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Abstract 
 

Föreliggande studie ämnade att öka kunskapen om trygghet och dess          
beståndsdelar ur ett icke-heterosexuellt perspektiv. Frågeställningen      
var därför “Vad innebär begreppet ‘trygghet’ ur ett        
icke-heterosexuellt perspektiv och vilka beståndsdelar består      
begreppet av?”. Rekryteringen skedde med lämplighetsurval genom       
ett internetforum och kriterierna för att kunna delta i studien var att            
identifiera sig som icke-heterosexuell, vara över 18 år och kunna ta           
sig till något av de två valda länen i norra Sverige. Fem            
halvstrukturerade intervjuer genomfördes vilka sedan transkriberades      
ortografiskt och analyserades genom en tematisk analys. Analysen        
ledde till fem teman, Dissonans, Självförsvar, Fördomar, Ålder och         
Stöd, samt två underteman, Jämlik behandling och Normarbete.        
Resultaten antydde att en ökad trygghet förutsätter ett minskat fokus          
på den icke-heterosexuella individen och att möjliga interventioner        
istället bör riktas direkt mot samhället i stort. 
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Gillar du också päron? - Trygghet ur ett icke-heterosexuellt perspektiv 
 
I dag finns det många studier som undersöker diskrimineringen av icke-heterosexuella 
personer och dess påverkan på deras fysiska och mentala hälsa (Webster, Adams, Maranto, 
Sawyer, & Thoroughgood, 2018). Dessa studier nämner ofta trygghet som en variabel eller 
minskad trygghet som ett resultat av diskriminering (Marx & Kettrey, 2016). Trots detta finns 
det en bristande kunskap angående vad begreppet “trygghet” faktiskt innebär för de 
icke-heterosexuella undersökningsdeltagarna, en kunskapsbrist som föreliggande studie 
ämnar fylla. 
 
Begreppsdefinitioner 
Icke-heterosexuell. Detta begrepp används i föreliggande studie för att beskriva alla personer 
som har en normbrytande sexualitet (Jansson & Jacobsson, 2007), det vill säga alla som inte 
identifierar sig som heterosexuell. 
Heterosexism. En form av diskriminering riktad mot personer som avviker från heteronormen 
(Walls, 2008). Denna diskriminering kan uttryckas genom bland annat uteslutning från 
sociala sammanhang, stigmatisering, segregering eller osynliggörande av 
icke-heteronormativa uttryck. 
 
Teoretisk utgångspunkt 

Queerteori. Enligt Butler (2007) är kön ett socialt konstrukt som människor tilldelas 
vid födseln snarare än ett biologiskt fenomen. Detta sociala konstrukt har skapats inom en 
patriarkal och heteronorm kultur och det biologiska könet förväntas överensstämma med hur 
en person beter sig och vem hen åtrår, det vill säga att män ska attraheras enbart av kvinnor 
och vice versa. Även Jansson och Jacobsson (2007) beskriver hur heteronormen förutsätter 
att könet man och könet kvinna är två dikotoma kategorier som ska komplettera varandra.  
Heteronormen sätter även regler för hur män och kvinnor ska se ut och bete sig för att följa 
samhällets förväntningar. Denna uppdelning med kön som en dikotom kategori är central för 
upprätthållandet av patriarkatet och ligger till grund för heteronormen (Butler, 2007). Att 
avvika från heteronormen innebär därför en avvikelse från det normala och att personen inte 
beter sig på ett socialt önskvärt sätt (Jansson & Jacobsson, 2007), något som skulle kunna 
leda till sociala sanktioner och diskriminering. 

Det queerteoretiska synsättet ligger till grund för föreliggande studie och dess 
frågeställning, då risken för sociala sanktioner baserat på någons sexualitet med största 
sannolikhet påverkar den utsatta personens känsla av trygghet på ett sätt som personer med 
normbekräftande sexualitet inte behöver ta hänsyn till. Den nuvarande heteronormen kan 
dessutom endast förändras genom att kontinuerligt belysas och ifrågasättas (Butler, 2007), 
något som föreliggande studie hoppas kunna bidra till. 

Hermeneutisk filosofi. Det hermeneutiska sättet att se på verkligheten utgår från att 
den objektiva världen endast kan upplevas subjektivt eftersom intryck filtreras genom en 
individs erfarenheter och förutsättningar (Lantz, 2013). Enligt detta perspektiv så går det inte 
att studera ett fenomen direkt utan endast genom de många filter som varje enskild individ ser 
världen genom. Därför kommer intervjuer med flera olika informanter ofrånkomligen att 
innehålla skillnader, men även likheter. Genom att undersöka dessa går det att få en bredare 
och djupare förståelse för ett fenomen. 
 
Tidigare forskning 
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För de allra flesta så är relationen till familjen det tidigaste sociala bandet i livet (Dickstein, 
2002) och kan påverka livstidsutfallet för flera viktiga variabler såsom läsförmåga och 
interpersonell kommunikation, samt influera en persons upplevda trygghet (Pachankis & 
Bernstein, 2012), bland annat genom att påverka vilka förväntningar en person har gentemot 
sin omgivning. Mohr (2016) fann att anknytningsstil, ett sätt på vilket personer interagerar 
med omvärlden som utformas redan i småbarnsåren (Slater, 2007), har en modererande effekt 
mellan daglig upplevelse av heterosexism och välmående. Artikelförfattaren beskriver att 
daglig heterosexism är positivt associerat med rädsla och ilska för personer med en hög nivå 
av undvikande men inte för personer med en låg nivå av undvikande (Mohr, 2016). 

Pachankis och Bernstein fann att homosexuella män rapporterade en högre grad av 
icke-normativa könsuttryck i sin barndom och mer ogillande för dessa uttryck från deras 
föräldrar än heterosexuella män med en liknande bakgrund. Föräldrarnas ogillande riskerar 
även att leda till en ökad incidens av självmordsförsök (Ryan, Huebner, Diaz, & Sanchez, 
2009), narkotikabruk och riskabla sexvanor samtidigt som stöd från föräldrar agerar 
skyddande mot psykisk ohälsa (Goldfried & Goldfried, 2001). 
 
Även inom skolan är stöd av vikt för den framtida hälsan (Heck, Flentje, & Cochran, 2011). 
Studier har funnit att närvaron av gay-straight alliances (GSAs), klubbar med avsikt att 
minska icke-heterosexuellas utsatthet i skolmiljön genom att öka interaktionen mellan 
heterosexuella och icke-heterosexuella elever, i skolor i USA kan öka den självupplevda 
tryggheten hos icke-heterosexuella personer (Fetner & Elafros, 2015) och minska sexuellt 
motiverad mobbning i skolor där detta system tillämpats (Ioverno, Belser, Baiocco, 
Grossman, & Russell, 2016). I skolor som har gay-straight alliances uppges lärare vara mer 
benägna att agera när de hör homofobiska uttalanden (Kosciw, Greytak, Palmer, & Boessen, 
2014), det generella stödet från fakulteten är starkare (Fetner & Elafros, 2015) och eleverna 
har oftare vänskapsband med personer med en annan sexualitet.  Även minskad risk för 
suicid, minskat alkoholbruk och minskat psykologiskt lidande (Heck, Flentje, & Cochran, 
2011) har rapporterats. Detta visar på att stöd från andra människor samt den egna 
tillhörigheten till vissa grupper och klubbar kan öka den upplevda tryggheten och förbättra 
icke-heterosexuellas psykiska hälsa. 
 
