
                                           Institutionen för teknik och samhälle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E
X

A
M

E
N

S
A

R
B

E
T

E
 

”Utan den feministiska 
kampen, då finns inte jag” 
– en socialpsykologisk studie av 

komma ut processen och ett 
feministiskt engagemang. 

Examensarbete inom ämnet Socialpsykologi 
C – uppsats 30 hp 
Vt 2009 
 
 
Eva Fredriksson 
 
 
Handledare: Zaira Jagudina 
Examinator: Sabina Holstein-Beck  



 3 

 

 

 

 

 

Abstract 

Den här uppsatsens syfte är att genom ett symboliskt interaktionistiskt och ett social konstruktionistiskt 

perspektiv öka förståelsen och beskriva komma ut processens samband med feministiskt engagerade 

lesbiska kvinnor. Den undersöker hur komma ut processen, dvs. den homosexuella 

identitetsutvecklingen, relaterar till et feministiskt engagemang hos respondenterna. Som teoretisk 

grund gällande identitetskonstruktion och socialisation har jag främst använt mig av Berger och 

Luckmann (1991) men även tolkningar av Mead (Berg, 1992; 2007) samt Giddens. För att få en 

djupare insikt kring kön/genus och sexualitet använder jag mig av Rubin (1984), Rich (1980) och 

Butler (2007).  Jag undersöker i uppsatsen hur komma ut processen upplevs av kvinnorna både inför 

sig själva och inför deras omgivning. Hur kan det feministiska engagemanget och komma ut processen 

kopplas samman samt vilka uttryck tar sig detta samspel är också två relevanta frågeställningar i 

uppsatsen. Resultatet visar att det finn minst två olika sätt där ett politiskt engagemang kan generera en 

homosexuell identitetsutveckling medan det i det andra fallet förhåller sig tvärtom - komma ut 

processen blir vägen in i ett feministiskt engagemang för att stärka den homosexuella identiteten samt 

att hitta likasinnade som bekräftar det lesbiska Självet.    
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1. Inledning:  

Den här uppsatsen undersöker hur komma ut processen kan se ut hos lesbiska kvinnor i dagens 

svenska samhälle samt den roll kvinnornas feministiska engagemang spelar i denna process.  Komma 

ut processen är benämningen benämning på handlingen att individen är homosexuell, bisexuell eller 

transperson, men av omvärlden uppfattas som heterosexuell offentliggör sin sexuella läggning.  

Jag har valt att skriva om detta ämne eftersom jag är intresserad av lesbiska kvinnors subjektiva 

upplevelse av komma ut processen och hur denna skapas i mötet med andra. Genom ett social 

konstruktionism och symbolisk interaktionism ämnar jag öka förståelsen för komma ut - processen hos 

lesbiska kvinnor genom att relatera den till ett feministiskt engagemang och genom det problematisera 

identitetsbegreppet.  

Feministisk forskning synliggör det kvinnoförtryck som lesbiska kvinnor utsätts för men det sexuella 

förtrycket lesbiska kvinnor råkar ut för har inte uppmärksammats i samma grad. Det sexualiserade 

samhället har spritt ut sig i vår livsvärld alltmer och vi påminns ständigt om det när vi läser tidningar, 

ser på TV, reklam och om vi dessutom ser oss omkring i det offentliga rummet kan vi säkerligen 

uppfatta oräkneliga exempel på sexualiserade fenomen. Sexualitet kan ses utifrån många olika 

diskurser och positioner; t ex, biologiskt, hormonellt, ur maktperspektiv och så vidare (Giddens, 2001). 

Under komma ut processen befinner sig individer i en helt ny situation. En situation som dessutom är 

främmande för många eftersom samhället fortfarande är heteronormativt och den homosexuella 

identiteten är inte obestridd i många sammanhang där individen befinner sig.  

 

I uppsatsen kommer jag i första hand att vända mig till forskare inom den socialpsykologiska 

diskursen. Detta gör att en viss förkunskap tas för given när det gäller de begrepp jag använder mig av. 

