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Abstrakt 

Föreställningen om att kvinnan och mannen är varandras motsatser ligger till grund för det 

heteronormativa samhälle vi lever i idag. I flera länder runt om i världen är det förbjudet för 

män att ha en sexuell relation med varandra. I Sverige är homosexualitet mer accepterat och 

syftet med vår studie var att skapa förståelse för hur homosexuella män ser på de 

heteronormativa strukturer som finns i dagens svenska samhälle och hur de förhåller sig till 

dessa. Vi ville även komma åt hur homosexuella män upplever och påverkas av deras 

omgivning och de stereotypifieringar som finns i samhället, samt hur homosexuella män ser 

på möjligheter till ett familjeliv i konstruktion av samkönat föräldraskap 

En kvalitativ metod har använts, bestående av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med tio 

informanter. Utifrån Erving Goffmans begrepp stigmatisering, Michel Foucaults teori om 

makt, Raewyn Connells teori om maskuliniteten samt Erving Goffmans teori om de främre 

och bakre regionerna kunde vi skapa oss en förståelse av det insamlade materialet som 

resulterade i vår analys. 

Det heteronormativa samhället upplevs vara uppbyggt efter den patriarkala heterosexuella 

mannen, vilket påverkar hur informanterna rör sig i olika kontexter. Informanterna framhävde 

emellertid att de lärt sig, på grund av sin sexualitet, att distansera sig från samhällets normer. 

Nyckelord: Heteronormativitet, Makt, Livsvillkor, Homosexualitet, Regnbågsfamilj, 

Stereotypifiering. 
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Abstract 

The notion that the woman and the man are each other's opposites are the basis of the 

heteronormal society we live in today. In many countries around the world it is forbidden for 

men to have a sexual relationship with each other. In Sweden, homosexuality is more 

accepted and the purpose of our study was to find out how gay men look at the 

heteronormative structures found in today's Swedish society and how they relate to them. We 

also wanted to see how gay men feel and are affected by their surroundings and stereotypes in 

society, as well as how gay men look at the possibilities for family life. 

A qualitative method has been used, consisting of semi-structured life-world interviews with 

ten informants. Based on Erving Goffman's concept of stigmatization, Michel Foucault's 

theory of power, Raewyn Connell's theory of masculinity, and Erving Goffman's theory of 

front- and backstage, we could create an understanding of the collected material that resulted 

in our analysis. 

 

The heteronormative society is perceived to be built after the patriarchal heterosexual man, 

which affects how the informants move in different contexts. However, the informants 

emphasize that, because of their sexuality, they learned to distance themselves from society's 

norms. 

 

Keywords: Heteronormativity, Power, Living Conditions, Homosexuality, LGBTQ-families, 

Stereotyping. 
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Förord 

Med denna uppsats hade vi förhoppningar om att bidra till en tydligare bild av hur det är att 

vara homosexuell man i det svenska heteronormativa samhället 2017. Det har varit en lärorik, 

men också en utmanande resa för oss som uppsatsskrivare. Vi vill härmed tacka studiens 

deltagare som har ställt upp vid intervjuerna, vår gatekeeper Jonnie Jonsson, och vi vill även 

rikta ett stort tack till vår handledare Åke Nilsén som har guidat oss genom denna process.  

 

Nathalie Svensson och Sandra Johansson 
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1. Inledning  

I ett heteronormativt samhälle tas det för givet att alla människor är heterosexuella. Det 

baseras på föreställningen om att kvinnan och mannen är varandras motsatser och därför 

förväntas de att ha en åtrå till varandra, allt annat blir avvikande (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, u.å). Dessa förväntningar är så kallade normer som finns strukturerat i 

samhället och formar vad vi ser som normalt respektive onormalt, rätt och fel (Umo, u.å).   

I uppgifter från organisationen ILGA (the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 

Intersex Association) visar det sig att det i sju länder runt om i världen är förenat med döden 

för en man att ha en sexuell relation med en annan man. ILGA:s statistik visar också att en 

man kan dömas till 10 års fängelse och i vissa fall livstid om han har en relation med en annan 

man i 15 länder (SVT, 2014). I Sverige finns det en diskrimineringslag som innebär att ingen 

ska, på grund av sin sexuella läggning trakasseras, utsättas för diskriminering eller hatbrott 

(Umo, u.å). Detta är något som flera organisationer arbetar för, bland annat RFSL 

(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter). RFSL 

erbjuder exempelvis företag att bli HBTQ-certifierade för att öka medvetenheten kring 

HBTQ- individer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) och de normer som 

finns i samhället och hur dessa påverkar livsvillkor (RFSL, 2016).  

HBTQ-arbetet i Sverige har således kommit långt i jämförelse med många andra länder, men 

ändock visar statistiken från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) som gjort en 

urvalsundersökning att totalt 2 794 hatbrottsanmälningar har gjorts på grund av sexuell 

läggning från år 2011 till 2015. I anmälningarna ingår bland annat våldsbrott, olaga 

diskriminering, olaga hot/ofredande samt hets mot folkgrupp. Olaga hot/ofredande har under 

dessa år fått sammanlagt 1 599 brott och är det hatbrottet som fått flest anmälningar (BRÅ, 

2016).  

Homosexualitet sågs tidigare som en sjukdom men är idag tillåtet och uppfattas som mer 

accepterat, är det dock tillräckligt? Räcker det med att homosexualiteten blir legal för att nå 

acceptans i samhället? Hur upplever homosexuella män det heteronormativa svenska 

samhället? Vad finns det för möjligheter med att tillhöra en minoritetsgrupp? Vi ser att det 

emellertid fortfarande finns mycket att jobba med, i världen överlag. Med hjälp av vår studie 

ville vi därför belysa både positiva och negativa aspekter med att vara homosexuell man i 

Sverige idag.  
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1.1 Problemformulering  

Ur ett sociologiskt perspektiv ser vi det relevant att skapa förståelse över hur homosexuella 

mäns livsvillkor påverkas av heteronormativa strukturer. Uppsatsen bygger därför på en 

studie kring hur homosexuella män ser på de heteronormativa strukturer som finns i dagens 

svenska samhälle och hur de förhåller sig till dessa. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie var att skapa förståelse och reflektera över hur homosexuella män 

upplever det är att leva i det svenska heteronormativa samhället.   

 

Utifrån problemformulering och syfte valde vi att utforma två frågeställningar:  

- Hur upplever och påverkas homosexuella män av deras omgivning och de 

stereotypifieringar som finns i det svenska samhället? 

 

- Hur upplever homosexuella män deras möjligheter till ett familjeliv i konstruktion av 

samkönat föräldraskap? 

1.3 Centrala begrepp 

Homofobi: Personlig fruktan för homosexualitet och homosexuella människor, kan även 

finnas en rädsla för egna homosexuella incitament (NE, 2017).  

Norm: Det som anses vara normalt för majoriteten av samhället (NE, 2017).  

Heteronormativitet: En norm säger att män är attraherade av kvinnor och vice versa. 

Heteronormativiteten är det självklara sättet att leva på i samhället och de som inte passar in 

kan ses som onormala och onaturliga (Rfsl, 2015). 

HBTQ: Ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer, personer 

som inte har heterosexuella uttryck och/eller identiteter (Rfsl, u.å). 

Regnbågsfamilj: Ett utmärkande drag för regnbågsfamiljerna är att de involverar en tredje 

part. Regnbågsfamiljer har olika utformning beroende på vilka val individerna gör, 

exempelvis inseminering och adoption (Zetterqvist Nelson, 2006:66). 
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Stereotyp: En framställning gällande en specifik grupp och dess medlemmars egenskaper 

(NE, 2017).  

 

1.3 Disposition 

Nedan presenteras ett bakgrundskapitel som också innefattar tidigare forskning, efterföljt av 

ett teorikapitel där fyra teorier kommer att behandlas. Därefter presenteras studiens metod 

som inkluderar metodansats, metodval, förförståelse, metodinstrument, urval och 

tillvägagångssätt, etiska aspekter samt kritiska metodreflektioner. Resultat kommer sedan att 

presenteras, följt av sociologisk analys. Studien avslutas med en sammanfattande reflektion 

och slutord.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund som efterföljs av tidigare forskning, som består 

av fem vetenskapliga artiklar. 

2.1 Bakgrund 

 
Jens Rydström (1998) förklarar i Tidenlagaren och den homosexuelle mannen, två typer i den 

svenska rättshistorien hur sociala kategorier skapas och förändras genom tiden. De sociala 

kategorierna tillskrivs olika egenskaper och kriterierna för att ingå i de olika kategorierna är 

något som är i ständig förändring. För att definiera kategorierna används aspekter såsom 

etnicitet, klass, kön, sexualitet och ålder. Dessa aspekter, och många andra, används för att 

veta om någon är inkluderad eller exkluderad i en gemenskap. De två kategorierna som 

Rydström skriver om i sin artikel är “tidelagaren” och “den homosexuelle” (Rydström, 

1998:510). På mindre än 200 år åtalades cirka 1500 människor för tidelag och fler än 600 av 

dessa avrättades. Endast några tiotal anklagades för sexuella handlingar under samma period. 

Det homosexuella brottet har dock blivit mer förekommande än tidelag under modern tid och 

homosexualiteten betraktades först som ett medicinskt problem innan det kom till att betraktas 

som ett socialt problem. År 1864 infördes en ny lag i Sverige som förbjöd alla “onaturliga” 

sexuella handlingar mellan människor, vilket även kunde handla om sexuella handlingar 

mellan man och kvinna. Det var inte förrän under 1930- och 1940-talet som det genomfördes 

många lagreformer gällande sexualiteten, bland annat år 1944 när homosexualitet 

avkriminaliserades (Ibid:511fff). År 1995 kom möjligheten för samkönade par att registrera 

partnerskap och 2009 fick sedan Sverige en könsneutral äktenskapslag som innebar att även 

samkönade par har rätt att gifta sig. Sedan lagstiftningen har sammanlagt 3 273 kvinnor och 2 

102 män gift sig med en person av samma kön. Av de samkönade par som antingen gift sig 

eller har registrerat partnerskap är cirka 1 300 vårdnadshavare till ett eller flera barn. Av de 

barn som lever med båda sina föräldrar, inom äktenskap eller registrerat partnerskap, har 1 

200 barn två kvinnor som vårdnadshavare medan 60 barn har två män som vårdnadshavare 

(Statistiska centralbyrån, 2013).  

 

2.2 Skam, stolthet och homofobi 

År 2008 genomförde Elizabeth Mcdermott, Katrina Roen och Jonathan Scourfield en 

vetenskaplig kvalitativ studie i Storbritannien i syfte att undersöka huruvida det fanns en 

koppling mellan den sexuella identiteten och självskadebeteende bland individer. Resultatet 
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presenterades i den vetenskapliga artikeln Avoiding shame young LGBT people, homophobia 

and self-destructive behaviours (Mcdermott et al 2008:15). Forskarna har hämtat sin 

förförståelse och grundar artikeln på tidigare kvantitativa och kvalitativa studier gällande 

unga HBTQ-individers hälsa i relation till sin sexuella orientering och identitet. Den tidigare 

forskningen visade på att HBTQ-individer löper större risk att hamna i psykisk ohälsa, 

självskadebeteende och eller försök till självmord. Självmordsförsök uppskattas vara fyra 

gånger så högre bland HBTQ-individer än heterosexuella i samma ålder. Våldsbrott är något 

som minst en av tre HBTQ-individer får uppleva under sin uppväxt. Författarna tar teoretisk 

utgångspunkt i sociala och kulturella normativa föreställningar och lyfter även att skam och 

stolthet är något som kan tydas i individernas berättelser om sin livsvärld. För att komma fram 

till resultatet gjordes 13 intervjuer och 11 fokusgruppsintervjuer med ungdomar mellan 16 - 

25 år. Det resultat som fokuserats på i denna artikel är det som kommit fram på 

fokusgrupperna där HBTQ-individer deltog (Ibid:16fff). Via informanternas livsberättelser får 

de fram att det finns ett starkt samband mellan upplevelser av homofobi och 

självskadebeteende. Känsla av skam blir en konsekvens för de unga HBTQ-individerna och 

de tar till olika strategier för att undvika detta, exempelvis genom att ”förminska” känslan av 

utsatthet. Detta kan i sin tur leda till att individerna inte söker hjälp och på så vis riskerar att 

hamna i ytterligare lidande. I relation till skam talar även informanterna om stolthet till sin 

sexuella läggning. Att tala om stolthet i relation till sin sexuella läggning och identitet menar 

författarna på är en form av strategi för att stå mot den homofobi som de utsätts för 

(Ibid:21ffff).  