På samma sätt som barn spenderar sina dagar i skolan så upptar arbetet en stor plats i den 
vuxna människans liv, varför det faller sig naturligt att även arbetsplatsen har en påverkan på 
måendet. Periard et al. (2018) beskriver att hövlighet på arbetsplatsen är positivt kopplat till 
arbetstagarnas nöjdhet och tillit till arbetsledare och negativt kopplat till sjukdagar och 
utmattningssymtom. De beskriver vidare att icke-heterosexuella anställda ofta upplever mer 
ohövlighet än andra anställda vilket ger ett sämre utfall i mätningar av jobbtillfredsställelse, 
mental och fysisk hälsa, samt gör att icke-heterosexuella oftare byter jobb (Periard et al., 
2018). Heterosexistiska yttranden (Smith & Ingram, 2004), uttalanden och frågor som utgår 
från heterosexualitet som normen och framställer övriga sexualiteter som avvikande, är ett 
vanligt sätt för denna ohövlighet att uttrycka sig. 

Utöver hövlighet kollegor emellan skriver författarna att stöd från arbetsledare är av 
stor vikt för alla anställda (Periard et al., 2018) och så även för icke-heterosexuella 
arbetstagare. Författarna föreslår att denna undergrupp av anställda kan vara i behov av ett 
annat sorts stöd än övriga. Detta stöd skulle enligt författarna vara mer emotionellt inriktat, 
med fokus på att uppmärksamma och bekräfta den sexuella identiteten. 
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Ibland är känslan av otrygghet direkt kopplad till den upplevda risken för att bli utsatt för 
fysisk skada (Stults, Kupprat, Krause, Kapadia, & Halkitis, 2017), vilket var fallet efter 
masskjutningen på gayklubben Pulse 12 juni 2016. Denna rädsla kan agera isolerande för 
icke-heterosexuella (Croff, Hubach, Currin, & Frederick, 2017) och leda till skadliga 
copingmekanismer såsom alkohol- och narkotikabruk (Boyle, LaBrie, Costine, & Witkovic, 
2017). 

En majoritet av amerikanska homo- och bisexuella har någon gång blivit utsatt för 
verbalt eller fysiskt våld motiverat av deras sexuella läggning (Smith & Ingram, 2004). 
D’haese, Dewaele och Houtte (2016) skriver att homofobiskt motiverat våld kan leda till 
psykisk ohälsa som depressiva symtom, minskat uppsökande av sociala kontakter, 
substansmissbruk och traumatisk stress. Vidare skriver författarna att det inte bara är fysiskt 
våld som ger försämrat psykiskt mående då verbalt våld är kopplat till lägre självkänsla och 
en ökad upplevelse av otrygghet och sårbarhet (D’haese, Dewaele, & Houtte, 2016). 
 
Även samhället i stort kan påverka icke-heterosexuellas känsla av trygghet 
(Folkhälsomyndigheten, 2014) genom insatser som i förlängningen skulle kunna leda till en 
förbättrad hälsa hos målgruppen. I Folkhälsomyndighetens rapport från 2014 framkommer att 
diskriminering, utsatthet för hot och våld, brist på tillit till andra människor, avsaknad av 
emotionellt stöd samt alkohol-, tobaks- och cannabiskonsumtion är bestämningsfaktorer för 
icke-heterosexuellas sämre hälsa. Författarna beskriver att preventiva insatser, ökad 
medvetenhet om normer och ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter i samhället har 
bidragit till en positiv utveckling, men att det finns ytterligare utrymme för förbättring 
(Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Även den fysiska miljön i ett samhälle kan påverka den upplevda tryggheten för 
invånarna (Vanier & de Jubainville, 2017). Tid på dygnet (Mahmoud & Currie, 2010), 
antisociala beteenden utförda av främlingar (Moore, 2011) samt arkitektur och sättet kvarter 
är konstruerade på (Marzbali, Abdullah, & Tilaki, 2016) har visats ha ett samband med 
människors trygghet och hälsa. Enligt en studie av Whitley och Prince (2005) så begränsar 
den rädsla som uppkommer ur en hotfull närmiljö människors rörelsefrihet, särskilt om det 
finns andra sårbarhetsfaktorer såsom psykisk ohälsa eller hög ålder. 
 
I en tidigare studie fann Nordén och Svedin (2017) att icke-heterosexuella till viss del baserar 
sitt beslut om ifall de ska komma ut  eller inte på sin upplevda känsla av trygghet. Detta 1

resultat uppkom genom en tematisk analys, där Upplevd Trygghet var ett av de resulterande 
temana. 
 

 
Figur 1: Visuell representation av Nordéns och Svedins (2017) analys. 

1 Begreppen “komma ut” och “komma ut-process” avser den medvetna process där personer av 
icke-heterosexuell läggning väljer att delge sin icke-normativa sexualitet till personer i sin omgivning. 
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Som kan utläsas från Figur 1 bedömdes temat Upplevd Trygghet innefatta två underteman, 
Klimat och Trygghetsfrämjande. Temat Klimat bestod av beskrivningar av hur deltagarna 
uppfattade sina arbetsplatser och Trygghetsfrämjande av konkreta handlingar som antingen 
utförts eller skulle kunna utföras i syfte att förebygga diskriminering eller som skulle kunna 
resultera i ett mer inkluderande arbetsklimat (Nordén & Svedin, 2017). 

I sin studie från 2017 diskuterar Nordén och Svedin möjligheten att en persons 
upplevda trygghet påverkar hens “komma ut-process” och skriver att denna hypotes behöver 
prövas i ytterligare studier innan dess giltighet kan bedömas fullt ut. Innan detta kan göras 
behöver beståndsdelarna i begreppet “trygghet” identifieras och specificeras, vilket var syftet 
med föreliggande studie. Baserat på ovanstående teorier och tidigare forskning var därför den 
valda frågeställningen: Vad innebär begreppet “trygghet” ur ett icke-heterosexuellt 
perspektiv och vilka beståndsdelar består begreppet av? 
 

Metod 
Studien genomfördes med en kvalitativ ansats samt en hermeneutisk syn på verkligheten, det 
vill säga att det finns en objektiv verklighet som endast kan studeras med subjektiva metoder. 
Den metod som användes, tematisk analys, har till skillnad från de flesta andra kvalitativa 
metoder ingen inneboende filosofisk ansats som hade kunnat stå i konflikt till den 
hermeneutiska (Howitt, 2013). Dessutom är det en lättillgänglig metod för de som har liten 
erfarenhet av kvalitativ forskning, en beskrivning som stämmer överens med författaren till 
föreliggande studie. 
 
Förförståelse 
Författaren till föreliggande uppsats hade genom sin tidigare studie (Nordén & Svedin, 2017) 
en viss förförståelse om kunskapsläget. Detta ledde till vissa underliggande antaganden och 
fördomar om vad som skulle komma fram i datainsamlingen och analysen, varav de mest 
centrala presenteras nedan. 

Då diskriminering hade beskrivits påverka icke-heterosexuellas val att komma ut på 
arbetsplatsen (Nordén & Svedin, 2017)  så förväntades fördomar och aversiva upplevelser 
uppges vara av vikt även i föreliggande studie. Ett gott socialt nätverk antogs vara skyddande, 
oavsett om det bestod av vänner, familj eller arbetskamrater. Informanterna väntades inte 
uppge samhällets stöd vara av lika stor vikt. 