Eftersom jag i har valt att skriva för socialpsykologer i första hand använder jag mig inte av queerteori, 

även om fokus ligger på identitetskonstruktion, som även innefattar den sexuella identiteten. Jag 

fokuserar dock inte lika mycket på perspektiv som förenas av att de problematiserar den normativa 

heterosexualiteten som är en av queerteorins grundpelare. Dock används teoretiker som i hög 

utsträckning förknippas med queerteori. Urvalet av teoretiker och teoretiska perspektiv som gjorts är 

produktiva för min analys samt att de har en tydlig socialpsykologisk relevans.  
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1.1 Syfte och problemformulering  

Uppsatsens syfte är att med hjälp av symboliskt interaktionistiskt och genusteoretiskt perspektiv på 

sexuell identitet belysa hur komma ut processen kan se ut hos några lesbiska kvinnor i dagens svenska 

samhälle samt vad deras feministiska engagemang spelar för roll i denna process. 

 

För att uppnå syftet med studien undersöker jag följande frågeställningar: 

 

1. Hur upplever lesbiska kvinnor komma ut processen både inför sig själva och inför sin 

omgivning?  

2. Kan lesbiska kvinnors feministiska engagemang och komma ut process kopplas samman?  

3. Hur/på vilket sätt tar samspelet mellan komma ut processen och det feministiska engagemanget 

sig uttryck? 

 

1.2 Disposition 

Efter inledningen och syftet presenteras tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkterna som 

behandlar teorier kring identitetskonstruktion och socialisation, där jag går djupare in på konstruktion 

av genus/sexualitet för att avslutningsvis koppla samman delarna för att ge läsaren ett tydligare 

helhetsgrepp. Uppsatsen fortsätter sedan med ett metodavsnitt där en beskrivning av tillvägagångssätt 

och presentation av respondenterna följer för att sedan gå vidare till analysen. 

 

Analys av respondenternas intervjusvar som jag har identifierat i intervjuerna presenteras genom 

följande teman: Personlig upplevelse av komma ut processen inför sig själv och inför andra, Personlig 

upplevelse av den lesbiska identiteten i relation till ett feministiskt engagemang, Identifikation med 

hjälp av det feministiska engagemanget och Bekräftelse och upprätthållande av den sexuella 

identiteten.  

 

Uppsatsen tar efter analysen upp diskussion och slutsatser där jag går igenom resultatet jag kommit 

fram till i själva analysen i arbetet. Avslutningsvis diskuterar jag styrkor och svagheter för att till sist 

avsluta med förslag till framtida forskning. Denna uppsats kommer att belysa hur lesbiska kvinnor 

konstruerar identitet och då menas den sexuella identitetskonstruktionen. Som utgångspunkt för analys 

av identitetskonstruktion samt konstruktion av genus används sammanlagt ett interaktionistiskt och 
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konstruktionistiskt synsätt (Berg, 1992; Berger & Luckmann, 1991; Giddens, 1997, 2001, 2003; 

Butler, 2007; Gergen, 2007, Rubin, 1984 & Rich, 1980) som tydligt visar hur identitet, och därmed 

också sexuell identitet, konstrueras i interaktionen mellan människor i en ständigt pågående process. 

Det är viktigt att vara medveten om att trots den betoning jag gör på homosexuell identitetsutveckling 

tydliggörs också även det feministiska engagemanget i relation till den homosexuella 

identitetsutvecklingen. Fokus ligger på kopplingen mellan homo-/sexuell identitetsutveckling i relation 

till en identifiering med den feministiska rörelsen. 

 

2. Tidigare forskning 

Pia Lundahl (1998) skriver om begreppet komma ut och att det huvudsakligen har två betydelser. För 

det första har det betydelsen av att man kommer underfund med sin homosexualitet, att man förstår 

och kan sätta ord på sin sexuella identitet. Begreppet har blivit en beskrivning av en process med en 

början och ett slut där individen förväntas flytta sig från ett steg till ett annat. Denna betydelse vilar på 

antagandet att den homosexuella identiteten skulle avspegla en essens i individen. Den andra 

betydelsen av att komma ut handlar om att berätta, presentera eller vara öppen med sin sexuella 

identitet genom att visa den för omgivningen. Det är denna sista modell som är utgångspunkten i min 

undersökning. Det finns en motsvarighet till dessa betydelser av komma ut processen som bottnar i en 

social konstruktionsmodell. Här gör individen tolkningar av sina egna erfarenheter, i de sociala och 

kulturella sammanhang individen befinner sig och ingår i samt i relation till andra individer, grupper 

och institutioner i omgivningen (Lundahl, 1998). I Sverige är Pia Lundahl en av de främsta forskarna 

som har använt socialkonstruktionistiska perspektiv inom icke-heterosexualitetsforskningen, 

framförallt i boken Lesbisk identitet. (1998). 