2.3 Mediernas påverkan på kön 

Madeleine Kleberg är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för 

journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet. Hennes artikel 

Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap är skriven 2006. Denna artikel och 

forskning analyserar hur medier framställer kvinnor och män, vilka roller de framträder i, hur 

förhållanden och maktrelationer ser ut både inom och mellan könen samt hur kvinnligt och 

manligt konstrueras (Kleberg, 2006:5ff). De bilder som kommer till uttryck via media har stor 

vikt för hur könsmärkta föreställningar möter individer i både privatlivet och arbetslivet 

(Ibid:8). Föreställningarna i medier görs till “sanningar” och på så vis kan dominerade 

grupper behålla makten och ta till vara på sina egna intressen (Ibid:14). Mediernas normer 

och värderingar kan således bli grunden för hur kvinnor och män förväntas att vara och dessa 

normer och värderingar har makten över hur kvinnor och män skildras (Ibid:7). När medierna 
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använder sig av stereotypisering kan det göra att sociala grupper jämförs med varandra och en 

grupp blir mer värd än den andra, vilket kan kopplas ihop med en föreställning om mediernas 

socialiseringsfunktion (Ibid:18ff). Queerteoretiska utgångspunkter bör, enligt Kleberg, lyftas 

fram i medieutbudet då det har funnits mycket kritik sedan 1970-talet om förskönade och 

romantiserade föreställningar om kärnfamiljen i medieutbudet samt en kontinuerlig 

heteronormativitet (Ibid:43). 

 

2.4 Att göra maskulinitet 

I Sociologisk Forskning 2007 fann vi artikeln Homosocialitetens kraft - hur unga män 

”gör”maskulinitet i grupp och individuellt av Lena Berg. Syftet med studien var att analysera 

hur män “gör” maskulinitet. Tio killar i åldrarna 16 - 24 år intervjuades, av dessa intervjuades 

sex av killarna individuellt och de resterande fyra deltog i en gruppintervju. Berg beskriver i 

artikeln att hon anser att innehållet i gruppintervjun med de fyra killarna var mer paradoxalt 

och skiftande i jämförelse med de sex individuella intervjuerna. Enligt Berg kan det handla 

om att killarna anpassar sina berättelser till de förväntningar gruppen kan tänkas ha (Berg 

2007:27ff). Berg lyfter hur killar i grupp ges möjligheter att utforma en mer patriarkal 

maskulinitet än de killar som handlar ensamma (Ibid:35). Under intervjuernas gång blev 

killarna tillfrågade om de någonsin funderat på att ha sex med en annan kille. Killarna svarade 

då ja, men alla förutom en var snabba att anmärka på hur “äckligt och motbjudande” ett 

homosexuellt umgänge antagligen skulle vara. Berg framhäver att det tydligt går att uppfatta 

killarnas okunskap och deras rädsla för att vara “bögiga”. Den kille som inte höll med de 

andra angående ett homosexuellt umgänge beskrev att han ville utmana det heteronormativa 

och homofobiska sättet samt konstruktionen av maskulinitet. Han förklarade vidare och 

berättade att han anser att killar påverkas väldigt mycket av sin uppfostran och av samhället, 

att det sätts upp spärrar för killar, vilket gör att det kan kännas fel och obehagligt för killar att 

tycka om andra killar. Som tidigare nämnt ansåg alla andra killar att homosexuellt umgänge 

var otänkbart, även de två killar som medgav att de haft trekant med två killar och en tjej. 

Killarna anser att i denna situation har de och deras vän “delat” på en tjej, och därmed har de 

inte haft sexuellt umgänge med en annan kille. Berg ser detta som att killarna är lojala mot 

den manliga gemenskapen, vilket är att alla är heterosexuella och att de begär kvinnor 

(Ibid:39f). 
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2.5 Regnbågsfamiljer 

I artikeln Diskursiv diskriminering av Regnbågsfamiljer: En analys av argument mot 

likställande av homo- och heterosexuellas föräldraskap lyfter författarna Anna Malmquist 

och Karin Zetterqvist Nelson fram diskussionen och debatten kring samkönade pars rätt till 

adoption och assisterad befruktning. Lagändringen som innebär att samkönade par likställdes 

med heterosexuella par angående rätten till gemensam adoption och styvbarnsadoption trädde 

i kraft år 2003. Malmquist och Zetterqvist Nelson lyfter fram i artikeln hur regnbågsfamiljer 

framstår som ”de andra”, något som inte passar in i den normativa familjebilden. Vidare i 

artikeln har författarna valt att fokusera på Sveriges psykologförbund och har under åren 2006 

- 2007 intervjuat åtta psykologer och en journalist som var aktiva i diskussionen kring 

regnbågsfamiljer (Malmquist och Zetterqvist 2008:15f).  Författarna väljer att belysa 

diskursiv diskriminering och kategorisering som betyder att individer genom språket tillämpar 

en grupps specifika egenskaper som i  sin tur är något annorlunda och framställs ofta i en 

negativ klang. Det är genom denna typ av kategorisering och tillämpade egenskaper som ”vi 

och dem” stärks, och därmed den normativa bilden av vad som är rätt och fel. Vidare förklarar 

författarna hur Svenska psykologförbundet ställde sig positiva till assisterad befruktning för 

lesbiska par då barnet får anknytning till en biologisk mor. Svenska psykologförbundet ställde 

sig dock inte positiva till homosexuellas rätt till adoption då de ansåg det nog problematiskt 

för ett barn att bli adopterad och inte ha någon biologisk anknytning till någon förälder och att 

det vid samkönad adoption riskerade att hamna i ett dubbelt annorlundaskap (Ibid:18f). 

2.6 Faderskapet 

I den vetenskapliga artikeln Att vara pappa i homofamiljer - berättelser om barn, mammor 

och familjeliv lyfter författaren Karin Zetterqvist Nelson (2006) fram 12 homosexuella mäns 

berättelser kring hur det är att vara pappa i en regnbågsfamilj (Zetterqvist Nelson, 2006:66). 

Regnbågsfamiljen kan bli något främmande och utmanande de heteronormativa 

föreställningarna av hur en familj ”bör” se ut. Däremot så har ingen forskning visat på att de 

homosexuella männens roll som föräldrar skulle påverkas av deras sexuella läggning. Syftet 

med denna studie var att bredda perspektivet med utgångspunkt ur männens berättelser, och 

med hjälp av intervjuer ville forskarna bredda och fördjupa förståelsen av de villkor och 

relationer som präglar svenska homosexuella familjer med barn som planerats och tillkommit 

i en homosexuellrelation (Ibid:67fff). I studien framkommer det att mammorna tillskrivs 

företräde i frågor som rör vård och omsorg av barnen. Mammornas hem relateras ofta till 

”basen” för barnen och att mammorna har en viktigare och betydande del. Pappa-identiteten 
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som framfördes i intervjuerna ses som anpassad till mödrarna och deras villkor vilket tyder på 

bilden av en heteronormativ könsfördelning. De blivande fäderna har varit medvetna om 

samhällets okunskap och i vissa fall fientlighet mot denna formen av familjekonstellationer 

men har ändå tagit ett aktivt val att bilda familj. Det kan därför uppstå konflikter angående 

vårdnaden om barnen och dessa konflikter kan ses som en större problematik än själva frågan 

kring hur det är att tillhöra en regnbågsfamilj i det heteronormativa samhället (Ibid:71-83).  

2.2.6 Sammanfattning av de vetenskapliga artiklarna  

I artikeln Avoiding shame young LGBT people, homophobia and self-destructive behaviours 

skriver författarna om att många HBTQ-individer mår psykiskt dåligt och har ett 

självskadebeteende. Författarna lyfter också de strategier som HBTQ-individerna kan ta till 

sig för att stå emot den homofobi som de kan utsättas för. En av dessa strategier är att tala om 

stolthet inför sin sexuella läggning och identitet. Artikeln Genusperspektiv på medie- och 

kommunikationsvetenskap framhäver att de bilder som kommer till uttryck i medier har stort 

inflytande på konstruktioner av könet. Det som når ut i media leder till stereotypisering. Det 

framkommer även i Homosocialitetens kraft - hur unga män ”gör”maskulinitet i grupp och 

individuellt hur det heteronormativa samhället skapar maskulinitet och lägger grund för den 

homofobi som kan yttras i samhället. Vidare tog vi del av Diskursiv diskriminering av 

Regnbågsfamiljer: En analys av argument mot likställande av homo- och heterosexuellas 

föräldraskap som handlade om diskussionen huruvida samkönade par skulle ha rätt till 

adoption och att ett barn kan riskerar att hamna i dubbelt utanförskap vid adoption. Artikeln 

Att vara pappa i homofamiljer - berättelser om barn, mammor och familjeliv belyser hur 

homosexuella män upplever att det är att vara pappa i en regnbågsfamilj och vilka roller 

mamman och pappan får.  

Vi ansåg det relevant för oss att i första hand använda svenska artiklar som på olika sätt 

framhäver syftet med studien, som handlar om homosexuella mäns upplevelser i det svenska 

heteronormativa samhället. Vi ansåg också att dessa artiklar kunde hjälpa oss att skapa 

förståelse för den grupp vi valde att studera och artiklarna blev därmed en bra grund för oss i 

studien. Hur vi kopplade artiklarna med våra frågeställningar kommer tydligare att 

presenteras i avslutande sammanfattning och reflektion, kapitel 7. 
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 

I detta kapitel presenteras våra valda teorier som är Erving Goffmans begrepp stigmatisering, 

Michel Foucaults teori makt, Raewyn Connells teori maskuliniteten samt Erving Goffman 

teori gällande främre- och bakre regioner. Teorierna presenteras här nedan och i den 

sociologiska analysen (kapitel 6) kommer teorierna appliceras i relation till resultatet. 

Teorier är konstruktioner av hur man kan se på verkligheten och bör förhållas som 

tolkningsramar av de fenomen som studeras. Med hjälp av teorier kan världen förstås och 

analyseras samt skapa samband mellan olika fenomen, både på mikro- och makronivå 

(Lundin 2008:88ff).  

3.1 Stigmatisering - det avvikande 

Erving Goffman beskriver i boken Stigma (1972) om relationen mellan stigmatisering och det 

”normala”, alltså distinktionen mellan de avvikande individerna i ett samhälle och de som 

ingår i normen. Stigma är ett gammalt begrepp och kommer ursprungligen från grekerna som 

använder olika metoder för att ”märka” avvikande individer med exempelvis brännmärken 

(Goffman 1972:11). Det gamla begreppet finns fortfarande kvar i dagens samhälle, dock 

används inte samma metoder för att märka individer idag. Goffman talar om tre olika former 

av stigma. Det första är kroppslig missbildning (misskrediterad stigma) vilket ofta är tydligt 

för omgivningen att uttyda, exempelvis rullstolsbundna. Det andra är fläckar på den 

personliga karaktären (misskreditabel stigma) vilket inte alltid är synligt utåt, exempelvis 

psykisk ohälsa. Individer som går runt och bär på denna form av stigma ser oftast till att 

försöka dölja genom att försöka passa in i normalitetskulturen. Det tredje är tribala stigman 

som handlar om ras, nation och religion (Ibid:14, 50ff). Goffman relaterar även stigma till 

våra sociala identiteter.  I det moderna samhället är vi inskolade i normer och förutbestämt 

inplacerade i fack. När vi träffar en ny individ har vi en förutbestämd mening om vem denne 

är och vilka egenskaper denne besitter, detta är en virtuell identitet som vi skapar utifrån 

normer. Om det sen visar sig att individen besitter egenskaper som inte stämmer överens med 

denna bild, kommer hen inte längre att passa in i de normativa föreställningarna, individen 

blir då ett stigma (Ibid:11ff).  

