bettan: 

”… vi kanske provocera då genom att kramas lite extra… skratt… på det 

sättet…” 

 Lasse: 

”Jag kanske skulle vända mig till dem och fråga om det var något som de 

undrade över.” 
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Vi fortsätter att fråga om de brukar trotsa normen och de förväntningar som ställs? Lasse 

svarar att han brukar vara lite provocerande men han poängterar att man inte får gå för långt 

så att man gör någon arg och blir utsatt för något och därför undviker han att vara 

provocerande på offentliga platser. Rädslan för att bli utsatt för hatbrott eller dylikt kommer 

fram vid flera tillfällen under intervjuerna t ex på frågan om det händer att de medvetet inte 

visar sin kärlek till varandra öppet? Peter uttrycker sig så här: 

 
”… För det känns ändå att det är en liten risk och visa… fast det är så pass 

många som tolererar oss med ändå så är det några som inte gör det. 

… Då kan jag liksom lämna det där och hålla någon i hand nere på stan så kan 

vi ta det där när vi kommer hem istället.” 

 
Lasse som är 49 år nämner att det var vanligare förr på 70- och 80-talet innan HIV och AIDS 

kom att man visade sin kärlek öppet och tillägger sedan hatbrottens ökning som en ytterligare 

orsak till att man försöker passera som normal på offentliga platser. 

  
”…hatbrotten har ökat lite också, så då vill man inte utsätta sig för sådana 

risker.” 

 
Man kan se utifrån intervjuerna att männen är mer rädda för att bli utsatta för hatbrott och 

försöker därför passera som heterosexuell på offentliga platser medan kvinnorna inte ser några 

större risker med att visa sin kärlek öppet. Kvinnorna kan tänka sig att provocera offentligt 

men beroende på stämningen och tillfälle tillägger de dock. Mycket tyder på att homosexuella 

män är mer utsatta för hatbrott än homosexuella kvinnor. Detta kan bero på att män är 

generellt sett oftare offer för våld än kvinnor, bögar har högre synlighet än lesbiska, bl a för 

att det finns många bögställen men få ställen för lesbiska. Det är dessutom mer troligt att 

lesbiska intar en försiktig hållning än att bögar gör det och det är svårt att skilja våld mot 

lesbiska från allmänt våld mot kvinnor. (Tiby 1999:82) Vår första informant hade en önskan 

om att vi skulle ha med en fråga i vår intervju som handlar om ifall de någon gång har blivit 

utsatta för hatbrott. Även om vi inte fördjupar oss i den frågan lade vi till den eftersom vi 

uppfattade det som viktigt för våra informanter och något som de ofta funderar över. Ingen 

utav våra informanter har dock varit utsatta för något allvarligare. Det har dock förekommit 

hotfullstämning och glåpord. 
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5.4 Den personliga identiteten 

De som lär känna eller känner en individ med ett visst stigma har en överseende och 

skyddande attityd mot den stigmatiserade gruppen eller individen. När man får en närmare 

kontakt med någon ersätts kategoriska attityder med en realistisk bedömning av de egenskaper 

som den stigmatiserade besitter. (Goffman 2004:59-60) Alla fyra informanter tror sig ha fått 

någon att ändra uppfattning om homosexuella genom att ha lärt känna dem eller genom att ha 

kunnat svara på andras frågor om homosexualitet.  

 

5.5 Smitta 

Genom att ha sällskap med en stigmatiserad individ kan man utsätta sig för misstolkningar 

från omgivningen. Goffman menar att: 
…i vilkas sällskap en individ befinner sig kan användas som informationskälla rörande hans 

sociala identitet; det vill säga man förutsätter att han är likadan som de andra.  

(Goffman 2004:55) 

Konsekvenser av detta kan vara att relationer med den stigmatiserade bryts eller undviks, allt 

för att slippa undan att själv bli betraktad som stigmatiserad. (Goffman 2004:39) Men på 

frågan om någon har ändrat beteende mot informantens släktingar eller vänner efter de kom ut 

eller när någon fått reda på att de är homosexuella, svarade de att det var ingenting som de har 

märkt av. Lisa säger:  

 
”Det vet jag inte...faktiskt. Inte, inte vad man har sagt i varje fall...” 