För att undvika att dessa antaganden skulle påverka resultatet negativt så sökte 
författaren till föreliggande studie att kontinuerligt göra sig medveten om sina egna fördomar 
och åsikter, dels på egen hand men även genom diskussioner om studiens utformning och 
analys tillsammans med handledaren. Studiens hermeneutiska utgångsläge innebar dock att 
en viss subjektivitet befanns vara ofrånkomlig (Lantz, 2013). 
 
Urval 
Då syftet med studien var att undersöka betydelsen av begreppet “trygghet” ur ett 
icke-heterosexuellt perspektiv söktes endast deltagare av en icke-heterosexuell läggning. 
Utöver detta var det även hjälpsamt om deltagarna antingen studerade eller arbetade, då en 
sektion i intervjuguiden behandlade trygghet inom dessa områden. De informanter som 
accepterades som deltagare i studien var därmed icke-heterosexuella individer över 18 år. För 
att den valda datainsamlingsmetoden, intervjuer, skulle kunna genomföras behövde 
deltagarna även kunna ta sig till något av de två valda länen i norra Sverige.  
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Tre intervjuer utfördes initialt, då mättnad ansågs vara osannolikt med ett så litet antal 
intervjupersoner. Ytterligare en intervju genomfördes där en begränsad mängd ny 
information tillkom. Därefter genomfördes en sista intervju som även den bekräftade den 
tidigare insamlade datan utan att tillföra mer än ett fåtal detaljer. 

För att få en ökad detaljrikedom i den insamlade datan och därmed studera begreppet 
ur flera olika infallsvinklar (Howitt, 2013) var en spridning i ålder, utbildningsnivå, yrke, 
etnicitet och sexuell läggning önskvärd. Utöver dessa faktorer fanns även en önskan om att få 
tag i deltagare som var olika öppna med sin sexualitet med personer i sin omgivning, för att 
fånga upp skillnaderna i trygghet mellan de personer som har “kommit ut” och de som väljer 
att dölja sin sexualitet. Detta då valet att dölja sin sexualitet kan vara kopplat till en förväntan 
att inte bli accepterad av sin omgivning (Pachankis & Bernstein, 2012). 

Urvalet skedde genom lämplighetsurval, då detta bedömdes vara det effektivaste 
sättet att nå deltagarna på. Information om studien, se Bilaga 1, publicerades först i ett 
internetforum baserat på rekommendationer av Ejlertsson (2014). I detta informationsbrev 
presenterades tidigare nämnda inklusionskriterier så att deltagarna själva kunde göra en första 
bedömning om de ingick i målgruppen eller inte. Vid intervjutillfället ställdes sedan 
kontrollfrågor för att säkerställa att ingen inaktuell deltagare togs med i studien. 

 
Deltagare 
Fem personer i 25-årsåldern deltog i studien. Informanterna fick själva uppge hur de 
definierade sitt genus och sin sexualitet, detta för att studien skulle ge en så korrekt bild av 
dem som möjligt. Tre av dessa identifierade sig som kvinnor och två som män. Två personer 
var homosexuella, en person pansexuell och två bisexuella, varav en hade en stark preferens 
för kvinnliga partners. Tre av deltagarna studerade på heltid och två arbetade, en som lärare 
och en som socialsekreterare. 

Då ingen ytterligare information inkom så togs inte fler än fem deltagare med i 
studien enligt rekommendation från Howitt (2013). Att datan så snabbt upplevdes vara 
mättad berodde troligtvis på att deltagarurvalet var alltför begränsat i sin spridning. Med en 
större spridning hade fler synvinklar kunnat samlas in, vilket hade breddat datan och gjort 
den mer allmängiltig. 

Alla informanter gav sitt medgivande till att delta och slutförde hela intervjun utan att 
att avstå från att svara på någon fråga. Ingen deltagare drog tillbaka sitt deltagande innan 
studiens avslut. 
 
Förhållningssätt och insamlingsprocedur  
Intervjuerna genomfördes med hjälp av en riktat öppen intervjuguide (Lantz, 2013), vilket 
innebär att det utöver förbestämda frågor och frågeområden även fanns möjlighet att i 
intervjuerna fördjupa sig i nya ämnen utifrån hur samtalet utvecklades. Denna 
insamlingsmetod gör det möjligt att med stor detaljrikedom fånga informanternas subjektiva 
upplevelse av det studerade fenomenet samtidigt som de förbestämda frågorna hjälper till att 
behålla fokus på frågeställningen. Under intervjuernas gång kontrollerade 
undersökningsledaren att deltagarna uppfattat intervjufrågorna och undersökningens syfte på 
avsett vis genom att sammanfatta deras uttalanden och be om förtydliganden där så behövdes. 
Därmed bidrog insamlingsmetoden till studiens giltighet. 

När deltagaren kände sig redo att påbörja intervjun så läste undersökningsledaren upp 
en förberedd text, se Bilaga 2, med studiens syfte och bakgrund. Denna text uppfyllde 
Ejlertssons (2014) direktiv om vilken information som deltagare bör få ta del av samt 
Vetenskapsrådets (1990) riktlinjer för deras samtyckes-, informations-, konfidentialitets- och 
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nyttjandekrav. Därefter fick informanten uppge om hen ville ge sitt muntliga samtycke till att 
delta i studien. Om informanten svarade ja så startades inspelningen och intervjun påbörjades. 

Intervjun inleddes med frågor om deltagarens ålder, egendefinierade genus, 
egendefinierade sexuella läggning samt deltagarens nuvarande sysselsättning. Efter 
bakgrundsfrågorna följde sju frågeområden som baserades på den tidigare presenterade 
teoretiska bakgrunden: 

a. Trygghet som begrepp 
b. Vänskapsrelaterade frågor 
c. Miljörelaterade frågor 
d. Arbets-/Skolrelaterade frågor 
e. Familjerelaterade frågor 
f. Erfarenhetsrelaterade frågor 
g. Övrigt 

 
Intervjuerna avslutades när alla frågor hade besvarats, vilket tog mellan 15 och 35 minuter 
beroende på hur mycket deltagarna hade att säga om respektive område samt deras 
talhastighet. 

För att informanterna skulle känna sig så bekväma med intervjusituationen som 
möjligt så fick de själva välja var intervjun skulle hållas, förutsatt att det var en avskild plats. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en extern mikrofon, en Yeti Snowball, kopplad till en 
Lenovo Ideapad 320S laptop (mjukvara: Audacity). Ljudfilerna transkriberades sedan 
ortografiskt (Howitt, 2013), då fokus låg på vad deltagarna sade om fenomenet snarare än hur 
de pratade om det.  

I enlighet med Vetenskapsrådets (1990) riktlinjer hade endast undersökningsledaren 
tillgång till intervjumaterialet och materialet användes endast till det ändamål som deltagarna 
godkänt, vilket är en examensuppsats inom psykologi. Allt material avidentifierades under 
arbetets gång och kommer att förstöras efter uppsatsens slutförande.  

Efter opponering kommer uppsatsen att göras tillgänglig för allmänheten via DiVA, 
Mittuniversitetets bibliotekssökmotor. Detta görs för att personer som är kunniga inom 
området ska kunna granska studien och verifiera den, enligt rekommendation av APA (2017). 
 