 

3.2 Maskulinitet - det manliga idealet 

I Maskuliniteter (1999) av Raewyn Connell beskrivs relationerna mellan genus, alltså 

förhållandet mellan män och kvinnor, man och man samt kvinna och kvinna är viktiga delar i 
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det som utgör den sociala strukturen (Connell, 1999:99). Connell anser att det är otillräckligt 

att enbart konstatera att det existerar skillnader mellan maskuliniteter utan man måste 

rannsaka relationerna mellan dem då det finns underordning, allians och dominans i dessa 

relationer. Relationerna skapas genom interaktioner och social praktik som både inkluderar 

och exkluderar individer. Connell beskriver hur dessa relationer kan uttrycka sig på olika sätt, 

såsom diskriminering, exploatering, homofobi, våld och trakasserier (Ibid:62). Connell har 

delat upp maskuliniteten i fyra delar. Dessa delar är hegemoni, delaktighet, underordning och 

marginalisering (Ibid:100ff). De fyra delarna uppkommer av mänskligt handlande och är i 

ständig förändring (Ibid:106). Hegemonisk maskulinitet betraktas som den högsta och 

mäktigaste maskulinitetsformen och dominerar över både andra typer av maskuliniteter samt 

femininitet. Denna position är legitimt accepterad och “ägarna” av denna position utgör 

patriarkatets toppskick. Hegemonin skapas när det finns koppling mellan institutionell makt 

och kulturella ideal. Den hegemoniska maskuliniteten skapar den normativa standarden, vilket 

resulterar i en idealbild av mannen, men som många män har svårt att uppnå.  För att beskriva 

det faktum att den hegemoniska maskuliniteten hela tiden underbyggs av de män som inte 

lever upp till dess ideal använder Connell sig av delaktighet. Männen är således medskyldiga 

till den hegemoniska maskuliniteten och utnyttjar den hegemoniska maskulinitetens 

patriarkala utdelningar. Att tillhöra den hegemoniska maskuliniteten legitimerar patriarkatets 

struktur, vilket leder till underordning, som skapas av förtryck mot dem som är avvikande och 

inte passar in i normen. Underordningen kan resultera i politisk uteslutning, ekonomisk 

diskriminering och även våld. Att vara homosexuell ses som en underordnad av den 

hegemoniska maskuliniteten och de homosexuella männen placeras alltså följaktligen i botten 

av männens genushierarki. För att påvisa underordning av klass- och etnicitetsrelaterade 

sammanhang och för att se hur dessa påverkar genusrelationerna använder sig sedan Connell 

av marginalisering (Ibid:101fff). 

 

3.3 Makt - kontroll över sexualiteten 

I Diskursernas kamp (2008) ges det kunskap och förståelse om Michel Foucaults 

maktbegrepp. Makt är det som förklarar förbjudet, lagen och nejet. Enligt Foucault ingår makt 

i alla relationer och därför är makt relationellt. Han menar även på att hela samhället och den 

samhälleliga strukturen är ett system av makt. Det är därmed genom makt som den sociala 

omvärlden utformas och det medför skapandet av under- och överordningar (Foucault, 

2008:206fff). Foucault beskriver i Sexualitetens historia – Viljan att veta (2002) att det inte är 

förrän under 1700- och 1800-talet som begreppet “sexualitet” faktiskt uppstår. De sexuella 
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avvikelserna har alltid funnits men tidigare undgick könet och sexualiteten det offentliga 

rummet då det förflyttades till den mer slutna läkarvetenskapen. De sexuella avvikelserna 

sågs som onormala vilket ledde till att samhällets fixering vid att kontrollera den sociala 

strukturen och de sociala beteenden gjorde att sexualiteten fördes ut till det offentliga rummet. 

Detta i sin tur medförde att sexualiteten och könet började regleras beroende på vad som sågs 

som normalt respektive onormalt, och därmed också naturligt respektive onaturligt. När 

makten började ta kontroll över livet och specifikt kroppen skedde det en förändring i 

samhället. Sexualiteten blev både ett medicinskt och moraliskt problem. Sexualiteten blev 

därav en del av en dold maktstruktur där makten strävar efter att kontrollera individen. De 

som äger makten kan därför upprätthålla övervakningen av sexualiteten och det resterande 

samhället och sexualiteten blev till ett “disciplinerings-instrument” för reglering och kontroll. 

Foucault menar att sexualiteten inte är något samhället bör betrakta som ett “ting” då 

sexualiteten enligt Foucault har bildats kulturellt, historiskt och genom sociala diskurser 

(Foucault, 2002:50,56ff). 

 

3.4 De främre och bakre regionerna - ett skådespeleri 

I Jaget och maskerna (1959) jämför Erving Goffman hur individer väljer att framställa sig i 

det vardagliga livet med att spela teater. I detta teaterspelande talar Goffman om olika 

regioner, de främre och de bakre regionerna. Regioner är platser som kan avgränsas på olika 

sätt och ger tillträde under ett viss tid. Individer som får tillträde till olika regioner kan studera 

regionen och genom intryck och samförstånd med andra inom regionen skapa en bild av de 

förväntningar som finns. Hur individer väljer att uppträda skiljer sig på om de befinner sig i 

den främre- eller bakre regionen. Framträdande som sker i de främre regionerna tycks styras 

av förväntningar och normer. Dessa normer delar Goffman in i två delar, hövlighetsnormer 

och anständighetsnormer. Hövlighetsnormer kommer till uttryck när en individ exempelvis 

talar till sin publik och är lyhörd på vad de har att säga tillbaka. Anständighetsnormer är i sin 

tur uppdelad i moraliska- och instrumentella normer. Moraliska normer kommer till uttryck 

när individen vill uppnå vissa mål och följa regler såsom att inte kränka andra, upprätthålla 

sexuell anständighet och inte lägga sig i andras privata liv. De instrumentella normerna kan vi 

se kommer till uttryck på exempelvis arbetsplatser där målen inte har någon funktion i sig 

utan individer för sig efter vad som förväntas av arbetsgivaren (Goffman 1959:97ff). I de 

bakre regionerna, bakom kulisserna, kan individen som utför framträdandet känna sig trygg 

från bestraffningar. Den bakre regionen avgränsar från den främre, här kan individen finna 
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lugn, tänka igenom sitt framträdande och med hjälp av sitt team, individer som är nära 

anknutna till den framträdande, ladda om och gå igenom hur individen ytterligare kan stärka 

sitt framträdande. I den bakre regionen kan individer röra sig fritt och behöver inte tänka på 

de normer som förväntas av dem. Det är här individerna får tillfälle att vara sig själva och 

deras hemligheter får komma till uttryck (Ibid:101ff).    

 

3.5 Motivering av valda teorier 

I relation till vårt syfte och våra frågeställningar som behandlar homosexuella mäns 

upplevelser i det svenska heteronormativa samhället, valde vi dessa teorier som 

tolkningsramar för att kunna fånga våra informanters livsvillkor på ett relevant sätt på både 

mikro- och makronivå. Vi ansåg att teorierna tydligt gick att koppla till studien eftersom att 

Foucaults teori om makt och Connells teori om maskulinitet innefattar samhällets normer och 

värderingar. Enligt Foucault har homosexualitet setts som onaturligt, vilket har resulterat i att 

sexualiteten blivit ett redskap för att kontrollera individer. Detta i sin tur hjälpte oss att skapa 

en förståelse för det heteronormativa samhället samt samkönat föräldraskap. Det 

heteronormativa samhället kan också förstås genom Connells teori maskulinitet som beskrev 

hur den hegemoniska maskuliniteten placerar homosexuella män i botten av männens 

genushierarki, vilket också förklarar omgivningen och den homosexuella mannen. Goffmans 

begrepp och teorier om stigmatisering och främre- och bakre regioner kunde hjälpa oss med 

att skapa en bild av informanternas upplevelser av sig själva och sina livsvillkor utifrån de 

normativa strukturer som finns i samhället. Stigmatisering hjälpte oss att få en inblick i hur 

det som sker i det heteronormativa samhället kan skapa stereotypifieringar som påverkar 

huruvida homosexuella män bemöts annorlunda av omgivningen utifrån sin sexuella läggning 

exempelvis synen på samkönat föräldraskap. De främre regionerna skapade förståelse för hur 

homosexuella män förhåller sig till de normer som samhället är strukturerat efter, samtidigt 

som de kan vara sig själva och finna trygghet i de bakre regionerna, vilket således hjälpte oss 

att förklara det heteronormativa samhället samt omgivningen och den homosexuella mannen. 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras metodansats, metodval, förförståelse, metodinstrument, urval och 

tillvägagångssätt, etiska aspekter samt kritisk reflektion. 

4.1 Metodansats 

Fenomenologi som metodansats används för att förstå sociala fenomen utifrån informantens 

egna livsvärld. Ur ett fenomenologiskt perspektiv karaktäriseras tolv aspekter. Dessa tolv 

aspekter handlar bland annat om att forskaren försöker förstå mening med informantens 

livsvärld som innebär att forskaren försöker tolka och förstå kroppsspråk, tonfall samt 

ansiktsuttryck. De tolv aspekterna handlar också om att forskaren får tillträde till individernas 

livsvärld där individerna beskriver specifika situationer och händelser, att forskaren är kritisk 

mot sina egna hypoteser. Fenomenologin strävar inte efter entydighet utan det är upp till 

forskaren att klargöra mångtydigheten. Inom fenomenologin påverkar forskaren och individen 

varandra och det skapas en mellanmänsklig situation där forskaren bör vara medveten om 

informantens personliga gränser för att inte överträda dessa (Kvale & Brinkmann, 

2014:45fff). Fenomenologisk reduktion innebär att man som forskare försöker hålla sig 

objektiv och att man som forskare sätter sina förkunskaper och/eller sin förförståelse inom 

parentes så gott det går för att informanten ska få känna att den verkligen blir förstådd utan 

några förutfattade meningar (Ibid:45). Fördelarna med fenomenologin som metodansats är att 

det går att fördjupa sig i informantens livsvärld och att undersökningen bygger på människans 

erfarenheter. Nackdelar med fenomenologi är att den inte utgår från en vetenskaplig grund 

utan det fokuseras istället på informantens egna historier som återberättas och då 

fenomenologin studerar individers upplevelser i vardagslivet kan det komma att kritiseras 

som mindre viktigt än att få fram större resultat som berör samhället (Ibid:50f). Att använda 

sig av fenomenologi som metodansats ansåg vi skulle avse sig bäst då syftet med vår studie 

var att skapa förståelse och reflektera över hur homosexuella män upplever det är att leva i det 

svenska heteronormativa samhället. Vår tanke var inte att nå fram till ett generaliserande 

resultat utan att skapa en djup förståelse för individernas livsvärldar, därför passade 

fenomenologin bra.  

4.2 Metodval 

Lundin (2008) poängterar att det är av stor vikt att man först tar reda på vad man vill studera 

för att sedan gå vidare med hur man vill studera detta. Det forskningsprojekt man väljer att 
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studera är alltid teoretiskt bestämt och således är metoden för studien beroende av den 

teoretiska utgångspunkten (Lundin, 2008:87). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bygger 

kvalitativ forskning på att samtala med individer och utifrån samtalet försöka förstå världen 

utifrån deras perspektiv. Denna metod hjälper forskaren att skapa djupare förståelse för 

sociala fenomen och hur individen anpassar sig till deras livssituation. Den kvalitativa 

forskningsmetoden grundar sig i ett vardagligt samtal som sker i interaktion mellan de 

inblandade parterna där kunskap skapas (Kvale & Brinkmann, 2014:17f). Kvalitativa metoder 

är det samlingsbegrepp för alla metoder som används för att samla in material genom 

intervjuer, observationer eller textanalys. Kvalitativ empiri mäts inte som i kvantitativ 

forskning utan analyseras för att få fram exempelvis under vilka omständigheter en individ får 

fram en viss känsla (Ahrne & Svensson 2011:11ff). Kvantitativ metod används ofta vid 

undersökningar där syftet att uppnå generaliserbara data ligger till grund. Med hjälp av 

enkäter kan forskaren lyckas nå ut till många respondenter och kunna säga något om stora 

grupper. Att använda sig av kvantitativ metod innebär dock att forskaren inte kommer kunna 

uppnå samma djupgående förståelse för ett fenomen som vid kvalitativa metoder (Eliasson 

2013:28ff). Att använda sig av intervju som metod innebär att forskaren har ett specifikt 

intresse för att få fram beskrivande information gällande hur individer ser på sin livssituation i 

olika aspekter. För att få fram detta för forskaren en dialog med sina informanter utifrån en 

antingen strukturerad intervjuguide med fasta frågor, eller håller en mer öppen dialog för att 

fånga mer informella upplevelser. Utifrån de teman och det urval som forskaren har avgörs 

det vilken form av intervju som passar bäst för studien (Dalen 2007:12f).  

4.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa intervjun vi tyckte passade bäst för vår studie var den tematiska öppna 

intervjun. Den tematisk öppna intervjun innebär att intervjun är strukturerad i specifika teman 

som forskaren på förhand har kommit underfund med vilja fördjupa sig inom. Dessa teman 

har sin grund i det teoretiska ramverk forskaren utgår från, men det sätts inom parentes under 

intervjuns gång för att inte påverka samtalet. Vid användandet av tematisk öppna intervjuer 

syftar forskaren till att hela tiden utveckla dialogen samt att förhålla sig flexibelt till 

informanten och den information som ges (Aspers, 2013:143f). 