 
Liknande svar gav de på frågan om hur de tror att deras vänner eller bekanta som är 

heterosexuella och av samma kön upplever det, att t ex gå på bio med dem. Om de tror att 

vännen kan känna sig besvärad över att bli betraktad homosexuell i deras sällskap. Tre av fyra 

har inte märkt av eller hört något sådant från sina vänner och bekanta. Lisa däremot berättar 

om sina erfarenheter: 

 
”...de flesta av mina vänner har inte sagt nånting i den stilen. Öhh...det är väl 

någon som har sagt någon gång när vi har varit ett gäng. Alltså inte när det har 

varit jag och bara en till utan, vi har varit flera som har varit homo eller 

bisexuella och kanske en person som är heterosexuell. Då har den personen 

kunnat säga ”jaha tänk om alla tror att jag också är sån här nu då liksom”. 

Men, men de.. dom har liksom inte verkat besvärad av det eller så…den enda 

som liksom (skratt) verkat besvärad det är ju den här som jag har pratat om 
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förut som...eh, som liksom säger att hon har fördomar och så. Hon har liksom 

nästan sagt till folk omkring att ”jag, jag är INTE sån här som de här.” 

 

5.6 Isolering 

Goffman menar att om en stigmatiserad har vänner utanför den egna gruppen innebär det ett 

steg över gränsen. Och ju mer en stigmatiserad umgås med vänner utanför den egna gruppen 

desto mer kommer han eller hon att betrakta sig som icke-stigmatiserad.(Goffman 2004:113-

114,116). Men ändå verkar informanterna hellre vilja vara bland sina homosexuella vänner, 

för då verkar de kunna släppa loss mer och vara sig själva. Alla fyra informanterna säger sig 

ha en blandad vän- och bekantskapskrets och Peter umgås helst med homosexuella även om 

han också har heterosexuella vänner. Han säger:  

 
”Det är blandat. Det är inte så pass många heterosexuella nu. Det är mest 

homosexuella jag...som jag umgås med. Det har blivit det. Det är ju sådana man 

har skaffat på nätet, bekanta och...bekanta till bekanta där och…så vi är väl ett 

stadigt gäng på tolv, tretton personer som kan umgås ibland, festa lite och…ha 

roligt.  

 
Lisa säger att:  

 
”Det är ganska blandat, man väljer inte sina vänner utifrån, utifrån sexuell 

läggning, utan jag väljer vänner utifrån andra intressen liksom. Gemensamma 

intressen...”  

 

5.7 Fördomar 

Enligt Goffman uppstår fördomar och stereotyper när man märker att en viss individ har ett 

stigma. Det är då lätt att man börjar kategorisera den som har ett stigma. Med fördom menas 

att man har en uppfattning som inte har något sakligt stöd, en förutfattad mening. 

(http://lexikon.nada.kth.se/cgi-bin/swe-eng ) 2006-01-01. Tre av fyra informanter säger att 

fördom, för dem, är att man har en förutfattad mening om något. Som Bettan säger:  

 
”Jaa, att man har...att man har lite förutfattade meningar om saker och ting 

kanske. Som man inte vet, man tror någonting, men man, det är inte säkert att 

det kanske stämmer hur egentligen det är i verkligheten.” 
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 Peter menar att fördom är: 

 
”väl någon som ser ner, ser ner på andra. Fördom, att man inte tycker om det 

sättet som den andra personen har.”  

 
På frågan om vad de har stött på för fördomar kring homosexuella nämner Bettan och Lisa att 

samma sak, Bettan säger:  

 
”...det som är mest tydligt, det är ju det här...de tror att man, man lever två 

kvinnor tillsammans, så är det en som är man och en som är kvinna.” 

 
 Lisa menar att det är ganska många fördomar som existerar kring de homosexuella, en av 

dem är:  

 
”…det är många som tror t ex att det bara handlar om sex, är man homosexuell 

så tänder man på ALLA av sitt eget kön...”  