Metodens tillförlitlighet och giltighet 
Där kvantitativ metod talar om reliabilitet och validitet (Lantz, 2013) väljer kvalitativ metod 
att benämna dessa som tillförlitlighet och giltighet. Detta då den kvalitativa ansatsen generellt 
inte anser att det finns någon sann objektivitet (Howitt, 2013), samt att det till skillnad från 
kvantitativ metod inte förväntas att kvalitativ forskning ska kunna generaliseras. En kvalitativ 
studies giltighet är istället beroende av hur väl materialet och resultatet speglar källan och om 
studien bidrar till en ökad insikt i det studerade fenomenet (Lantz, 2013). 
 
Lantz (2013) beskriver intervjuer som en metod som, om den genomförs på ett fullgott sätt, 
kan vara både tillförlitlig och giltig. Intervjuer används inom både kvalitativ och kvantitativ 
forskning med varierande grad av struktur i intervjuguiden beroende på forskningsfrågan. 
Valet att genomföra riktade öppna intervjuer baserades på att området var relativt obeforskat 
samtidigt som det hade en tydlig teoretisk grund (Lantz, 2013). 

För att kunna genomföra en god intervjubaserad studie krävs ett kritiskt 
förhållningssätt (Lantz, 2013), detta för att säkerställa att intervjuaren undersöker alternativa 
tolkningar både under insamlingen och analyseringen av datan. En god kvalitativ intervju 
behöver även spegla källan, vilket kan åstadkommas genom att undersökningsledaren 
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kontinuerligt kollar av sina tolkningar med deltagarna under datainsamlingens gång (Lantz, 
2013) eller att deltagarna får ge feedback på studiens slutsatser innan publicering (Howitt, 
2013). För att säkerställa att föreliggande studie återgav deltagarnas upplevelser på ett ärligt 
sätt så användes båda dessa metoder. 

 
För att resultaten ska vara giltiga (Lantz, 2013) krävs utöver tidigare nämnda faktorer även att 
resultaten ska ge en ökad allmän förståelse för det som har studerats, samt att metoden 
redovisas på ett transparent sätt så att resultaten kan granskas av utomstående bedömare. 
Studien bedömdes bidra till förståelsen för icke-heterosexuellas trygghet ur ett 
helhetsperspektiv, där sexualiteten endast var en del av den beskrivna tryggheten. Deltagarnas 
tidigare erfarenheter och bakgrund ansågs tillräckligt spridd för att ge ett allmängiltigt 
intervjumaterial, även om en större spridning hade kunnat ge ytterligare djup till analysen. 
 
Analysmetod 
Bearbetningen av intervjumaterialet genomfördes med en hermeneutiskt driven tematisk 
analys enligt Howitts (2013) modell. Detta innebär att datan analyserades utifrån innehållet i 
det som sades snarare än hur det sades, vilket bedömdes passade väl med forskningsfrågan. 
Den tematiska analysen utfördes i sex steg (Howitt, 2013), vilka presenteras i texten nedan. 

Familialisering med datan. Målet med det första steget är att forskaren ska lära känna 
sina data väl (Howitt, 2013). Detta genomfördes i föreliggande studie genom att 
undersökningsledaren själv samlade in och transkriberade datan. I denna process påbörjas 
även analysen av datan då undersökningsledaren ofrånkomligen börjar tolka dessa. 

Kodning av datan. Efter att transkriberingen bedöms vara slutförd börjar kodningen 
av datan (Howitt, 2013). I denna studie identifierades först meningsbärande stycken i texten 
och den underliggande betydelsen, så som den uppfattades av kodaren, antecknades därefter i 
marginalen. Kodningen leddes av innehållet i datan snarare än en befintlig teori. Även denna 
process utfördes av undersökningsledaren, vilket ytterligare stärkte familialiseringen med 
datan. 

Söka efter teman baserat på kodningen. Nästa steg är att omvandla kodningen till en 
första samling teman (Howitt, 2013). Detta utfördes genom att de meningsbärande styckena 
skrevs ut på papper och sorterades baserat på sin kodning och innehåll. Då ett av målen med 
tematisk analys är att hitta tydligt skilda teman i en samling data så omarbetades 
grupperingarna tills det inte fanns något överlapp mellan temana. 

Genomgång av teman. Efter att de första temana har skapats ses dessa över ännu en 
gång (Howitt, 2013), för att säkerställa att de styrks av datan och att det inte behövs fler eller 
färre teman för att datan ska representeras korrekt. Under processen att ta fram studiens 
slutgiltiga teman övervägdes ett flertal alternativa teman samt deras relation sinsemellan. En 
tidig version bestod av fyra huvudteman och 12 underteman. En stor del av analysen bestod 
av att begränsa antalet teman genom att slå ihop och omorganisera de kluster som uppstod.  

Definiering och etikettering av teman. I detta steg bestäms vad varje tema ska kallas 
och hur det ska definieras (Howitt, 2013). För att analysen ska tolkas på önskat sätt så är det 
av största vikt att varje enskilt tema beskrivs tydligt. Därför diskuterades varje tema och dess 
namn med handledaren för föreliggande studie för att undersöka alternativa tolkningar av 
datan. 

Rapportera resultatet. Det sista steget i tematisk analys är rapporteringen av datan 
(Howitt, 2013), vilket kan ske genom allt ifrån en uppsats skriven av en student till en artikel 
som skrivs för en vetenskaplig tidskrift. Även här kan analysen korrigeras då vissa problem i 
analysen inte framkommer förrän resultaten presenteras och diskuteras i text. Som går att läsa 
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nedan valde författaren till föreliggande studie att ge en presentation av varje tema och 
redogöra för varför dessa teman bedömdes passa datan och intervjupersonernas utsagor. 
 
Etiska överväganden 
Intervjuerna innehöll frågor som kunde styra in samtalet till diskussioner om aversiva eller 
traumatiska upplevelser, vilket är problematiskt då det riskerade att orsaka deltagarna lidande 
(APA, 2017). För att undvika att informanterna skulle påverkas negativt av sitt deltagande så 
informerades de om att inga frågor var obligatoriska och att de kunde lämnas obesvarade utan 
någon ytterligare förklaring både i annonsen, se Bilaga 1, och vid intervjutillfället, se Bilaga 
2. Utöver detta fick de även information om att de kunde avbryta sitt deltagande när som 
helst innan studiens avslut, en rätt som inte utnyttjades av någon deltagare. 

Då det fanns en risk att deltagarna skulle orsakas lidande av studien så var det 
nödvändigt att nyttan översteg detta lidande (SFS 2018:1999). Som tidigare har nämnts så 
hade begreppet trygghet inte tidigare studerats ur ett icke-heterosexuellt perspektiv. Därmed 
fanns en bristande kunskap som i bästa fall försvårar interventioner som ämnar öka 
upplevelsen av trygghet för denna grupp och i värsta fall får en motsatt effekt, då det inte är 
säkert att det som ökar den upplevda tryggheten för resten av populationen har samma effekt 
för icke-heterosexuella personer. 

På grund av denna risk för lidande samt eftersom undersökningen behandlade 
känsliga personuppgifter så hade en identisk studie utanför ramen för en examensuppsats 
behövt godkännas av en etisk kommitté innan genomförandet. Efter ovan nämnda 
anpassningar bedömdes föreliggande studie följa de etiska principerna och riktlinjerna från 
the American Psychological Association (APA, 2017) och Vetenskapsrådet (1990). Syftet 
med undersökningen presenterades både i informationsbrevet, se Bilaga 1, och innan 
intervjun påbörjades, se Bilaga 2, vilket följer Vetenskapsrådets (1990) informationskrav och 
APAs (2017) princip om informerat samtycke. Detta gav deltagarna flera chanser att bedöma 
om de ville delta i undersökningen och minskade risken att de skulle känna sig pressade till 
att delta. Ingen information undanhölls från deltagarna och inga belöningar erbjöds, vilket 
minskade risken att informanterna skulle övertygas till att delta i studien emot deras egentliga 
vilja på grund av ekonomiska skäl (APA, 2017). 
 