Vi bestämde oss för att använda den tematisk öppna intervjun för att vi ansåg att det var 

denna typ av intervju som på bästa sätt kunde hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. Vi 

delade upp intervjuguiden i tre olika teman som vi tyckte passade bra ihop med studiens syfte 
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(se bilaga 1 – Intervjuguide), samtidigt som vi ville att informanterna skulle kunna påverka att 

utveckla samtalet, för att nå deras upplevda livsvärld.  

4.3 Förförståelse 

Vid tolkning av ett fenomen kan det hända att forskare tar saker för givna, detta är anknutet 

till förförståelse som är en ofrånkomlig och viktig del för att nå förståelse. Förförståelsen är 

till viss del teoretiskt lagd då forskaren läst olika teorier för att nå förståelse med fenomenet. 

Resultatet av en studie påverkas därav av vald teori, även om vald teori hjälper forskaren att 

få fram viktiga aspekter kan det även hindra andra aspekter att komma fram. Utan 

förförståelse skulle forskare vara vilse i fenomenet och inte ha någon förståelse för det 

fenomen som studeras. Det är dock viktigt som forskare att kunna vara objektiv för att finna 

det problematiska med fenomenet och inte tolka det ur sin egen uppfattning. Det kan uppstå 

en svår balans mellan objektivitet och förförståelse då forskaren behöver båda delar för att nå 

ett bra resultat (Aspers, 2011:38f). Viktigt att ta hänsyn till vid tolkning av material är att 

forskarens teoretiska utgångspunkter, erfarenheter och förförståelse automatiskt ger företräde 

för vissa tolkningar och reflektioner. Detta riskerar att relevanta analyser inte lyfts fram och 

viktiga aspekter i empirin försvinner eller förminskas. Det kan här därför vara till hjälp att ha 

flera teoretiska utgångspunkter för att bredda perspektivet och öppna upp för möjliga 

reflektioner (Alvesson och Sköldberg, 2008:492f).  

Vår förförståelse låg dels i tidigare antagande angående hur fenomenet ser ut i samhället. 

Detta hade vi samlat på oss genom exempelvis media men även individer som finns i våra 

bekantskaper. Vår förförståelse låg i att vi såg en problematik för homosexuella och 

framförallt män att komma ut som homosexuella, att dessa löper större risk för att utsättas för 

hot och diskriminering. Som vi hade upplevt det så ligger de heteronormativa strukturer så 

djupt förankrat att alla som går mot denna blir avvikande och därigenom mer utsatta. Denna 

förförståelse stärktes genom tidigare forskning som vi tagit del av och att framförallt 

homosexuella män drabbas hårdare än vad den homosexuella kvinnan gör. Tidigare forskning 

och vår förförståelse låg som grund för de valda teorier och den metod vi valde i denna studie. 

I och med att vi valde att arbeta med en fenomenologisk metodansats fick vi ifrågasätta vår 

objektivitet samt tolka våra egna tolkningar flertalet gånger för att inte ha några förutfattade 

meningar om resultatet. 
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4.5 Urval och tillvägagångssätt 

Det urval som forskaren bestämmer sig för att använda sig av i utförandet av intervjuerna 

bestäms utifrån forskningsfrågan (Ahrne och Svensson 2011:42). I vårt fall behandlar våra 

forskningsfrågor homosexuella mäns upplevelser i det heteronormativa samhället. Vårt urval 

avgränsades därmed till homosexuella män och för att komma i kontakt med blivande 

informanter använde vi oss av två tillvägagångssätt, gatekeeper och snöbollsurval.  

Gatekeeper kallas den person som en forskare kan vända sig till för att komma i kontakt med 

fältet. En gatekeeper är en individ som på något vis har en relation till de individer som ska 

ingå i studien och kan med hjälp av sitt sociala nätverk hjälpa forskaren finna individer som är 

intresserade av att ställa upp vid intervju (Ibid:95). 

Snöbollsurval är relevant att använda när den grupp av individer studien syftar till att 

undersöka kan vara svårnådda på grund av olika anledningar. Att använda sig av 

snöbollsurval innebär att forskaren kommer i kontakt med en aktuell individ att intervjua, som 

i sin tur kan tipsa om en annan osv. Detta leder till att forskaren kan komma i kontakt med 

tillräckligt många informanter som krävs för att nå den empiri som behövs. Men det kan även 

bidra till att informanterna rör sig bland samma kretsar och innehar då liknande upplevelser 

(Ibid:43).  

Vårt första steg i att komma i kontakt med våra informanter var att ta kontakt med ordförande 

för RFSL Halland (Jonnié Jonsson) för att se om han kunde agera som gatekeeper för oss. Det 

han gjorde var att lägga ut vår förfrågan med syfte och frågeställning på deras officiella 

Facebook-sida för att intresserade individer sedan skulle kunna höra av sig till honom, och 

han skulle kunna ge deras kontaktuppgifter till oss. Med hjälp av vår gatekeeper kom vi i 

kontakt med två av våra informanter. De andra informanterna fick vi tag på genom att 

använda oss utav snöbollsurvalet genom att vi frågade oss fram till resterande informanter.  

Vi tog kontakt med samtliga informanter via telefon eller mail där vi förklarade syftet med 

studien, vår forskningsfråga samt de etiska aspekterna. När informanterna beslutat sig om att 

de var villiga att delta i studien skickade vi ut en förfrågan om tid och plats för intervjun. På 

grund av olika anledningar utfördes tre av intervjuerna via telefon. Nackdelarna med att tre av 

intervjuerna utfördes via telefon ansåg vi vara att dessa saknade den fysiska interaktionen, 

vilket ledde till att vi icke verbala uttryck inte gick att uppfatta, som delvis är syftet med att 
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använda fenomenologi som ansats. Samtidigt ansåg vi att vi fick ut relevant information som 

vi gått miste om ifall vi inte hade utfört intervjuerna överhuvudtaget. De andra sju intervjuer 

ägde rum i ett grupprum på biblioteket som tillhör Högskolan i Halmstad. Anledningen till att 

vi valde denna plats var på grund av att intervjuerna på så vis kunde ske avskilt från andra 

åhörare. Detta ansåg vi var viktigt för att våra informanter skulle kunna känna sig 

avslappnade och vara trygga i att kunna besvara våra frågor så ärligt som möjligt, vilket Kvale 

och Brinkmann (2014) pratar om gällande gatufenomenologi, som innebär att valet om miljö 

och omgivning är viktig för att informanten ska känna sig behaglig samt kunna besvara 

frågorna på så givande sätt som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014:137).  

Utifrån vårt syfte med studien och den teoretiska ram vi skapade med hjälp av våra valda 

teorier formade vi vår intervjuguide. Intervjuguiden formades till 18 frågor för att 

förhoppningsvis kunna besvara våra frågeställningar som behandlade homosexuella mäns 

upplevelser i det heteronormativa samhället. Fråga 1 - 3 var öppningsfrågor för att börja 

intervjun på ett lättsamt sätt och för att göra informanterna avslappnade. Fråga 4 - 8 var 

fördjupningsfrågor som behandlade hur homosexuella män upplever det heteronormativa 

samhället. Frågorna 9 - 13 var fördjupningsfrågor som behandlade hur homosexuella män 

upplever och påverkas av deras omgivning och de stereotypifieringar som finns i samhället. 

Fråga 15 - 17 var fördjupningsfrågor som riktade in sig på de homosexuella männens syn på 

samkönat föräldraskap. Vi valde sedan att avsluta med en öppen fråga då vi ville ge 

informanterna en chans att lyfta andra viktiga aspekter som inte tagits upp i frågorna. Vi 

delade in intervjuguiden i dessa teman för att inte gå miste om viktiga aspekter i 

informanternas livsberättelser och upplevelser. Vi ansåg även att dessa teman är ett 

hjälpmedel för att få svar på våra frågeställningar och fånga syftet med studien (se Bilaga 1 - 

Intervjuguide). 

Vid samtliga intervjutillfällen presenterades återigen syftet med studien, våra forskningsfrågor 

samt de etiska aspekterna. Det enda som skiljde intervjuerna åt var möjliga följdfrågor. Alla 

våra intervjuer spelades in, detta för att underlätta transkribering och analys av materialet. 

Samtliga informanter blev tillfrågade om inspelning var okej. Vid sex intervjutillfällen deltog 

båda uppsatsförfattarna. Vid dessa tillfällen var båda med under själva intervjun och bidrog 

med frågorna. De andra fyra tillfällen delades upp mellan oss så att vi gjorde två var, detta på 

grund av personliga skäl.  
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4.5.1 Analysmetod 

Redan under intervjuerna lägger forskaren märke till aspekter som är relevanta, såsom icke 

verbala uttryck. Efter att intervjuerna är gjorda är det av vikt att forskaren själv transkriberar 

materialet för att på så vis lära känna det bättre (Dalen 2007:65ff). Vidare bör forskaren gå 

igenom materialet och finna relevanta citat, urskilja liknande mönster i informanternas 

utsagor. Forskaren börjar nu göra teoretiska anknytningar för att lyfta materialets betydelse. 

Att finna relevanta teorier för att genomföra en bra analys av materialet kan vara en svår 

process, och därför kan det vara till fördel att diskutera den processen med andra för att få nya 

infallsvinklar (Ibid:70fff). Genom att sedan systematiskt bryta ner materialet och finna 

relevanta kategorier, kan forskaren förstå materialet på en djupare teoretisk nivå, vilket kallas 

att koda materialet (Ibid:74). Vi intervjuade sammanlagt tio stycken informanter och de 

genomförda intervjuerna varade mellan 23 och 77 minuter. Anledningen till att intervjuerna 

pågick under olika tidsintervaller var på grund av hur utvecklade svar informanterna gav oss. 

Faktorer så som ålder eller vilken stad informanterna kom ifrån var alltså inget som avgjorde 

hur utförliga svar informanterna hade. När alla intervjuer var gjorda började vi transkribera 

materialet utifrån det inspelade materialet, som resulterade i 112 sidor text. För att sedan få en 

bättre överblick samt för att kunna hitta likheter och skillnader beslutade vi oss för att 

sammanfatta transkriberingarna innan vi började på resultatdelen. Därefter gick vi igenom 

fråga för fråga från vardera av sammanfattningar för att sedan sammanställa det som var 

relevant för vår forskningsfråga och syfte med studien. I detta moment fick vi även fram 

likheter och skillnader i våra informanters upplevda livshistorier, vi plockade även ut 

relevanta citat för att tydliggöra deras upplevelser för läsarna. För att finna mönster i 

materialet tog vi hjälp av våra tre frågeställningar, dessa mönster fick sedan ligga till grund 

för vår analys. I denna process samtalade vi även med vår handledare gällande valda teorier. 

Vi hade funnit mönster i materialet som vi ville få med i analys men inte visste hur vi skulle 

koppla dessa och vilken teori som ansågs som mest relevant. Vi fick ett förslag på en teori av 

vår handledare som resulterade i att vårt material fick en djupare innebörd och vår förståelse 

lika så.   

 

4.6 Etiska aspekter 

Vid intervjuforskning uppstår det etiska problem på grund av att det i stora drag handlar om 

informantens känslor och erfarenheter. Det är därför viktigt som forskare att ta hänsyn till 

informanterna genom att ha en stark moralisk integritet. Detta innebär att forskaren bör ha 
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hög vetenskaplig kvalitet på den kunskap som forskaren låter sig publiceras. De etiska 

frågorna som uppstår vid intervjuforskning bör uppmärksammas redan i början av studien för 

att säkerhetsställa kunskapen. Forskaren bör överväga syftet med studien och reflektera över 

värdet med studien genom tematisering. Forskaren bör också överväga de konsekvenser som 

kan komma från informanternas deltagande samt säkerhetsställa konfidentialitet genom 

planering. Under intervjusituationen ska forskaren ha i åtanke vilka personliga konsekvenser 

intervjun kan ha för informanterna, såsom stress och/eller ändrad självuppfattning. Forskaren 

ska se till att den utskrivna texten är lojal mot informanterna samtidigt som den kräver 

informanternas konfidentialitet. Forskaren behöver hitta en balansgång mellan hur djupgående 

materialet ska analyseras och hur mycket informanten får ha inflytande på tolkat material. I 

materialet ska forskaren framföra säkrad och verifierad kunskap i den mån det går. Vid 

offentlig rapportering är konfidentialiteten ett grundläggande måste. Konsekvenserna som 

studien kan frambringa för informanterna och den grupp de tillhör måste finnas i åtanke under 

hela studiens gång (Kvale & Brinkmann, 2014:99f, 111). 