 
Utifrån Tibys bok Hatbrott? – Homosexuella kvinnors och mäns berättelser om utsatthet för 

brott (1999) kan man tolka det som att de flesta fördomar utgår ifrån att man har 

rollförväntningar på sin omgivning. T ex om man inte är tillräckligt feminin betraktas man 

vara lesbisk eller som Lisa säger, bara för att man är lesbisk förväntas man vara manlig i sitt 

sätt. 

 
”…det kan väl liksom vara att hon ska vara, ja, att hon ska vara manhaftig och 

snusa och spela fotboll...” 

 
Både Lasse och Peter tar upp att det finns fördomar om att, som Lasse säger:  

 
”…alla bögar är jättefjolliga och jättefeminina.” 

 
Alla fyra informanterna har liknande åsikter om uppfattningarna om bögar är detsamma som 

om lesbiska. De tycker att bögarna tar en större plats och att det finns mer negativa 

uppfattningar om bögar än om lesbiska. Larsson säger i  boken Queersverige (2005) att det 

heterosexuella är överordnat andra typer av sexualitet, likaså som det manliga är överordnat 

det kvinnliga. Utifrån detta tolkar vi det att det kan vara känsligare för männen med 

homosexualitet, att de ”normala” kan känna sig hotade i sin manlighet. Peter säger:  
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”…attityden mot bögar är mycket hårdare än mot lesbiska. En bög, det ser man 

ner på och man liksom hatar den personen, mot en lesbisk kvinna...det är 

liksom: ”ja, ja men de är som de är”. ” 

 
De fördomar som de själva har blivit utsatta för är glåpord slängda efter dem och utfrågningar 

gällande deras sexuella läggning.   

 
Tre av informanterna tycker att fördomarna eller uppfattningarna om homosexuella i 

samhället har minskat. Peter är lite mer osäker eftersom han inte riktigt har tänkt på det. Men 

han tycker att: 

 
”...det har väl ökat men samtidigt är det väl det att massmedia tar upp mer och 

mer.” 

 
På frågan om de har någon erfarenhet av om uppfattningen kring homosexuella skiljer sig 

bland män/kvinnor, yngre/äldre, arbetarklass/överklass och landsbygd/stad gav de lite 

blandade svar. Alla fyra tror att kvinnor har lättare att acceptera de homosexuella. Peter och 

Lisa tror att de som är yngre har lättare att acceptera homosexuella än de som är äldre, Lasse 

och Bettan tror att de inte finns någon skillnad mellan åldersgruppernas syn på homosexuella. 

Peter, Lasse och Lisa tror inte att det gör någon skillnad om man kommer från arbetarklass 

eller överklass, Bettan tror att överklassen kanske har lättare att acceptera homosexualitet än 

arbetarklassen. Lisa och Peter tror att det är lättare att leva som homosexuell i staden än på 

landsbygden, medan Lasse och Bettan tror att det inte spelar någon roll var man bor. 
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6 Slutsatser/Resultat 

Vi har analyserat våra informanters svar i huvudsak efter Goffmans stigmateori men också 

efter könsteori och sexualitetsteori. Vi tycker oss fått svar på våra frågeställningar, vad 

homosexuella upplever för reaktioner från sin omgivning och hur de hanterar eventuella 

reaktioner. Vi kommer här att sammanfatta våra resultat och slutsatser. 

 

Våra informanter visar att deras homosexualitet är något som måste mogna fram hos dem 

själva, innan de tar steget fullt ut och nämner det för omgivningen. Vi ser även att våra 

informanter har haft liknande erfarenheter och upplevelser när det gäller sin ”karriär” som 

homosexuell. Utifrån Goffman tolkar vi detta som att de har haft svårt att erkänna sin 

homosexualitet för sig själva och andra eftersom de har växt upp i ett samhälle där de 

homosexuella betraktas som avvikare. Detta i sin tur leder till den rädsla informanterna har 

känt inför vilka reaktioner de kan tänkas få när de berättar för sin omgivning om deras 

homosexualitet. Men med tiden har de mognat i sin homosexualitet och självkänsla och är inte 

längre oroade för vilket bemötande de ska få från omgivningen. 