Resultat 
Efter ett flertal omstruktureringar ledde den tematiska analysen slutligen till formationen av 
ett övergripande antagande, fem huvudteman och två underteman, vilka presenteras visuellt i 
Figur 2. Förtydliganden av temana följer i texten nedanför figuren. 
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Figur 2: Visuell representation av studiens slutgiltiga teman och underteman. 

 
1. Dissonans. Det här temat bestod av beskrivningar av oväntade negativa upplevelser. 
Aversiva erfarenheter upplevdes ha en större påverkan på tryggheten om de skedde i en miljö 
eller kom från en person som tidigare varit positiv för den egna tryggheten. Dessa brott mot 
de egna förväntningarna var det som särskilde detta tema. 
 

“/.../  så kommer jag ihåg mamma, vi satt och kollade på Melodifestivalen tror jag, eller så här Ola Salo 2

/.../ och hon sa ‘vet du att han är bisexuell’ och jag sa nä det visste jag inte ‘nä men då kan man ju 
aldrig lita på honom’ och ja, bara en sån kommentar liksom så här det fastnade helt plötsligt på ett helt 
annat sätt. /.../ Även om det bara var en kommentar av alla andra positiva kommentarer hon sagt så var 
det just den som fastnade.”  

(Bisexuell deltagare om ett aversivt uttalande från hens mamma.) 
 
“/.../ det värsta [lärare]  skulle göra är väl att påpeka något negativt om en elev /.../ Att dom 3

förebilderna /.../ kallar folk för jävla bög det, alltså det hade ju varit ja det värsta tror jag” 
(Lärares beskrivning av ett hypotetiskt scenario på skolan.) 

 
2. Självförsvar. Att aktivt försöka minska risken för att bli utsatt för aversiva upplevelser 
återkom i flera av deltagarnas berättelser. I detta tema ingick en form av tankeläsning där 
deltagarna försöker utläsa vad andra personer tänker om deras sexualitet för att bedöma om 
de är ett hot eller inte. Temat innefattade även försök att kontrollera sin miljö och 
boendesituation, samt en rädsla för oväntade och okontrollerbara situationer. 
 

“/.../ sen är det ju annorlunda när man är med högstadieelever hela tiden, för dom är det ju en helt annan 
fråga det är ju en väldigt provocerande för dom fortfarande /.../ därför har jag väl känt att, eller jag har 
inte vågat, inte känt att det har varit bra om jag går ut med [min] sexualitet.” 

(Lärare om att komma ut på sin arbetsplats.) 
 
“/.../ jag tänker att har jag inte vänner som jag litar på, känner mig trygg med, ja men då kanske jag inte 
väljer att umgås med dem.” 

(Deltagare om att välja vänner hen litar på.) 
 
“/.../ man har blivit lite mer på vakt, alltså så man stämmer väl kanske lite mer av och man känner av att 
kanske inte är så jättegynnande situation så söker man sig därifrån.” 

2 /.../ används för att visa att en del av citatet har utelämnats. 
3 [ och ] används för att presentera förtydliganden i citat. 
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(Deltagares beskrivning av försök att undvika aversiva situationer.) 
 
“/.../ man kan känna sig avslappnad, säker, och inte ha de där bakomliggande tankarna är det någon 
som dömer mig nu /.../ det är väl trygghet.” 

(Beskrivning av självförsvar genom “tankeläsning”.) 
 
“/.../ jag tänker inbrott och bränder och sånt där i närområden /.../ Det är ju något som man ändå känner 
en viss oro kring.” 

(Beskrivning av okontrollerbara situationer som en källa till otrygghet.) 
 
3. Fördomar. De uttalanden som låg till grund för detta undertema handlade dels om de 
fördomar som intervjupersonerna mött under sitt liv, men även om de värderingar som 
deltagarna uppfattade låg till grund för dessa fördomar. Fördomar mot andra grupper, både 
inom HBTQ-spektrat och utanför det, ansågs öka risken för fördomar mot den egna gruppen. 
Fördomar ansågs även vara tydligt knutna till människors värderingar och personlighet. 

 
“/.../ jag tyckte tjejerna var jobbiga /.../ när man har står i omklädningsrum och dom bara ‘ja nä du 
behöver inte kolla på mig när jag är naken’ /.../ om du skulle vara i ett rum omgedd av snoppar skulle 
du bara ‘wow’? Eller liksom varför, varför har man sån tanke jag förstår inte det /.../” 

(Kvinnlig deltagare om fördomar upplevda under högstadiet.) 
 
“/.../ så här saker hänger ihop. /.../ Tröskelvärdet minskar att man är homofob om man är rasist.” 

(Deltagare om hur olika fördomar hänger ihop.) 
 
“/.../ jag vet inte om jag har träffat någon som varit haft väldigt dålig kvinnosyn som har varit jätteokej 
med homosexuella /.../ så det är ju ganska ofta att det går hand i hand /.../” 

(Deltagare om hur olika fördomar hänger ihop.) 
 
4. Ålder. I detta undertema samlades beskrivningar av ålder som en riskfaktor för ökad 
utsatthet eller fördomsfullhet. Flera av deltagarna hade upplevt som mest otrygghet under 
tonårstiden och att denna utsatthet hade minskat allteftersom de blivit äldre. I nutid beskrev 
deltagarna att de flesta fördomar som de mötte kom antingen från personer med en lägre 
mognad, som tonåringar, eller från personer med en äldre generationstillhörighet. 
 

“/.../ jag känner väl av att jag omger mig lite mer av folk i min egen ålder /.../ och oftast är det väl lite så 
att man får utstå lite mindre, ja vad ska man säga eh, alltså fördomar /.../ oftast är det väl mer äldre 
människor som jag upplever som har negativa tankar om en  /.../ om ens läggning.” 

(Beskrivning av andras ålder som en riskfaktor för fördomar.) 
 
“/.../ under typ mellanstadiet och högstadiet var det väldigt mycket såhär, jamen homofobiska 
uttalanden. /.../ Så det var väl typ sånt som från då ungdomen, då jag var yngre /.../ Påverkat kanske 
även hur jag är nu.” 

(Deltagare om heterosexism under ungdomstiden.) 
 
“/.../ det påverkar inte mig lika mycket för att jag inte är tonåring längre /.../ men jag får ju lite såhär 
sting i hjärtat, just bara för att jag tänker ju att det är ju oftast i den åldern som folk upptäcker sin 
sexualitet, och då få sina kompisar eller så här folk i sin klass och hör “amen din jävla bög” /.../ det är 
inte okej.” 

(Beskrivning av den egna åldern som en riskfaktor för utsatthet.) 
 
5. Stöd. Under detta huvudtema samlades beskrivningar av upplevelsen eller avsaknaden av 
stöd från det sociala nätverket. Känslomässigt stöd var en viktig del av undertemat Jämlik 
behandling då flera av deltagarna uppgav att omgivningen kan stötta icke-heterosexuella 
personer genom att behandla dem likadant som personer med en normbekräftande sexualitet. 
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I det andra undertemat, Normarbete, beskrev informanterna att samhället även kan stötta 
icke-heterosexuella genom att kontinuerligt utmana heteronormen, både på individ- och 
gruppnivå. 
 