4.6.1 Etiska aspekter vid intervjutillfället 

Innan en intervju kan påbörjas finns det specifika etiska riktlinjer som behöver följas. Det är 

viktigt att informera syftet med studien och att informanterna ger samtycke till deltagande 

utan yttre påtryckningar. Att delta i en studie ska vara helt frivilligt och informanterna ska 

kunna avbryta intervjun när de vill. Förutom att presentera syfte med studien är det även 

viktigt att informera om vilka metoder som används i studien samt hur det insamlade 

materialet kommer hanteras och presenteras. Att hantera materialet konfidentiellt är särskilt 

viktigt inom kvalitativa studier då intervjuerna ofta innehåller känslig fakta kring 

informanternas livsberättelser. Av denna anledning är det därför betydelsefullt att informera 

informanterna kring detta för att de ska känna sig så trygga som möjligt. Det etiska aspekterna 

är extra viktiga när informanterna är barn eller individer som tillhör svaga eller utsatta 

grupper. Förutom att förhålla sig till materialet extra konfidentiellt så att informanterna inte 

kan identifieras av utomstående, så är det även viktigt att tänka till vid framställandet av 

materialet. Hur materialet presenteras kan komma att påverka hur utomstående ser på 

gruppen, och som forskare vill man inte bidra till en ökad stigmatisering (Dalen 2007:20-26).  

Då vår målgrupp var homosexuella män vilka tillhör en utsatt och marginaliserad grupp blev 

det särskilt viktigt för oss att tänka över de etiska aspekterna, såsom att säkra deras 

konfidentialitet. Det var också viktigt för oss att intervjun inte skulle bidra till negativa 
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konsekvenser såsom stress för informanterna samt att det färdiga materialet inte skulle kunna 

bidra till att gruppen utsattes för ytterligare utsatthet och stigmatisering. Vi fick därför vara 

noggranna med vilka frågor vi utformade i intervjuguiden så att dessa inte uppfattades som 

kränkande.  

4.7 Kritiska metodreflektioner  

I kvalitativ forskning är det relevant att lyfta forskningens validitet. Validitet handlar om 

forskningens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftbarhet. Faktorer som kan 

påverka validiteten är relationen som forskaren har till det studerade fältet, mångfald av  

informanter och urvalsprocess, val av metod, insamling och bearbetning av material. Något 

som även ses som relevant är att utföra en eller flera pilotintervjuer för att stärka 

intervjuguidens kompetens (Dalen 2013:114ffff). Det vi i efterhand kritiskt reflekterar över är 

bland annat vår urvalsprocess. När vi sökte informanter vände vi oss till en gatekeeper vi 

trodde skulle kunna hjälpa oss med nästintill alla informanter. Så blev inte fallet. Vår 

gatekeeper gjorde det han kunde för att bidra med informanter dock var det bara två individer 

som visade intresse. Detta resulterade i att vi fick använda oss av snöbollsurval vilket vi 

förstår kan ha påverkat resultatet samt spridningen av informanter då majoriteten av våra 

informanter besitter liknande karakteristiska drag. Att endast använda oss av gatekeeper ser vi 

hade ökat möjligheten för en större spridning och mångfald bland våra informanter.  

Ytterligare en sak som vi reflekterar över är att vi inte genomförde någon pilotintervju. En 

pilotintervju hade kunnat hjälpa oss med att se om intervjuguiden var formulerad på rätt vis 

och innehöll relevanta frågor till studiens frågeställningar. Anledningen till varför vi valde att 

inte genomföra en pilotintervju var på grund av den korta tiden och de deadlines vi hade. Vi 

märkte problem under intervjuernas gång då många av våra informanter hade det besvärligt 

med vårt tema “Omgivningen och den homosexuella mannen”. Således gav vår metod, den 

fenomenologiska halvstrukturerade livsvärldsintervjun, oss möjlighet till dialog, vilket hjälpte 

oss att bygga intervjun vidare för att nå ömsesidig förståelse för frågorna. Vid första 

intervjutillfället märkte vi också att när vi ställde fråga angående att skaffa familj och använde 

begreppet regnbågsfamilj antydde informanten ett visst missnöje med användningen av detta 

begrepp. Av denna anledning formulerade vi om frågan och bytte regnbågsfamilj till 

samkönat föräldraskap.  
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Att säga något om en större population, det vill säga, att generalisera, är även något som 

studier kan syfta till att göra. Detta är dock något som kan ses som problematiskt i kvalitativa 

studier då det kan vara svårt att föra över resultatet till andra kontexter än just det som har 

studerats (Ahrne & Svensson 2011:28f). Då vår studie grundar sig på tio informanters 

livsberättelser ser vi att generaliserbarhet inte är något vi kunnat uppnå. Att uppnå 

generalisering är dock inget vi heller syftat till att göra, utan fokus har just varit att lyfta våra 

deltagande informanters upplevelser av att vara homosexuell man i det svenska 

heteronormativa samhället.   

Summa summarum, det finns flera saker vi kritiskt reflekterar över men vi anser att vi inte 

hade kunnat utforma studien på något annat sätt med tanke på de tidsmässiga ramar och de 

resurser vi hade att förhålla oss till. Vi anser också att de etiska aspekterna vi har förhållit oss 

till och presenterat för våra informanter har varit i åtanke genom hela studien.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av det samlade materialet utifrån de teman som 

framställts utifrån empirin. Vi kommer först att presentera samtliga tio informanter men på 

grund av konfidentialitetskravet valde vi att inte benämna dem med fiktiva namn. Detta val 

beslutades för att vi ville minimera risken att våra informanter skulle kunna identifieras då det 

kan leda till stor utsatthet då våra informanter tillhör en minoritetsgrupp. Vi kommer således 

att presentera de som “informant/informanter”. Efter presentationen följer de tre teman som 

har framställts. Det första temat är “det heteronormativa samhället” som handlar om 

informanternas upplevelser i dagens heteronormativa samhälle, samt vad det finns för positiva 

och negativa aspekter med att vara homosexuell man i samhället idag. Temat “omgivningen 

och den homosexuella mannen” behandlar de stereotypifieringar informanterna stöter på samt 

hur informanterna blivit bemötta av sin omgivning. Det sista temat är “samkönat 

föräldraskap” som handlar om möjligheterna att skaffa barn som homosexuell man och 

samhällets acceptans gällande samkönat föräldraskap. 

5.1 Presentation av informanterna 

Majoriteten av våra tio informanter var 20-25 år, en var i 35-årsåldern och en var i 60-

årsåldern. Hälften av våra informanter lever i en samkönad relation idag, men ingen av våra 

tio informanter hade i dagsläget barn. Alla av informanterna är öppna med sin sexualitet. De 

flesta var mellan 14-16 år när de kom ut, den yngsta var 11 år och den äldsta var 22 år. 

Responsen de har fått av sin omgivning har varit blandad. En av våra informanter beskriver: 

“När jag kom ut för alla så var det typ en av de bästa upplevelserna jag gjort i hela mitt liv”.  

Två av våra informanter beskriver dock hur de försökte trycka undan sina känslor under en 

lång period innan de vågade erkänna för sig själva och andra att de var homosexuella. 

Flertalet av informanterna påtalar också att de väljer vilka de är öppna gentemot, då de inte 

vet hur omgivningen ska reagera och känner därför gärna av situationen.  

Tre av våra informanter har haft jobbiga processer där deras omgivning inte tagit 

homosexualiteten på ett bra sätt. Två berättar att deras familjer har bemött dem nedlåtande, 

kränkande och  på ett homofobiskt vis. Den tredje informanten beskriver att hans familj och 

nära omgivning tog det bra men att utomstående, såsom skolkamrater, har bemött honom 
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dåligt. De gick så långt att en av dessa tre informanter försökte ta livet av sig. 

 

5.2 Det heteronormativa samhället 

Ett heteronormativt samhälle innebär för alla våra informanter att samhället tar för givet att 

alla individer är heterosexuella. Det finns förväntningar på att det ska vara en kvinnlig och en 

manlig individ som dras till varandra samt ska komplettera varandra. En av våra informanter 

nämnde att hela samhället, såsom politiken, familjen, äktenskapet och barnuppfostran är 

uppbyggt efter den patriarkala heterosexuella mannen. Detta tror han kan påverka hur 

individer känner sig i sin homosexuella läggning och det kan hindra dem från att komma ut 

som homosexuella.  

De positiva aspekter som våra informanter ser med att vara homosexuell man i dagens 

samhälle är att det finns många underkategorier inom HBTQ vilket gör det lättare för 

individer att passa in och synliggöra sig. Fyra andra informanter ser det positivt att de har 

behövt gå igenom en komma-ut-process då det har lett till att de kan distansera sig från det 

patriarkala påtryck samt skapa sina egna normer.  

“[...] det är många som frågar mig varför showbusiness är så representerat av HBTQ-personer och 

det kanske är för att vi vågar satsa allt på ett kort [..]”  

Tre av tio informanter upplever inte att de utsatts för något motstånd på grund av sin sexuella 

läggning från samhället men de negativa aspekter de ser med att vara homosexuell man i 

dagens samhälle är att de behöver anpassa sig till sin omgivning och därav dölja sin sexualitet 

i vissa situationer. Detta har två av våra informanter tydligt märkt av då de fått möta glåpord 

såsom “jävla bög” och hot på grund av deras sexuella läggning. En av våra informanter 

betonade också att homosexuella män mår sämre psykiskt och att suicidtankar och 

suicidförsök är vanligare och tydligt överrepresenterade. Detta tror han beror på att denna 

grupp mår väldigt dåligt och har en rädsla över att bli felbehandlad. Två av våra informanter 

förklarade i intervjuerna hur de ifrågasatt sig själva då de inte varit tillräckligt manliga och 

där den ena till och med hatat att vara homosexuell.  

“Jag har inte mått bra, jag har mått jättedåligt över det och jag har velat försöka ändra på mig, 

fastän jag vet att det går inte för jag tror i alla fall att man föds så här och det är inget man kan rå 

för. Och ah, det har varit tufft, jättetufft.” 
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Fyra av våra tio informanter upplever det relativt problemfritt att vara homosexuell i Sverige 

år 2017. Däremot begränsar de sig i vissa fall genom att inte tala öppet om sin sexualitet på 

exempelvis arbetsplatsen eller att inte hålla hand med sin partner när de är ute i det offentliga. 

De förklarade vidare att de är medvetna om att det fortfarande finns de individer som ställer 

sig emot homosexualitet. De ser en utveckling i samhället då den upplevda homofobin har 

blivit mindre. Även att samhällets acceptans verkar ha gått framåt så beskrev två av 

informanterna Pride-festivalerna som ett tecken på att det fortfarande finns de individer som 

ställer sig emot HBTQ-individers rättigheter. En informant framhävde dessutom blodgivning 

som ett exempel på att homosexuella inte har samma rättigheter som heterosexuella, då de 

inte får lämna blod om de inte befunnit sig i ett monogamt förhållande under ett visst antal år. 

En annan av informanterna berättade att han av olika anledningar blir påmind i sin vardag att 

han är homosexuell då folk gör sexualiteten till ett samtalsämne. Han upplever ofta att han 

inte passar in på olika offentliga platser då han får en känsla av att i synnerlighet killar kan bli 

obekväma av hans närvaro.  

 

När vi frågade våra tio informanter om hur en vanlig dag kan se ut där de bemöts av det 

heteronormativa samhället lyfte sex av våra informanter att det framförallt är på deras 

arbetsplats som detta blir tydligt. För de informanter som väljer att inte tala öppet om sin 

sexuella läggning tas det för givet att de attraheras och är i förhållanden med kvinnor.  Två av 

informanterna beskrev hur de i olika kontexter väljer att bete sig och prata på ett mer 

”heterosexuellt” sätt för att undvika konflikter. En informant beskrev att det redan i förskolan 

där han arbetar görs uppdelningar och antaganden om att pojkar är kära i flickor och vice 

versa. Detta är något han också uppmärksammar i media, exempelvis filmer, där det oftast är 

en man och en kvinna som ingår i en parrelation.  

 

Det var endast två av våra tio informanter som uppgav att de aldrig har känt sig otrygga på 

grund av sin sexuella läggning. De andra av våra informanter nämnde att de har känt sig lite 

otrygga på grund av homofobin och att ordet bög används som ett skällsord. 