 

2.1 Det feministiska projektet                                                                                           

Feminism har olika innebörder beroende på vem man frågar men i det här arbetet utgår jag från Lena 

Gemzöes (2002) förslag på en definition, nämligen att en feminist är en person som anser att kvinnor 

är underordnade män och att detta förhållande bör ändras. Den definieringen av feminismens 

grundläggande analys är också den som hädanefter avses när uttrycket feminism används i uppsatsen 

(Ibid).  Den feministiska debatten är en ständigt aktuell och pågående och tar upp frågan om kvinnors 

ekonomiska, sociala och politiska jämställdhet med mannen. I det här avsnittet kommer centrala 

begrepp inom den feministiska teoribildningen att behandlas för att få klarhet i vad som menas när 
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begreppet används fortsättningsvis. Feminismen som teori och praktik rymmer en mängd olika 

inriktningar och undergrupper. 

 

Uppdelningen av samhället i en privat och en offentlig sfär framhålls av Gemzöe (2002) som en tydlig 

skärningspunkt mellan de olika inriktningarna. I den offentliga sfären ingår produktion, arbete, politik 

och rättssystem. Till den privata sfären räknas reproduktion som utgörs av hushållsarbete, sexualitet, 

barnpassning och så vidare. Gemzöe mejslar ut fyra samhällssfärer där analysen av kvinnors 

underordning kan appliceras, en politisk/ekonomisk sfär, familjesfären, den kulturella nedvärderingen 

av kvinnor och det sexuella våldet. Enligt Gemzöe kan den sammantagna bilden ses som att ordningen 

mellan könen är av en systematisk karaktär.  

 

Idén om ett förtryckande system som kännetecknas av mäns dominans av kvinnor återfinns i 

radikalfeminismen teori om patriarkatet. Radikalfeminismen menar att kvinnor är förtryckta i kraft av 

sitt kön och att detta förtryck är den mest utbredda och grundläggande formen av förtryck. Man anser 

att lesbiska kvinnors sexualitet undertrycks på grund av att den hotar den manliga kontrollen av 

kvinnors kroppar. Begreppet har i den akademiska feminismen kommit att ersättas av begreppen 

genussystem eller genusordning.
 

  Många inom den feministiska rörelsen är kvinnor som kommit ut 

som homosexuella inför sig själva och sin omgivning. Den lesbiska identiteten och komma ut 

processen blir för många av dessa kvinnor en del av det feministiska engagemanget. Det finns många 

studier om homosexuellas identitetsskapande. Men frågeställningar avseende lesbiska kvinnors 

upplevelser av att öppet våga leva som homosexuella har inte studerats tillräckligt (Hallgren, 2008). 

 

I boken Kvinnokamp skriver Emma Isaksson (2007) om lesbiskhet som politisk handling. Detta erbjöd 

en möjlighet för lesbiska kvinnor till självförståelse och identitet. Lesbiskhet lyftes fram som ett 

uppror mot patriarkatet. Det lesbiskt feministiska projektet hade en tydlig identitetsskapande ambition. 

Lesbiskhet blev en politisk strategi när kvinnoförtrycket kopplades samman med heterosexualitet. 

Kvinnofrigörelse uppnåddes genom kvinnors relationer med andra kvinnor där män utmanades och 

kritiserades i allt högre grad. (Isaksson, 2007).  

 

Camilla Kolms (2003) skriver mer ingående om politiskt vald lesbiskhet och problematiserar sexualitet 

och sexuell identitet utifrån politiska skäl som ett feministiskt projekt. Författaren skriver om att det 



 9 

politiskt lesbiska kan liknas vid en reflexivt utformad och rörlig identitetsstrategi. (Johansson & 

Lalander (red), (2003).   