“/.../ [familjen] har stöttat mig, ja i min läggning sedan jag var väldigt ung /.../ att om det är någonting 
kan jag alltid ringa dit vad det än är /.../ jag vet att de kommer försöka ta sig ner hit ifall att det är 
någonting /.../” 

(Deltagare om vikten av familjens stöd.) 
 
“/.../ [familjen] är ju alltid ett stöd som man kan ha att lita på, liksom om någonting skulle hända /.../ 
sen att dom bor långt bort det är en annan sak, men man vet att man har dom där liksom och skulle det 
vara någonting så skulle dom kunna ställa upp.” 

(Deltagare om vikten av familjens stöd.) 
 
“Det är väl kanske bara att söka upp lite oftare /.../ När [chefen] vet att någonting har hänt kanske visa 
att [hen] finns där.” 

(Beskrivning av vikten av stöd på arbetsplatsen.) 
 
“/.../ [chefen skulle kunna] men finnas lite mer på plats alltså eller komma in till en och prata om det 
har varit någonting.” 

(Beskrivning av vikten av stöd på arbetsplatsen.) 
 
“[studiekamraterna kan] ha ett varmt inkluderande miljö skulle jag väl säga. Alltså det bidrar väl 
ganska bra till [tryggheten] och att, alltså inte mycket mer än vad dom redan gör skulle jag säga.” 

(Deltagares beskrivning av vikten av stöd från studiekamrater.) 
 
“/.../ det kanske skulle vara om man är ute eller kanske på en krog eller så och [vännerna] går iväg ifrån 
en /.../ det är väl kanske en sådan miljö där jag kanske inte alltid känner mig jättetrygg /.../ jag klarar 
mig väl utan dem, men det ökar min grad utav upplevd trygghet i alla fall.” 

(Deltagare om vikten av stöd från vänner.) 
 
5.1. Jämlik behandling. Detta undertema innefattade deltagarnas önskan att bli behandlade på 
samma sätt som personer med en normativ sexualitet, samt deras upplevelser av att inte bli 
det. Under detta tema ingick även beskrivningar av hur personer bemöts mer jämlikt om de 
ser ut och beter sig på ett heteronormativt sätt. 

 
“Tror att det är väldigt viktigt att inte göra en stor sak av vad det än kan vara /.../ om det är någon som 
kommer ut ur garderoben eller någonting nu, inte liksom fysiskt ordna en fest och applådera den för det 
utan /.../ visa sig stöttande men inte göra en stor grej av det /.../” 

(Beskrivning av hur uppmärksamhet kan vara oönskad.) 
 

“/.../ jag känner att det mest positiva det är att inte bry sig /.../ Jag hoppas att någon gång lever vi i den 
värld att säga ja men ‘jag är homosexuell’ är samma sak som att säga ‘jag gillar päron’.” 

(Deltagares beskrivning av att jämlik behandling är önskvärt.) 
 
“/.../ jag tycker att man märker att eftersom jag säger ändå att jag är bi, fast dom vet att jag är väldigt 
mycket mer mot tjejer, så känner jag mer press på, eller så här typ, om jag dejtar en kille att ‘åh men 
gud vad bra’ eller så här /.../ jag märker ändå av en skillnad jämfört med att jag typ /.../ ‘åh men den här 
tjejen tycker jag jättemycket om’ då är det som att man får mindre respons på det.” 

(Deltagare om hur heteronormativa beteenden bemöts på ett mer positivt sätt av vänner.) 
 
“Och jag är ju väldigt feminin, så det är inte så att jag tror att om någon skulle se mig på stan att dom 
‘ja men okej men hon är ju lesbisk’ så på det sättet så är jag ju ganska priviligerad att det syns som inte 
på mig.” 

(Deltagare om hur personer med ett heteronormativt utseende bemöts mer jämlikt.) 
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5.2. Normarbete. Uttalanden som behandlade ett aktivt normkritiskt arbete, eller avsaknaden 
av det, samlades i detta undertema. Även människors olika möjlighet och intresse av att 
arbeta med normer ansågs tillhöra temat. 
 

“/.../ det är inte svårt att använda hen. Det är inte svårt att säga partner istället för pojkvän eller flickvän 
/.../ jag tror att man gör det lite svårare än vad det egentligen är.” 

(Beskrivning av hur normarbete kan överkompliceras.) 
 
“/.../ det är väldigt skönt också att vi [på arbetsplatsen] går ju på väldigt mycket såhär HBTQ+ 
utbildningar om hur vi ska införa det i undervisningen eh och det är skitkul.” 

(Deltagare om fördelarna med HBTQ+ utbildningar via arbetet.) 
 
“/.../ chefen skulle kunna ha ett mer, jobba med ett inkluderande klimat /.../ Det står säkert i någon 
värdegrund någonstans men /.../ Det behöver ju inte följas för det.” 

(Deltagare om skillnaden mellan värderingar och aktivt normarbete.) 
 
“/.../ för mig som är [humaniort ämne] eller [språkämne]lärare /.../ då är det ganska lätt att jobba in dom 
här begreppen i undervisningen och vi pratar ju om normer /.../ det ingår ju i undervisningen, men för 
träslöjdsläraren kanske det inte är lika lätt /.../” 

(Beskrivning av olika lärares förmåga att implementera normarbete i undervisningen.) 
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Att studien endast hade en undersökningsledare riskerade påverka analysen negativt då 
diskussion av datan är en viktig metod för att uppnå väl genomtänkta resultat. För att minska 
denna risk inkluderades därför handledaren i bearbetningen av datan och analysen. Utöver 
detta genomfördes även respondentvalidering, vilket innebar att deltagarna fick möjlighet att 
läsa igenom analysen och komma med feedback innan uppsatsens färdigställande. Detta hade 
kunnat öka studiens giltighet genom att förbättra sannolikheten att deltagarna speglades på ett 
fullgott vis (Lantz, 2013). Tyvärr inkom ingen feedback från någon av deltagarna. 

Valet att genomföra studien med en kvalitativ metod och ansats berodde på en önskan 
att fånga de subjektiva upplevelserna av trygghet ur ett icke-heterosexuellt perspektiv. Att 
genomföra kvalitativa intervjuer är tidskrävande och om en kvantitativ metod hade använts så 
kunde fler deltagare ha rekryterats, vilket hade ökat studiens allmängiltighet då fenomenet 
hade kunnat fångas ur fler perspektiv (Lantz, 2013). Trots detta bedömdes kvalitativa 
intervjuer vara fördelaktiga då de ger större detaljrikedom och möjliggör för ny information 
att framträda även om den inte efterfrågas i intervjuguiden (Lantz, 2013). För att förhindra att 
intervjuerna tappade fokus samtidigt som kravet om detaljrikedom uppfylldes valdes en riktat 
öppen intervjuform (Howitt, 2013).  

Familiariteten med datan säkerställdes genom att undersökningsledaren själv kodade 
samtliga intervjuer, vilket gav en god grund för den fortsatta analysen. Temana som växte 
fram ur koderna omarbetades upprepade gånger under analysens gång. Detta bidrog till att 
stärka de slutgiltiga temanas avgränsning från varandra samtidigt som de minskade i antal. 