“[...] jag brukar säga att jag är bög för att ta makt över det ordet och har jag makten över ordet så 

kan de inte använda det emot mig.” 
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Vi fick även ta del av hur tre av våra informanter ser på homofobi. De beskrev att män som 

inte känner sig tillräckligt “äcklade” av homosexuella män kan bli oroliga över att de själva 

kan vara homosexuella. En av informanterna känner själv igen sig i detta när han var yngre:  

“Man brukar ju säga det att de värsta homofoberna är ju de som är lite oroliga i sig själva också. Det 

var ju jag när jag jag var yngre. För jag växte ju upp i en (....) familj så jag hatade ju allt som hade 

med bögar att göra. Så var man det själv” 

5.3 Omgivningen och den homosexuella mannen 

Majoriteten av våra informanter ansåg att de inte har behandlats annorlunda på grund av deras 

sexuella läggning. Tre av informanterna påtalar dock att de inte har några nära heterosexuella 

killkompisar, vilket den ena förklarar med att han tror är ganska vanligt då många 

heterosexuella män kan tro att bara för att man är gay är man kär i alla. 

En av de två informanterna som upplever att de har behandlats annorlunda förklarar att han 

tror att han behandlas annorlunda på grund av att han är feminin och att han av denna 

anledning i vissa situationer ändrar sitt kroppsspråk för att undvika konflikter. Den andra 

informanten som upplever att han behandlas annorlunda lyfter exempelvis att de i hemmet 

inte pratar om hans relationer. En informant beskrev även hur hans omgivning har uppfattats 

som missnöjd för att han inte stämmer överens med den bild på den homosexuella mannen 

som de har. Det framhävs också att det kan vara jobbigt och påfrestande att ständigt prata om 

sin sexualitet och bli ifrågasatt.  

Majoriteten av informanterna förklarade den stereotypiska homosexuella mannen som en 

individ med kvinnlig karaktär. De använde ord såsom feminin, fjollig och fabulous för att 

beskriva den stereotypiska homosexuella mannen. Informanterna beskrev också att den 

stereotypiska homosexuella mannen ska gilla musikaler, prata med ljus röst, intressera sig för 

mode, bry sig mycket om sitt yttre, vara fixerade av sex, ha en könssjukdom samt vara 

attraherade av alla män. Hur dessa stereotyper skapas och vidhålls betraktade flera av 

informanterna ha med media att göra då det är genom media som de homosexuella männen 

främst framhävs ha en kvinnlig karaktär. 

Majoriteten av våra tio informanter ser sig själva som mer maskulina än feminina, vilket 

resulterar i att de känner att den stereotypiska bilden av den homosexuella mannen inte passar 



 30 

in på dem eller påverkar dem. Detta bidrar också till att de upplever att de inte bemöts på 

något specifikt vis, då det tas för givet av att de är heterosexuella. Informanterna lyfte dock att 

media bör ändra och utveckla bilden av den homosexuella mannen. En av informanterna 

berättade om när han som yngre ville ha något att identifiera sig med, vilket medias bild och 

den stereotypiska mannen som framställdes där inte lyckades med. En annan av 

informanterna berättade hur han under sin uppväxt blev så utseendefixerad på grund av den 

stereotypiska mannen i media att han la tusentals kronor på sitt utseende, vilket ledde till ett 

ohälsosamt beteende. 

 ”Du vet väl att du kommer bli pedofil när du börjar jobba sen, du vet att du kommer det. Det kommer 

ju bli så och du ska vara så glad att jag under din utbildningsperiod har, eller är kapabel till att 

underkänna såna som dig, för ni ska inte var i förskolan.” 

Ovanstående citat beskriver en annan typ av stereotypifiering som tre av våra informanter har 

stött på vilket handlar om att det finns en bild i samhället som tyder på att homosexuella män 

inte bör ha barn eller arbeta med barn då det tros att barnen kommer att bli antastade.  

5.4 Samkönat föräldraskap 

De åtta informanterna som funderat över att skaffa barn lyfte alternativ såsom adoption, 

surrogatmödraskap och möjligheten att bilda familj med ett lesbisk par. Informanterna 

poängterade dock att det är långa och påfrestande processer att gå igenom på grund av olika 

lagar, att det finns få länder som Sverige samarbetar med vi adoption som tillåter 

homosexuella par att adoptera samt att det finns en risk att konflikter uppstår där den 

homosexuella mannen kan förlora vårdnaden för barnet.  

Våra tio informanter skildrade både fördelar och nackdelar med ingå i en samkönad familj. 

Fördelar som nämndes var att de och deras partners får möjlighet till att bilda familj som vilka 

individer som helst. Den långa och svåra processen förklarade en informant kan bidra till att 

barnet kan få mer uppskattning och kärlek. En annan av informanterna beskrev hur hans egna 

erfarenheter kan hjälpa honom att känna igen signaler om något är fel. En annan positiv 

aspekt som lyftes fram var att ett barn skulle kunna få fyra föräldrar om ett homosexuellt 

manligt par och ett homosexuellt lesbiskt par skaffade barn tillsammans.  
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“Alltså jag startar ju en familj, jag anser ju inte att jag startar en regnbågsfamilj även om det är ett 

väldigt fint och underbart uttryck, jag kommer ju bara ha min familj liksom. Det kommer ju för mig att 

vara som vilken annan familj som helst.” 

Nackdelarna som diskuterades var bland annat processen vid adoption, att denna process är 

långvarig och mer krävande av de homosexuella paren jämfört med heterosexuella par. Flera 

av informanterna beskrev också att det finns en stor risk för att möta motstånd och bli 

ifrågasatta av utomstående, på grund av att samkönat föräldraskap går emot det normativa i 

samhället. En informant förklarade att omgivningen anser att barn som har samkönade 

föräldrar skulle få en skev könsutveckling. Han tror att risken är störst ifall ett homosexuellt 

manligt par skaffar barn med ett homosexuellt lesbiskt par, då barnet ena veckan skulle få 

mycket av det manliga och andra veckan mycket av det kvinnliga. En annan informant ser 

risken i att barnet skulle bli utsatt i skolan av andra barn på grund av föräldrarnas sexuella 

läggning. Enligt en informant är det viktigt att inte skilja på barn och barn genom exempelvis 

så kallade “regnbågsdagis” då detta kan leda till uteslutning och segregering.   

“Jag kommer nog se det som vilken familj som helst, jag kommer ju inte älska mitt barn mindre bara 

för att jag är homosexuell, jag kommer också lära mitt barn att bilda egna uppfattningar och 

värderingar. Kanske kommer vi möta motstånd men jag hoppas inte det går ut över barnet för barnet 

kommer bli lika älskat av oss som det blir i en kärnfamilj, vilket jag hoppas att andra också kan 

förstå.” 

Samtliga av våra tio informanter nämnde att de tror att samhällets acceptans för samkönade 

par att skaffa barn är hög. Fyra av våra informanter nämnde dock att de tror att det är lättare 

samt mer accepterat för två lesbiska kvinnor att skaffa barn. Flertalet av informanterna 

påtalade att de tror att det alltid kommer att finnas individer som har en negativ syn på 

samkönat föräldraskap. En av informanterna berättade att han anser att det är för få som 

engagerar sig i frågan om samkönat föräldraskap och därför är det svår att uppnå ännu mer 

acceptans. En annan informant menade emellertid att samhället målar upp bilden av en 

regnbågsfamilj som något speciellt, vilket kan leda till att det blir svårare för vissa att 

acceptera den familjekonstellationen.  
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5.5 Resultatsammanfattning 

Samtliga av våra informanter var öppna med sin sexuella läggning. Det framkom dock från 

informanterna att samhället är uppbyggt utifrån heteronormativiteten, vilket kan göra det svårt 

för homosexuella män att erkänna sin sexualitet. Att komma ut och vara homosexuell man i 

dagens samhälle kan emellertid också vara positivt då det finns många underkategorier inom 

HBTQ, vilket gör att de homosexuella männen kan synliggöra sig och passa in. Att behöva gå 

igenom en komma-ut-process kan enligt våra informanter resultera i att de kan distansera sig 

från samhällets rådande normer. Det framkom dock att flertalet av informanterna väljer vilka 

de ska vara öppna mot då de inte vet hur omgivningen kommer att reagera på deras sexualitet 

samt att de är rädda för att bli felbehandlade. Majoriteten av våra informanter berättade att 

deras omgivning bemött dem väl när de berättade att de är homosexuella, medan de andra tre 

informanterna bemötts homofobiskt och kränkande. Informanterna var enade om att ett 

heteronormativt samhälle tar för givet att alla individer är heterosexuella. Informanterna 

nämner att det finns förväntningar på hur manligt och kvinnligt är och hur dessa ska 

komplettera varandra. Att som homosexuell man besitta en mer kvinnlig karaktär relateras 

med den stereotypa bilden av hur en homosexuell man bör vara. En homosexuell man ska 

exempelvis också vara kär i alla män och vara pedofil, enligt stereotypen. Majoriteten av 

informanterna identifierar sig inte med den stereotypa bilden, vilket kan ligga till orsak i att de 

inte bemöts annorlunda av omgivningen på grund av sin sexuella läggning. Detta i och med 

att det tas förgivet att de är heterosexuella.  

 

Majoriteten av informanterna upplever att de inte utsatts för något motstånd på grund av sin 

sexuella läggning samt att det är relativt problemfritt att vara homosexuell man i dagens 

svenska samhälle. Informanterna ser en utveckling i samhället och att den upplevda 

homofobin har minskat, dock är det endast två av de tio informanterna som aldrig känt sig 

otrygga på grund av sin sexuella läggning. De lyfte även att Pride-festivaler, blodgivning och 

att ordet bög används som skällsord som tecken på att det fortfarande finns individer som 

ställer sig emot homosexualitet. Homofobi förklarades av informanterna som en reaktion på 

att heterosexuella män som inte känner sig tillräckligt “äcklade” av homosexualitet kan bli 

oroliga över att de själva kan vara homosexuella och därför går de till motstånd mot 

homosexualitet.   

 

Informanterna lyfte möjligheterna med att skaffa barn genom exempelvis adoption, 

surrogatmödraskap och bilda familj med ett kvinnligt par. Fördelarna med att bilda familj med 
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ett kvinnligt par skulle resultera i fyra föräldrar. Samtliga betonade dock de långa processerna 

de får gå igenom på grund av att de är homosexuella män, vilket de såg som en stor nackdel. 

Att det finns en risk för att bemötas av motstånd, bli ifrågasatt och utsatt av omgivningen är 

ytterligare aspekter som lyfts. Samtliga informanter nämner att de tror att samhällets 

acceptans för samkönade par att skaffa barn är stor, dock tror flertalet att det ses som mer 

accepterat för två kvinnor att skaffa barn ihop än två män. En informant lyfter vikten av att 

inte skilja på olika barn, genom exempelvis så kallade “regnbågsdagis” då detta kan leda till 

uteslutning och minskad acceptans i samhälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

6. Sociologisk analys 

I detta kapitel presenteras analysen av vårt resultat med hjälp av valda teorier stigma, makt i 

relation till sexualitet, maskulinitet samt de främre och bakre regionerna. Vi har delat in 

analysen i samma teman som resultatet: det heteronormativa samhället, omgivningen och den 

homosexuella mannen och avslutar med samkönat föräldraskap.  

6.1 Det heteronormativa samhället 

Ett heteronormativt samhälle innebär för alla våra informanter att det tas för givet att alla 

individer är heterosexuella, att män ska dras till kvinnor och vice versa. Informanterna 

nämnde flera positiva aspekter med att vara homosexuell i dagens samhälle, som exempelvis 

att det finns många underkategorier inom HBTQ vilket gör det lättare för individer att passa 

in och synliggöra sig. Det upplevs också av våra informanter som positivt att ha behövt gå 

igenom en komma-ut-process då det har lett till att de kan distansera sig från det patriarkala 

påtryck samt skapa sina egna normer. Som en av informanterna lyfter, att anledningen till att 

showbusiness är representerat av HBTQ-personer tror han har att göra med att de vågar satsa 

allt på ett kort. Goffmans begrepp stigma (1972) beskrivs oftast i en negativ bemärkelse, men 

vi ser här att våra informanter vänder det stigmatiserade till det positiva, en styrka. På grund 

av sin komma-ut-process har de kunnat distansera sig och skapa egna normer, vilket de 

kanske inte haft möjlighet till annars.  