 

Informanterna säger sig förväntas vara på ett speciellt sätt för att de är homosexuella. Männen 

har förväntningar på sig att vara feminina och kvinnorna förväntas vara karlaktiga. Men trots 

dessa förväntningar som finns, upplever våra informanter att de blir bemötta på ett bra sätt och 

i första hand utifrån vilka de är och inte som homosexuella. Goffman menar att de sociala 

relationerna lätt förändras till det sämre när någon drabbas av ett stigma, det är dock något 

som våra informanter inte har märkt av. Snarare har de sociala relationerna förändrats till det 

bättre i och med att det är en större öppenhet sedan de ”kommit ut”. Våra informanter tror sig 

ha fått någon att ändra uppfattning om homosexuella genom att ha lärt känna dem. 

 

Vi tolkar att ingen av våra informanter är särskilt militanta avvikare. De har inget behov av att 

skylta med att de är homosexuella men om någon frågar dem rakt ut så står de för den de är. 

De försöker sällan passera som heterosexuell, i alla fall inte medvetet, utan det verkar bero på 

sammanhang och situation. Som vi ser det har andelen tillfällen man är militant eller försöker 

passera med hur pass trygg man är i sin roll som homosexuell, hur länge man har varit öppet 

homosexuell och eventuell rädsla för att bli utsatt för hatbrott.  
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Goffman menar att en person som är vän med en homosexuell kan själv bli betraktad som 

homosexuell av andra. Ingen av våra informanter har märkt av att någon har ändrat beteende 

mot deras släktingar eller vänner sedan de ”kommit ut”. Tre av våra informanter har inte hört 

något från sina vänner att de känner sig besvärade över att kunna bli betraktade som 

homosexuell i deras sällskap. Våra informanter har en vän- och bekantskapskrets bestående av 

både homosexuella och heterosexuella. Dock föredrar de att umgås med andra homosexuella, 

med motivet att det är mer öppet och roligare med andra homosexuella. 

 

Det verkar existera en mängd olika fördomar kring homosexuella och de flesta fördomarna, 

som även är negativa, kretsar kring bögar. Våra informanter har själva blivit utsatta för 

glåpord och frågor kring deras homosexualitet.  
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7 Slutdiskussion 

Här kommer vi slutligen att ta upp allmänna funderingar och sådant som kommit fram under 

vårt arbete som visat sig intressant men som vi inte har haft möjlighet att gå djupare in på. 

Kanske det kan vara uppslag till vidare forskning.  

 

Det vi kan ha i åtanke när vi tolkat våra informanters svar utifrån Goffmans bok Stigma Den 

avvikandes roll och identitet (2004) är att denna bok skrevs 1963. Samhället har sedan dess 

utvecklats och förändrats på många områden. Om man var homosexuell på den tiden var det 

nog mycket svårare än vad det är nu. Vi tror att detta kan påverka att vi har fått svar från våra 

informanter som går emot Goffmans stigmateori. Vårt samhälle är nog mycket öppnare nu än 

när boken skrevs. Enligt våra informanter var det sällsynt att någon av deras vänner var rädda 

för att bli betraktade som homosexuell i sällskap med denne. Goffman menar att det ofta är så 

att den stigmatiserade, i vårt fall den homosexuelle, råkar ut för att vänner t ex inte vill gå på 

bio med en homosexuell med rädsla för att själv bli betraktad som sådan. Men vi måste även 

ha i åtanke att vi genom våra informanters svar inte kan ge någon sanning för hur det är för 

andra homosexuella.  

 

Något som vi finner intressant är att det verkar finnas fördomar inom den homosexuella 

gruppen. Hur påverkar detta individen? Det måste vara jobbigt att känna förväntningar från 

två helt olika håll. Detta väcker tankar hos oss om att man kanske kan i framtida forskning 

titta på vilka fördomar de homosexuella har om sig själva, men även om andra människor. Vi 

själva har en förutfattad mening om att, om man själv utsätts för stigmatisering är man 

försiktigare med att döma andra människor.  