Ytterligare en svaghet var deltagarurvalets begränsade spridning, vilken berodde på 
svårigheter i att rekrytera deltagare från andra bakgrunder än den som slutligen kom att 
representeras i studien. Alla deltagarna var i 25-årsåldern och identifierade sig som 
cispersoner. Tre av fem deltagare var studenter och alla deltagarna hade liknande 
socioekonomisk status. Detta är en nackdel då en person med låg socioekonomisk status hade 
kunnat komma att nämna viktiga faktorer för dennes trygghet som en person med högre 
status tar för givet, som tillgång till mat eller en trygg anställning.  
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Även en högre ålder skulle kunna påverka en individs upplevelse av trygghet. Att ha 
växt upp under en tid då homosexualitet ansågs vara en sjukdom (RFSL, 2015) bör ha 
påverkat vilka attityder och fördomar som denna person mött under sitt liv samt dennes 
mående både under uppväxten och senare i livet. 

Transsexualitet är ytterligare en faktor som påverkar de attityder en individ möter från 
omvärlden (Wang-Jones, 2016). Fram till år 2013 tvingades transpersoner till sterilisering för 
att få tillgång till könskorrigerande ingrepp (Transformering, 2018). Detta visar på en 
seglivad diskriminering gentemot transsexuella personer som fortsätter än idag. Att dagligen 
behöva möta dessa fördomar påverkar med största sannolikhet den upplevda tryggheten och 
hade troligtvis kommit upp som en faktor om någon av deltagarna hade varit transsexuell. En 
större variation bland deltagarna hade därför varit önskvärd, då det hade ökat studiens 
allmängiltighet och hade gett möjligheten att uppnå en sann mättnad (Howitt, 2013). 

Ett sätt på vilket studiens generaliserbarhet och tillförlitlighet hade kunnat förbättras 
hade varit triangulering (Howitt, 2013). Detta hade kunnat ske genom att parallellt använda 
sig av andra datainsamlingsmetoder och jämföra resultaten för att hitta likheter och skillnader 
mellan de olika metodernas data. På grund av tidsbegränsningar så var detta inte 
genomförbart i föreliggande studie. 
En svaghet som identifierades av en av intervjupersonerna var att hen upplevde att 
annonsmaterialet inte speglade intervjufrågorna på ett korrekt sätt. Detta då hen hade 
förväntat sig att frågorna skulle vara mer specifikt inriktade mot deltagarens sexualitet 
snarare än hens generella trygghet. I framtida studier inom samma ämne skulle därför 
studiens syfte kunna förtydligas ytterligare. 
 
Resultatdiskussion 
De slutgiltiga temana var tydligt avgränsade från varandra samtidigt som de hade en nära 
relation vilken antogs komma ur att de beskrev samma fenomen. Den tydligaste relationen 
fanns mellan huvudtemat Stöd och undertemana Jämlik behandling och Normarbete. Båda 
undertemana beskrev hur omgivningen kan stötta icke-heterosexuella personer samt hur 
avsaknaden av detta stöd kan se ut. Det fanns även en koppling mellan de två undertemana då 
ett aktivt arbete med normer skulle kunna leda till en mer jämlik behandling av 
icke-heterosexuella personer. Att detta var en önskvärd förändring återkom ett flertal gånger i 
deltagarnas berättelser.  

Likheter fanns även mellan temana Fördomar och Ålder. Båda temana innehöll 
beskrivningar av sexuellt motiverade påhopp, men där Fördomar handlade mer om de 
heterosexistiska uttalanden och åsikter som deltagarna blivit utsatta för så var Ålder mer 
fokuserat på de kontextuella faktorerna bakom fördomarna och den som uttalade dem. 

 
Skapandet av temat Fördomar bekräftade författaren till föreliggande studies antagande om 
att fördomar skulle komma att tas upp som en påverkansfaktor på icke-heterosexuellas 
trygghet. Informanterna beskrev att fördomar minskade deras upplevda trygghet och att 
denna effekt inte var begränsad till fördomsfulla uttalanden om den egna sexualiteten då 
fördomar mot en annan grupp förväntades öka risken för dolda fördomar mot deltagaren 
själv. Att fördomar kan påverka tryggheten har stöd i tidigare forskning då uttalanden som är 
heterosexistiska eller framställer icke-heterosexuella individer som avvikande (Smith & 
Ingram, 2004) påverkar hälsan negativt (Periard et al., 2018). Fördomar inom familjen 
riskerar att öka incidensen av suicidförsök och andra riskbeteenden som exempelvis 
narkotikabruk (Ryan, Huebner, Diaz, & Sanchez, 2009). 

Informanterna i föreliggande studie beskrev generellt en god relation till sina 
föräldrar, där endast en deltagare uppgav att hen inte hade någon kontakt med sin biologiska 
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familj. En god kontakt med föräldrarna beskrevs vara skyddande, vilket bekräftas av tidigare 
forskning där man fann att frekvensen av psykisk ohälsa var lägre för personer som hade ett 
gott stöd av sina föräldrar (Goldfried & Goldfried, 2001). Avsaknaden av stöd fanns däremot 
påverka den upplevda tryggheten negativt (Pachankis & Bernstein, 2012) samt öka risken för 
dåliga livsutfall (Ryan, Huebner, Diaz, & Sanchez, 2009). 
 
Att omgivningens stöd är av vikt för icke-heterosexuellas trygghet stöttas av studier om 
gay-straight alliances i amerikanska skolor, där detta stöd gav en ökning inom 
självrapporterad trygghet (Fetner & Elafros, 2015) och en minskad frekvens av negativa 
konsekvenser (Ioverno, Belser, Baiocco, Grossman, & Russell, 2016) och utfall (Heck, 
Flentje, & Cochran, 2011). Att skolorna började utmana heteronormen på detta vis 
resulterade även i att lärarna blev mer aktiva i att förhindra verbalt våld eleverna emellan 
(Kosciw, Greytak, Palmer, & Boessen, 2014), vilket visar på hur viktiga organisationer kan 
vara för att påverka individers beteenden. Även vikten av stöd från kollegor och chefer stöttas 
av tidigare forskning (Periard et al., 2018), något som deltagarna i föreliggande studie 
bekräftade. 
 
En återkommande beskrivning i informanternas berättelser var viljan och behovet av att 
skydda sig själv, vilket kom att bilda temat Självförsvar. Dessa försök att skydda sig själv 
innefattade att välja vänner med omsorg, inte vara på platser som upplevdes kunna vara 
farliga och att försöka förutse fara innan den inträffade. Ansträngningar att undvika 
missgynnande miljöer beskrivs även av Periard et al. (2018) som fann att aversiva 
upplevelser på arbetsplatsen gör så att icke-heterosexuella byter jobb oftare än sina 
heterosexuella kollegor. 
 
Föreliggande studie fann trygghet vara ett multifacetterat begrepp som består av många olika 
aspekter. Vidare tyder resultaten på att icke-heterosexuellas trygghet ökar när interventioner 
riktas mot samhället i stort snarare än individen. Interventioner som fokuseras direkt mot 
icke-heterosexuella bidrar istället till en minskad känsla av trygghet, då det antyder att 
icke-heterosexuella personer inte är som alla andra och därför inte heller ska behandlas som 
så.  