Det framkom från en av informanterna att det heteronormativa samhället är uppbyggt efter 

den patriarkala heterosexuella mannen, som påverkar hur individer känner sig trygga i sin 

homosexuella läggning och det kan hindra dem från att komma ut som homosexuella. 

Samtliga informanter betonar att det finns annorlunda regler och lagar i samhället som gäller 

om du är heterosexuell eller homosexuell. Majoriteten nämner att de anpassar sig i olika 

kontexter så som på arbetsplatsen eller ute i det offentliga. Detta gör de genom att inte tala om 

för de på sin arbetsplats om sin sexuella läggning, inte hålla i handen offentligt och även i 

vissa lägen försöka bete sig mer ”heterosexuellt”. Informanterna berättar även att de väljer 

vilka de är öppna om sin sexuella läggning inför, då de inte vet hur omgivningen kan komma 

att reagera på denna information. Foucault (2008) beskriver hur det är genom makt som den 

sociala omvärlden skapas, vilket medför under- och överordningar (Foucault, 2008:206fff). 

De sexuella avvikelserna har setts som onormala, och därav har samhällets fixering av att 

kontrollera sociala beteenden gjort att sexualiteten börjat att reglerats och setts som både 

onaturligt och onormalt. Foucault menar på att sexualiteten är en del av en dold maktstruktur 
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och att makt upprätthåller övervakningen och kontrollen av sexualiteten då Foucault menar att 

sexualiteten bildats kulturellt, historiskt och genom sociala diskurser (Foucault, 2002:50, 

56ff). Detta ser vi i hur våra informanter upplever det heteronormativa samhället och hur de i 

vissa lägen anpassar sig för att undvika att konflikter uppstår. Genom att undvika konflikter 

ser vi hur de påverkas av dessa över- och underordningar samt i vissa lägen försöka anpassa 

sig efter den normativa bilden.  

Med hjälp av Goffmans teori om de främre och bakre regionerna (1959) fick vi uppfattningen 

att informanterna, i den bakre regionen, kan vara sig själva. Goffman beskriver att det är i den 

bakre regionen som individer kan vara sig själva utan att bry sig om samhällets normer. Det är 

även här som individer finner stöttning i sitt team (Goffman, 1997, 101ff). Detta team kan vi 

se som de individer som våra informanter väljer att vara öppna med sin sexuella läggning 

inför och kan finna trygghet hos. Informanterna antydde att de har vissa förväntningar på sig, 

och därför anpassar de sig i vissa situationer, vilket vi anser att Goffman förklarar genom de 

främre regionerna och att dessa styrs av samhällets normer (Goffman, 1959:97ff). Att inte 

hålla i handen offentligt eller berätta om sin sexuella läggning på arbetsplatsen kan vi se är så 

kallade anpassningar efter anständighetsnormer. Anpassningen som våra informanter gör 

menar de själva, och även Goffman (Ibid:97ff) är en strategi för att undvika konflikter. 

Informanterna talar om skillnaden som har skett i samhället genom tiden. Majoriteten anser 

att acceptansen har gått framåt men några av informanterna framhäver Pride-festivalen som 

ett tecken på att det fortfarande finns de som ställer sig mot HBTQ-individer. Informanterna 

beskriver hur de i vissa sammanhang får möta glåpord såsom “jävla bög” och hot på grund av 

deras sexuella läggning. Detta kan bidra till att informanterna anpassar sig till det 

heteronormativa i vissa situationer för att undvika att utsättas för hatbrott och homofobi. Vi 

väljer att koppla detta till Connell (1999) som beskriver hur hegemonisk maskulinitet 

betraktas som den högsta och mäktigaste maskulinitetsformen och dominerar över både andra 

typer av maskuliniteter samt femininitet. Denna position är legitimt accepterad och ägarna av 

denna position utgör patriarkatets toppskick (Connell, 1999:101fff). Connell beskriver hur 

relationerna mellan genus kan uttrycka sig på olika sätt, såsom diskriminering, homofobi och 

våld. Dessa relationer skapar både inkludering och exkludering i det sociala samspelet mellan 

individer (Ibid:62). Våra informanter berättar att det fanns en rädsla över att bli felbehandlad. 

Vissa av informanterna har ifrågasatt sig själva då de inte varit tillräckligt maskulina, vilket 

lett till att en av våra informanter började hata sig själva på grund av sin sexuella läggning och 
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försökt att begå självmord. Samma informant berättade att homosexuella män mår sämre 

psykiskt och att suicidtankar och suicidförsök är vanligare och tydligt överrepresenterade. 

Vidare beskriver Connell (1999) att homosexualitet ses som en underordnad av den 

hegemoniska maskuliniteten och de homosexuella männen placeras alltså följaktligen i botten 

av männens genushierarki (Ibid:101). Detta kopplar vi ihop med den oro som några av våra 

informanter menar på att heterosexuella män kan känna när de inte blir tillräckligt äcklade av 

homosexuella män och blir således bekymmersamma ifall de själva är homosexuella. Vi ser 

följaktligen att den hegemoniska maskuliniteten även speglar av sig på heterosexuella män.  

 

6.2 Omgivningen och den homosexuella mannen 

Majoriteten av informanterna beskrev den stereotypa homosexuella mannen som en individ 

med kvinnlig karaktär. Feminin, fjollig och fabulous var några av de ord som våra 

informanter använde för att karaktärisera den stereotypa homosexuella mannen. 

Informanterna förklarade också den stereotypa homosexuella mannen som någon som ska 

gilla musikaler, intressera sig för mode och sitt yttre samt vara attraherade av alla män. Hur 

dessa stereotyper skapas och vidhålls ansåg flera av informanterna vara på grund av media, då 

det är media som i första hand framhäver homosexuella män enligt den stereotypifiering som 

finns. De flesta av våra informanter framställde sig själva som mer maskulina än feminina, 

vilket resulterar i att de inte kan förknippa sig med den stereotypiska bilden av den 

homosexuella mannen. Det i sin tur tillför också att informanterna upplever att de inte bemöts 

på något specifikt vis eller behandlas annorlunda på grund av sin sexuella läggning, då det tas 

för givet av att de är heterosexuella. Goffman (1972) kan ge oss förklaring till dessa 

upplevelser och den stereotypifiering som finns med hjälp av begreppet stigmatisering. 

Stigmatiserig beskriver hur samhället har skapat förutbestämda meningar om individer och 

vilka egenskaper individen besitter. De förutbestämda meningarna och egenskaperna grundas 

i de normer som finns i samhället (Goffman, 1972:11ff).  En av de informanter som således 

upplever att samhället uppfattat honom som annorlunda beskriver att han ständigt har blivit 

ifrågasatt, vilket har varit både påfrestande och jobbigt. En annan beskriver hur han, på grund 

av att han är mer feminin än andra män, ändrar sitt kroppsspråk i vissa situationer för att 

undvika konflikter. På grund av den stereotypifiering som finns gentemot den homosexuella 

mannen har en av våra informanter lagt tusentals kronor på sitt utseende, det i sin tur 

medförde en ohälsosam livsstil. Det har också upplevts svårt att som yngre ha något att 

identifiera sig med till följd av den stereotypiska bilden som målats upp nämner en informant. 

Några av informanterna har även upplevt visst påtryck från nära som bett de att inte vara 
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öppna med sin sexualitet från omgivningen, för att detta skulle kunna riskera exempelvis 

deras syskon. Vi tolkar det som att informanternas omgivning önskat att informanterna ska 

dölja sitt stigma (Goffman,1972) för att inte visa att de är avvikande från normen. 

I vårt fall ser vi att den homosexuella mannen som inte överensstämmer med de bilder som 

samhället har skapat gällande både hur en man ska vara men också hur en homosexuell man 

bör vara blir stigmatiserad (Goffman, 1972). Genom att ändra exempelvis sitt kroppsspråk ser 

vi även hur informanterna anpassar sig i den konkreta kontexten för att undvika konflikter, så 

som Goffman (1959) talar om de främre regionerna. Detta blir tydligt när informanterna 

nämnde att de i vissa fall anpassar sig för att kringgå konflikter samt att de som är mer 

maskulina inte bemöts på samma sätt som de mer feminina männen gör. En informant 

beskrev till och med hur han upplever att hans omgivning verkat missnöjd för att han inte 

stämmer överens med den bild de har på den homosexuella mannen. Vi kopplar även detta 

med Connell (1999) som menar på att det är ett givet faktum att det finns underordning, 

allians och dominans i alla relationer, vilket skapar inklusion och exklusion av individer 

(Connell, 1999:62). Den normativa standarden som den hegemoniska maskuliniteten skapar 

resulterar i en idealbild av mannen som många män har svårt att uppnå och den hegemoniska 

maskuliniteten skapar också en dominans över både andra typer av maskuliniteter samt 

femininitet (Ibid:101fff). De informanter som uttrycker sig mer maskulint, ser vi, kan alltså 

dra nytta av den hegemoniska maskuliniteten för att undvika underordning. Utifrån tre 

informanters berättelser får vi ta del av hur homosexuella män blir inplacerade i fack utifrån 

de normer som finns i samhället och därav försöker de att dölja sin sexualitet. Informanterna 

beskriver att de upplever att samhället har en bild av hur homosexuella män ska vara och om 

de då jobbar med barn så ska de automatiskt vara pedofiler och antasta på barn. Connell 

(1999) kan ge förklaring i detta genom att de homosexuella männen placeras i botten av 

männens genushierarki, vilket skapar förtryck då de är avvikande och inte passar in i normen 

(Ibid:101fff). Tre av informanterna påtalar att de inte har några nära heterosexuella 

killkompisar, vilket den ena förklarar med att han tror är ganska vanligt då många 

heterosexuella män kan tro att bara för att man är gay är man kär i alla. Här blir Connells teori 

om maskuliniteten (1999) tydlig igen då han menar på att relationen inom könen är en viktig 

del som utgör den sociala strukturen (Ibid:99).  

6.3 Samkönat föräldraskap 

Våra informanter lyfter problematiken med att skaffa barn då det är långa och påfrestande 
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processer. Informanterna nämnde att det kan bero på den rådande politik och de lagar som 

finns i och styr samhället. Ett exempel informanterna nämnde var vid adoption där det sker 

olika processer och utredningar beroende på om paret är homosexuellt eller heterosexuellt. 

Många av de länder som Sverige samarbetar med gällande adoption accepterar inte att 

samkönade par adopterar, vilket är en bidragande faktor till längre och svårare processer. Vi 

anser att det går att relatera till Foucault teori om makt och sexualitet (2002) där Foucault 

redogör hur samhällets sociala strukturer använder sexualiteten som ett disciplinerings-

instrument för att övervaka individer (Foucault, 2002:50, 56ff). Att homosexuella, och i detta 

fall homosexuella män, får genomgå en längre och svårare process än vad heterosexuella par 

behöver göra, tyder på hur de som har makten fortfarande använder sexualiteten för reglering 

och kontroll över samhällets individer. Informanternas upplevelser om att det finns motstånd i 

samhället gällande att samkönade par skaffar barn tyder på dessa över- och underordningar 

där de homosexuella männen hamnar i underordnad gentemot de hierarkiska strukturerna. 

Makten över sexualiteten (Foucault, 2002) ser vi också kan förknippas med det en av 

informanterna nämnde angående att samhället konstruerar bilden av en regnbågsfamilj som 

något speciellt, vilket medför att normaliseringen av regnbågsfamiljer försvåras. 

Våra informanter framhäver flera fördelar med att ingå i en samkönad familj. Enligt 

informanterna kan den långa och svåra processen kan leda till att de uppskattar föräldraskapet 

och barnet på ett annat sätt samt kan ge barnet mer kärlek. En av informanterna nämnde 

dessutom att det kan vara lättare som homosexuell, på grund av sina egna erfarenheter, att 

känna igen signaler om något är fel. En annan positiv aspekt som lyftes fram av våra 

informanter var att ett barn skulle kunna få fyra föräldrar om ett homosexuellt manligt par och 

ett homosexuellt lesbiskt par skaffade barn tillsammans.  