 

Även rädslan som informanterna verkar ha för att bli utsatta för hatbrott, tror vi kan vara 

intressant som framtida forskning. Nu har det redan skett forskning på detta område, men vi 

tänker oss mer en fokusering på rädslan de homosexuella verkar bära med sig. Vi menar även 

att det inte behöver vara det fysiska våldet de är rädda för, utan det kan även vara ord som 

slängs bakom ryggen på dem. Vi är nyfikna på vilka människor det är som säger dessa 

glåpord som våra informanter har fått höra. Kan det vara allt från den gamla tanten till den 

lilla pojken? 
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Något som vi även noterade hos våra informanter, var att deras svar visade att de ändrade 

beteende när de var bland homosexuella än när de var med heterosexuella. De fördomar som 

de berättade att det fanns om homosexuella kommer till uttryck hos dem själva, när de t ex 

festar eller umgås med andra homosexuella. Männen hakar på jargongen bland andra 

homosexuella när de t ex åker till Stockholm för att festa. De säger sig ändra gesterna och bli 

lite småfjollig som vännerna. Vi frågar oss då, om de då inte försöker passera som ”normala” i 

det vardagliga livet, eftersom dessa drag finns hos dem och bara kommer till uttryck när de t 

ex känner sig avslappnade bland ”sina egna”. Vilka är då dessa personer egentligen? Går de 

omedvetet eller medvetet och lägger band på sig för att inte avvika från normen och bara då 

och då få släppa loss och vara sitt ”riktiga jag”? Detta är något som vi gärna hade fördjupat 

oss i, om inte tidsbristen hade satt stopp för oss.  

 

Att männen reagerade med fniss på frågan om när de första gången hade känt sig dragen till 

samma kön, tror vi kan bero på att det är känsligare för männen i vårt samhälle att vara 

feminina. Det är männen som ska ha makten, de ska vara starka och manliga. Detta i sin tur 

kanske leder till att det är svårare för bögarna att först och främst erkänna sin sexuella 

läggning för sig själv. De kanske känner att de inte bara sviker sin familj, utan kanske även 

samhällets förväntningar på dem som män.   
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Bilaga 1 
Intervjumall 
 
1. kvinna/man  
 
2. Ålder? 
 
3. Civilstånd? 
 
4. Bor, stor stad/mellan stor stad/liten stad eller by 
 
5. Utbildning? 
 
6. Yrke? 
 
 
7. Vad betyder fördom för dig? 
 
8. Vilka fördomar/ uppfattningar har du stött på kring homosexuella?  
 
9. Upplever du att uppfattningen om bögar är det samma som om lesbiska?  
 
10. Har du någon gång fått ta emot fördomar direkt riktade till dig? Exempel? 
 
11.Upplever du att fördomarna/uppfattningarna om homosexuella i samhället har 
ökat/minskat eller ändrat karaktär? På vilket sätt i så fall? 
 
12. Har du någon erfarenhet av om uppfattningen kring homosexuella skiljer sig bland 
män/kvinnor, yngre/äldre, arbetarklass/överklass, landsbygd/stad? 
 
 
13. När kände du dig första gången dragen till samma kön? 
 
14. När berättade du för din omgivning? 
 
15. Var du rädd/orolig för att det skulle komma ut innan du han berätta? 
 
16. Mycket tyder på att många vill dölja sin läggning inför de närmaste. Var/är det så för dig 
och vad tror du det beror på? 
 
17. Finns det tillfällen då du undviker att tala om att du är homosexuell? Exempel och hur gör 
du då? Har du blivit avslöjad? 
 
18. Har du själv avslöjat någon som försökt hemlighålla sin homosexualitet? Vad hände? 
 
19. Att du är homosexuell har det betydelse för vart du bosätter dig? Om nej, Har det varit 
det? 
 
20. Vad skulle din reaktion bli om du sitter bland människor som inte vet om att du är 
homosexuell och de sätter igång att berätta bög/lesbiska historier eller tjejsnack/killsnack? 
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21. Brukar du fundera över hur du ska bli mottagen i nya sociala kontakter om du skulle tala 
om att du är homosexuell? Oavsett ja eller nej, vilka tankar har du? 
 