Två primära källor till stöd framkom under studiens gång, jämlik behandling och 
aktivt normarbete. Att dessa var viktiga visade på deltagarnas vilja att på gott och ont bli 
behandlade likadant som heterosexuella personer, även om den ojämlika behandlingen 
egentligen skulle kunna ses som ett uttryck för omtänksamhet. Ifall samhället skulle ta över 
ansvaret för att utbilda medborgarna om heteronormen och genomföra normkritiska 
interventioner så skulle detta minska behovet för icke-heterosexuella personer att skydda sig 
själva och därmed öka deras känsla av trygghet. 

 
Föreliggande studie har bidragit till kunskapsläget genom att belysa icke-heterosexuella 
personers upplevelse av trygghet. Genom detta fynd hoppas författaren till föreliggande 
studie uppmana till vidare studier inom området då kunskapsläget ännu upplevs vara 
otillräckligt utforskat. En framtida studie skulle med fördel kunna eftersträva en större 
spridning i deltagarurvalet, för att se om det förändrar vilka faktorer som uppges vara centrala 
för icke-heterosexuellas trygghet. 
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Bilaga 1 

 
 
Till dig som identifierar dig som icke-heterosexuell och bor i Östersund eller 
Sundsvall 
  
Det är väl känt att heteronormen genomsyrar det svenska samhället. Många individer 
upplever diskriminering och otrygghet när de bryter mot denna norm. I den här studien vill vi 
bidra till förståelsen av vad som påverkar den upplevda tryggheten för icke-heterosexuella 
individer och vilka komponenter denna trygghet består av. Ingen fråga är obligatorisk och 
kan därför lämnas obesvarad utan någon ytterligare förklaring. 
  
Studien genomförs av en student på psykologprogrammet vid Mittuniversitetet, som en del av 
en examensuppsats. Intervjun beräknas ta 45-60 minuter och kommer att spelas in. Vårt möte 
kommer att ske på universitetsområdet om inte annat önskas av dig som deltar.  
  
Givetvis är ditt deltagande frivilligt, men då det endast är du som kan berätta om just dina 
erfarenheter så hoppas jag att du ska välja att dela med dig av dessa. Ditt deltagande kan 
avbrytas när som helst under studiens gång. 
  
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att alla uppgifter hanteras 
avidentifierat och att ingen information som gör det möjligt att identifiera deltagarna kommer 
att inkluderas i studien. 
  
Resultaten kommer presenteras i en examensuppsats som efter avslutad studie tillgängliggörs 
för allmänheten genom Mittuniversitetets hemsida. Ingen utöver undersökningsledaren 
och dennes handledare, samt uppsatsens examinator kommer att komma i kontakt med 
data utöver den som presenteras i uppsatsen. 
  
Är du intresserad av att delta och bidra med din upplevelse? Eller har du några frågor som rör 
studien? Ta då snarast kontakt med mig via mejl enligt kontaktuppgifterna nedan. 
  
Tack på förhand! 
  
Louice Svedin 
Psykologstudent & undersökningsledare 
xxx@student.miun.se  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund: Denna studie utförs som underlag för en examensuppsats i psykologi. I uppsatsen 
vill jag undersöka trygghet ur ett icke-heterosexuellt perspektiv. Intervjun beräknas ta 45-60 
minuter och kommer att spelas in och transkriberas, d.v.s. jag kommer att lyssna på 
inspelningen och skriva ned det som sagts. Alla uppgifter hanteras avidentifierat i 
databearbetningen samt i uppsatsen, vilket innebär att ingen information som gör det möjligt 
att identifiera dig kommer inkluderas. Du har rätt att avbryta intervjun när som helst - före, 
under eller efter genomförandet av den - utan att det innebär några konsekvenser för dig. All 
data du har lämnat kommer då förstöras omedelbart (om du väljer att dra tillbaka din 
medverkan).  Om någon fråga känns för obehaglig att svara på så är det bara att säga till så 
hoppar vi över den utan några följdfrågor.  
Under studiens gång är det endast jag - Louice - samt min handledare som har tillgång till 
data. Inspelningen kommer att raderas efter studiens avslut. Den slutgiltiga uppsatsen 
kommer finnas tillgänglig för allmänheten via Mittuniversitetets hemsida. 
  
Känner du att du har fått tillräcklig information för att kunna avgöra om du vill delta? 
Ger du ditt muntliga samtycke till att delta? 
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Frågor 
 

1. Bakgrundsinformation 
1.1. Hur gammal är du? 
1.2. Hur definierar du ditt genus? 
1.3. Hur definierar du din sexuella läggning? 
1.4. Vad är din nuvarande sysselsättning? 

 
2. Trygghet som begrepp 

2.1. Vad betyder trygghet för dig? 
 

3. Vänskapsrelaterade frågor 
3.1. Upplever du att dina vänner har en påverkan på din trygghet?  

3.1.1. Om ja, hur? 
3.1.2. Om nej, varför inte? 

3.2. Vad skulle dina vänner kunna göra för att öka din känsla av trygghet? 
3.3. Gör dina vänner någonting som minskar din känsla av trygghet? 
3.4. Finns det någonting som dina vänner hypotetiskt skulle kunna göra som hade 

minskat din känsla av trygghet? 
 

4. Miljörelaterade frågor 
4.1. Upplever du att din fysiska miljö har en påverkan på din trygghet?  

4.1.1. Om ja, hur? 
4.1.2. Om nej, varför inte? 

4.2. Hur skulle din fysiska miljö kunna förändras för att öka din känsla av 
trygghet? 

4.3. Finns det någonting i din fysiska miljö som minskar din känsla av trygghet? 
4.4. Finns det något sätt som din fysiska miljö hypotetiskt skulle kunna förändras 

på som hade minskat din känsla av trygghet? 
 

5. Arbets-/Skolrelaterade frågor 
5.1. Upplever du att din arbetsplats/skola har en påverkan på din trygghet? 

5.1.1. Om ja, hur? 
5.1.2. Om nej, varför inte? 

5.2. Vad skulle dina kollegor/studiekamrater kunna göra för att öka din känsla av 
trygghet? 

5.3. Gör dina kollegor/studiekamrater någonting som minskar din känsla av 
trygghet? 

5.4. Finns det någonting som dina kollegor/studiekamrater hypotetiskt skulle 
kunna göra som hade minskat din känsla av trygghet? 

5.5. Vad skulle din chef/dina föreläsare kunna göra för att öka din känsla av 
trygghet? 

5.6. Gör din chef/dina föreläsare någonting som minskar din känsla av trygghet? 
5.7. Finns det någonting som din chef/dina föreläsare hypotetiskt skulle kunna göra 

som hade minskat din känsla av trygghet? 
 

6. Familjerelaterade frågor 
6.1. Upplever du att din familj har en påverkan på din trygghet? 
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6.1.1. Om ja, hur? 
6.1.2. Om nej, varför inte? 

6.2. Vad skulle din familj kunna göra för att öka din känsla av trygghet? 
6.3. Gör din familj någonting som minskar din känsla av trygghet? 
6.4. Finns det någonting som din familj hypotetiskt skulle kunna göra som hade 

minskat din känsla av trygghet? 
 

7. Erfarenhetsrelaterade frågor 
7.1. Har du varit med om några positiva upplevelser som har påverkat din känsla 

av trygghet? 
7.2. Har du varit med om några negativa upplevelser som har påverkat din känsla 

av trygghet? 
 

8. Övrigt 
8.1. Finns det några ytterligare frågor eller områden som vi har missat att ta upp? 

 
 

 