En del av informanterna påpekar att de tror att det är lättare och mer accepterat för ett lesbiskt 

par att bilda familj. Informanterna förklarade också att de är rädda för att möta motstånd och 

bli ifrågasatta av utomstående. Som vi tolkar och uppfattar informanternas berättelser och 

upplevelser ligger inte problemet inom familjen utan från omgivningen och de utomstående, 

på grund av att ett samkönat föräldraskap går emot det normativa i samhället. Goffmans 

(1972) begrepp stigmatisering förklarar detta genom relationen mellan det som anses vara det 

normala i samhället och det som ses som avvikande. Det som anses vara normalt i samhället 

bildar således samhällets normer och när något eller någon bryter mot detta blir det till ett 

stigma (Goffman, 1972:11ff).  Informanterna betonar att samhället har skapat förutbestämda 
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åsikter och egenskaper hur familjer ska se ut, vilket återspeglar sig i kärnfamiljen som består 

av en mamma, en pappa och barn. Detta kan bindas samman med det en av våra informanter 

berättade om, ett så kallat “regnbågsdagis”. Informanten belyste att samhället därmed kan 

skapa ökad uteslutning för regnbågsfamiljerna då dessa är avvikande och, som vi men även 

Goffman (1972) skulle förklara det, ses som ett stigma. Samtidigt som det stigmatiserade ofta 

bidrar till negativa effekter så ser vi ännu en gång i det en av informanterna nämner att på 

grund av sina erfarenheter kunna känna igen signaler om något är fel. Det stigmatiserade 

framhävs igen som något som kan bidra till en styrka och inte bara som något som är negativt. 
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7. Avslutande sammanfattning och reflektion       

Syftet med vår studie var att skapa förståelse och reflektera över hur homosexuella män 

upplever det är att leva i det svenska heteronormativa samhället.   

 

Utifrån problemformulering och syfte valde vi att utforma två frågeställningar:  

- Hur upplever och påverkas homosexuella män av deras omgivning och de 

stereotypifieringar som finns i det svenska samhället? 

 

- Hur upplever homosexuella män deras möjligheter till ett familjeliv i konstruktion av 

samkönat föräldraskap? 

För att skapa inblick i det sociala fenomenet och vår huvudfråga sökte vi oss till tidigare 

forskning och av artiklarna Avoiding shame young LGBT people, homophobia and self-

destructive behaviours och  Homosocialitetens kraft - hur unga män ”gör”maskulinitet i 

grupp och individuellt fick vi en förståelse för att HBTQ-individer löper högre risk att hamna 

i psykisk ohälsa och att de använder olika strategier för bemöta den homofobi de kan utsättas 

för. Vi fick också kunskap för att homofobin ofta skapas i det heteronormativa samhället, som 

i sin tur konstruerar maskuliniteten och hur en man “bör” vara. Ur intervjuerna och resultatet 

fick vi en förståelse i att det heteronormativa samhället upplevs vara uppbyggt efter den 

patriarkala heterosexuella mannen, vilket kan påverka om individer känner sig trygga i sin 

sexuella läggning eller inte. Det heteronormativa samhället är något som våra informanter 

möts av dagligen och det heteronormativa har inflytande på hur informanterna rör sig i olika 

kontexter.  Informanterna väljer i vissa fall att ta till strategier för att få ett mer heterosexuellt 

uttryck och på så vis undvika konflikter. Att det finns olika regler och lagar beroende på 

sexualiteten är något flertalet av våra informanter lyfter som något negativt med att leva i ett 

heteronormativt samhälle. Våra informanter nämnde dock, att trots de negativa aspekterna 

som de upplever i det heteronormativa samhället, har majoriteten av dem inte upplevt deras 

sexualiteten på ett negativt sätt. De framhäver att de lärt sig att distansera sig från samhällets 

heteronormativa värderingar och normer, vilket har lett till att de har vågat satsa mer än vad 

de tror många andra gör. Samhällets acceptans verkar gå framåt enligt våra informanter men 

de påpekar emellertid att det beror mycket på ifall man som homosexuell man passar in i 

stereotypen eller inte.  
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I artikeln Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap fick vi ta del av att det 

som kommer till uttryck i media har stor påverkan på det konstruerade könet och att det är där 

den stereotypa bilden av den homosexuella mannen skapas och tar fäste i samhället. Detta 

ledde oss in på vår första underfråga som var: Hur upplever och påverkas homosexuella män 

av deras omgivning och de stereotypifieringar som finns i samhället? De flesta av våra 

informanter upplever att omgivningen tar för givet att de är heterosexuella på grund av att de 

inte uppvisar några feminina karaktärsdrag som överensstämmer med samhällets 

stereotypifiering av den homosexuella mannen. De homosexuella männen som har mer 

feminin karaktär uppfattar vi vara dem som blir ifrågasatta och/eller bemöts av homofobi från 

omgivningen. Informanterna nämnde att media har en stor betydelse i skapandet av den 

stereotypa bilden av den homosexuella mannen och att den bild som media uppvisar kan 

skapa svårigheter kring identitetsskapande. Homosexuella män blir inplacerade i fack utifrån 

den stereotypifiering och de normer som finns i samhället. 

Den normativa bilden av kärnfamiljen som består av en mamma, pappa och barn upplevs som 

djupt förankrad i samhällets struktur enligt informanterna. De nämner att samhället framhäver 

en regnbågsfamilj som något speciellt, vilket de tror försvårar normaliseringsprocessen. 

Artiklarna Diskursiv diskriminering av Regnbågsfamiljer: En analys av argument mot 

likställande av homo- och heterosexuellas föräldraskap samt Att vara pappa i homofamiljer - 

berättelser om barn, mammor och familjeliv behandlar huruvida homosexuella par har rätten 

till att adoptera barn samt vilka roller mammor och pappor har i regnbågsfamiljer. Utifrån 

dessa artiklar skapade vi vår andra underfråga som blev: Hur upplever homosexuella män 

deras möjligheter till ett familjeliv i det heteronormativa samhället? Det tydliggjordes en 

problematik hos våra informanter angående att som samkönade par är det långa och 

påfrestande processer när det gäller att skaffa barn, vid exempelvis adoption genomgår 

heterosexuella och homosexuella par olika processer och utredningar. Det finns en rädsla hos 

våra informanter om att utsättas för motstånd och bli ifrågasatta av omgivningen på grund av 

deras familjekonstellation men att de själva ser, på grund av de långa processer som kan 

uppstå, att de kan uppskatta föräldraskapet mer samt att de med sina egna erfarenheter kan 

uppfatta om barnet mår dåligt eller dylikt.   

 

Det insamlade materialet grundar sig på våra tio informanters upplevelser och gör att vi ser att 

det är för få deltagande i studien för att kunna göra en generalisering, detta var således inte 

heller något vi syftade till att uppnå. Vi vill dock göra en antydan om, då majoriteten av våra 
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informanter har liknande livsberättelser och karakteristiska drag, att resultatet skulle kunna 

utgöra en bild av hur det kan se ut för en större population som identifierar sig med dessa. Vi 

väljer emellertid att vara försiktiga i detta påstående då vi inte har fler belägg än våra 

informanters utsagor, vilka också går emot tidigare forskning. Till följd av att majoriteten av 

våra informanter gick emot mycket av den tidigare forskning i att ha påverkats negativt 

psykiskt på grund av sin sexuella läggning, kände vi att det ställde en högre press på oss vid 

presentation av resultat och analys för att inte tolka informanternas berättelser fel. Vi fick här 

tolka våra egna tolkningar flertalet gånger för att vara någorlunda säkra på att det vi 

framställde var informanternas sanning. Detta gjorde vi för att ingen av informanterna skulle 

känna sig kränkta på grund av studien och inte heller känna att vi påverkar dem negativt. Vi 

valde att inte använda oss av fiktiva namn när vi presenterade resultat. Detta på grund av att 

minska risken för att våra informanter skulle kunna identifieras och på så vis komma till 

skada. Vi ser att om vi hade valt fiktiva namn så skulle vi kunnat uppnå en tydligare bild av 

informanternas livsvärld och hur detta har påverkat deras upplevelser. Samtidigt ansåg vi att 

empirin var tillräckligt homogen för att vi skulle kunna framställa en mer tydlig och generell 

bild utan att viktig information gick till förlust.  

7.1 Slutord 

Att det heteronormativa ligger djupt förankrat i samhällets struktur är inget dolt fenomen. Nu 

är det upp till oss, våra medmänniskor och samhälle att se bortom detta samt öka acceptansen 

för det som ses som stigmatiserande och annorlunda. Att det råder skillnader på grund av vem 

man älskar, är något som i dagens Sverige inte kan anses vara hållbart.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledning 

Vi heter Nathalie och Sandra. Vi kommer ifrån Högskolan i Halmstad och studerar 

Samhällsförändring och social hållbarhet. Vi skriver nu vår kandidatuppsats och syftet med 

vår studie var att skapa förståelse för hur homosexuella män ser på de heteronormativa 

strukturer som finns i dagens svenska samhälle och hur de förhåller sig till dessa. Vi ville 

även komma åt hur homosexuella män upplever och påverkas av deras omgivning och de 

stereotypifieringar som finns i samhället, samt hur homosexuella män ser på möjligheter till 

ett familjeliv i konstruktion av samkönat föräldraskap.  

Syftet med vår studie var att skapa förståelse och reflektera över hur homosexuella män 

upplever det är att leva i det svenska heteronormativa samhället.   

 

Utifrån problemformulering och syfte valde vi att utforma två frågeställningar:  

- Hur upplever och påverkas homosexuella män av deras omgivning och de 

stereotypifieringar som finns i det svenska samhället? 

 

- Hur upplever homosexuella män deras möjligheter till ett familjeliv i konstruktion av 

samkönat föräldraskap? 

Anonymitetsskydd  

Dina uppgifter kommer att vara anonyma, dina svar kommer bara behandlas av oss och 

kommer endast användas i forskningssyfte. Intervjuerna kommer att spelas in om detta känns 

okej för dig? I så fall kommer den inspelade intervjun endast användast vid transkribering av 

materialet och inspelningen kommer att raderas efteråt. Materialet framställs som grund för 

vårt examensarbete. Vi kommer att presentera dig, och de andra, som “informant” i 

resultatdelen för att ingen ska kunna identifiera just dig. Att medverka i denna intervju är helt 

frivilligt och du kan avbryta intervjun när du vill, eller välja att inte svara på en specifik fråga. 

 

Något du vill fråga innan vi sätter igång? 

 

Öppningsfrågor  

1. Hur gammal är du? 

2. Lever du i en samkönad relation idag? 
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3. Har du några barn? 

- Om svar ja: Kan du berätta under vilka förhållanden barnet kom till? 

Fördjupningsfrågor: 

Tema 1: Heteronormativa samhället 

4. Är du öppen med din sexualitet? Varför/Varför inte? Om svar ja: Hur gammal var du när 

du “kom ut”? - Berätta kort om hur det gick till och vad du möttes av för respons av 

omgivningen. 

5. Hur upplever du det är att vara homosexuell i det svenska samhället 2017? Har du sett 

någon förändring genom tiden? 

6. Vad innebär ett heteronormativt samhälle för dig? 

- Vad upplever du för möjligheter och positiva aspekter med att vara homosexuell i dagens 

samhälle? 

- Vad upplever du för motstånd med att vara homosexuell i dagens samhälle? 

7. Kan du berätta hur en vanlig dag kan se ut där du bemöts av heteronormen? 

8. Har du någon gång känt dig otrygg på grund av din sexuella läggning och i så fall i vilket 

sammanhang? 

Tema 2: Omgivningen och den homosexuella mannen 

9. Hur upplever du att omgivningen uppfattar/uppmärksammar din sexuella läggning? 

10. Upplever du att det finns stereotypifieringar i samhället som du påverkas av och i så fall 

hur påverkar dessa dig?  

11. Vilka sociala grupper definierar du dig med och rör dig emellan? (ex kön, ålder, sexuell 

läggning, intressen, bekanta).  

12. Tror du och i så fall i vilken bemärkelse att dessa grupper som du nämnde har påverkat 

dig och ditt identitetsskapande? (Kopplat till de generaliserade andre och självet).  

13. Upplever du i ditt sociala samspel att du behandlas annorlunda på grund av din sexuella 

läggning?  

- Om svar ja: Vill du berätta under vilka omständigheter? 

 

Tema 3: Samkönat föräldraskap 

14. Hur ser du på dina möjligheter att skaffa barn som homosexuell?  

- (alternativ, om informanten har barn: hur ser du på homosexuellas möjligheter till att skaffa 

barn?) 
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15. Hur upplever du samhällets acceptans för samkönade par att skaffa barn? 

16. Hur anser du att samhället kan arbeta framåt i frågan gällande regnbågsfamiljer (samkönat 

föräldraskap)? 

17. Hur ser du på att ingå i en regnbågsfamilj? Fördelar/nackdelar? 

Öppen fråga 

18. Finns du vill tillägga gällande ämnet? 

 

Avslut 

Tack för din medverkan. 
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