22. Upplever du att du förväntas vara, uppträda på ett speciellt sätt för att du är homosexuell? 
Om ja, hur då? 
 
23. Blir du behandlad utifrån den föreställningen man har om homosexuella? Exempel? 
 
24. Har släktingar, gamla vänner eller bekanta brutit kontakten med dig pga din 
homosexualitet? 
 
25. Accepterar du det (ovan) eller trotsar du dem då? 
 
26. Har de sociala relationerna förändrats efter att du kom ut eller när någon får vetskap om 
att du är homosexuell. På vilket sätt, ex sitt sätt att uppträda mot dig, vad ni pratar om, vad ni 
gör tillsammans? 
 
27. Uppträder/beter du dig på ett annat sätt bland homosexuella än bland heterosexuella? På 
vilket sätt i så fall? 
 
 
28. Är du medlem i någon homosexuell organisation, aktiv i någon klubb, förening eller 
prenumererar på någon homosexuelltidning? Om ja vad tycker du att du får för utbyte av det? 
 
29. Använder du dig utav symboler, tecken som visar att du är homosexuell? Vilka? (Varför?) 
 
30. Tror du att du omedvetet sänder ut tecken, signaler som visar på att du är homosexuell? 
 
31. Tror du att du har fått någon att ändra uppfattning om homosexuella genom att de har lärt 
känna dig? 
 
 
32. Har någon ändrat beteende mot dina släktingar eller vänner efter att du kom ut eller när de 
har fått veta att du är homosexuell? 
 
33. Om du har vänner eller bekanta som är heterosexuella och är av samma kön, hur upplever 
de att tex gå på bio med dig? Kan de känna sig besvärade över att de kan tänkas betraktas som 
homosexuell i ditt sällskap?  
 
34. Hur ser din vän och bekantskapskrets ut? Vilka umgås du med, homosexuella, 
heterosexuella? 
 
 
35.Vad skulle du göra om du och din partner satt på ett kafé och tanterna vid bordet bredvid 
sitter och tisslar och tasslar om er huruvida ni är homosexuella eller inte? 
 
36. Brukar du trotsa normen och de förväntningar som ställs? Exempel och vad får du för 
reaktioner då? 

   



HT 2005 
Veronica Gustafson 

                                                                                                                Malin Sirsjö 
 

 
 
37. Händer det att ni (vid förhållande) medvetet inte visar er kärlek till varandra öppet så som 
att hålla varandra i handen eller att kyssa varandra? När och varför? 
 
38. Om du tänker på hur du var och hur du är nu, har du då förändrats i ditt förhållande till din 

homosexualitet? På vilket sätt? 
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Bilaga 2 
Grundmall 
 
Förslag på intervjufrågor utifrån föreläsningsanteckningar om Goffmans 
stigmateori: 
 
Passera 1. Finns det tillfällen som du försöker passera som heterosexuell?  

(Undviker att tala om att du är homosexuell). Exempel. 
 
Välkomnad/avvisad 2. Brukar du fundera över hur du ska bli mottagen i nya sociala 

kontakter om du skulle tala om att du är homosexuell? Om ja, vilka 
tankar har du då? 

 
Isolering 3. Hur ser din vän och bekantskapskrets ut? 

Homosexuella/heterosexuella. 
 
Karriär 4. När kände du dig första gången dragen till samma kön? 
 
-”- 5. När berättade du för din omgivning? 
 
Kontaktsmitta 6. Om du har vänner eller bekanta som är heterosexuella och är av 

samma kön, hur upplever de att tex gå på bio med dig? Kan de 
känna sig besvärade över att de kan tänkas betraktas som 
homosexuell i ditt sällskap. 

 
Passera 7.Homosexuell på landet/liten stad eller stor stad. 
 
Förekomsten av 8.Erfarenhet av landet/stad. 
Fördomar. 
 
Förekomst av 9.Erfarenhet av underklass/medelklass/överklass 
Fördomar 
 
Militant avvikare 10.Brukar du trotsa normen? Exempel. Vad får du för reaktioner 

då?  
 
 
  Goffmans stigma teori 
 
 
 
Militant-är sig själv! Isolering-i en grupp anpassning-på de normalas villkor 
 
 
 Passera-försöker passera som normal 

 

   