 

Hanna Hallgrens (2008) avhandling ”När lesbiska blev kvinnor” diskuterar hon begreppet den 

kvinnoidentifierade kvinnan som ursprungligen kommer från ett inflytelserikt manifest från USA 

översatt till svenska 1974. Detta blev startskottet för en ny innebörd av lesbisk som en sann 

kvinnoidentifikation på livets alla områden – från det privata till det politiska. Författaren pratar om 

den nya lesbiska kvinnans identitet där hon kommer ut som öppet lesbisk och en föreställning om att 

lesbiskhet kan väljas. Den kvinnoidentifierade kvinna blev ett nytt sätt att förstå lesbiskhet och att 

kunna bejaka sig själv som kvinna och lesbisk (Hallgren, 2008).  

 

Camilla Kolm (2003) skriver också i sin avhandling om de lesbiska kvinnornas komma ut process som 

problemfylld p.g.a. den heterosexuella matrisen som enligt kvinnorna i studien har begränsat deras 

erfarenheter och upplevelser eftersom det tidigare inte funnits begrepp tillgängliga för dem. Kvinnorna 

har istället genom den feministiska rörelsen fått till sig beskrivningar, ord och begrepp för att de ska 

kunna tolka och förklara upplevelser av sin homosexuella identitetsutveckling.   

3. Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk grund om identitetskonstruktion och socialisation som är fokus i det här arbetet är det 

främst Berger och Luckmann (1991), Giddens (1997, 2003) samt tolkningar av Mead utifrån Berg 

(Berg, 1992; 2007) som jag använt mig av. Gergen (2007) menar att identitetsskapandet skapas i 

språket, och att identiteten beror på den situation och relation som individen ingår i. Identiteten skapas 

alltså i en social process, mellan individens framställning av sin identitet och omgivningens bemötande 

och syn på denna (Ibid.). Det finns en socialpsykologisk relevans i att begrunda sexuell identitet 

utifrån upplevelse och meningsskapande hos individen/individer kopplat till Självet och de Andra. 

 

För att bidra till förståelse för hur identiteten skapas och presenteras för andra har jag främst valt G.H. 

Meads teori om Självet, I och Me (Berg, 1997). Giddens (1995) beskriver hur synen på kärlek och sex 

har förändrats över tid. Jag ser också Giddens betydelsefull i sammanhanget då han beskriver att 

dagens människa är en annan än den som levde i tidigare samhällen. Nu är det andra krav och 

spelregler som gäller och att det finns en annan mentalitet och andra attityder hos den enskilda 

individen (1997). För en beskrivning av kön/genus och sexualitet har jag valt att använda mig av Gayle 
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Rubin (1984), Adrienne Rich (1984) och den queerfeministiska teoretikern Judith Butler (2007) och 

hennes definitioner av kön och begär.  

 

3.1 Identitetsskapande – skapandet av Självet i interaktion med andra 

Mead (1995) och Berger & Luckman (1991) ser Självet (the Self) som en ständig process och i 

utveckling, vilket sker i interaktion med andra människor. Det betyder att Självet inte finns med vid 

födelsen, utan skapas genom människors samspel. Enligt Mead är språket grundläggande för skapande 

av Självet. För att människan skall kunna bilda sig ett Själv måste hon genom språket, det vill säga via 

signifikanta symboler, se sig själv genom andras ögon och genom de ögonen anta en syn på sig själv. 

Självet är sammansatt av olika sociala sammanhang det vill säga att vi är olika, i olika situationer och 

säger olika saker till olika människor.  

 

Berger och Luckmann (1991) menar att människan är tvingad att internalisera den samhällsvärld hon 

lever i. Att hon gör det genom att förstå de tecken som bildar sammanhang, vilket hon lär sig genom 

hennes signifikanta Andra, de personer som är närmast individen. Mead ser, enligt Berg (1992) 

identitet som något som uppstår genom sociala erfarenheter. Identitet är ett resultat av det kulturella 

mönstret och av de normer som råder i samhället, exempelvis heteronormativitet. I takt med att 

individen får fler och nya erfarenheter är det möjligt att generalisera andras normer och värderingar 

från att gälla enstaka individer till att gälla hela grupper av människor och samhället. Dessa normer 

och värderingar kallas för den generaliserade Andre. Samhällets syn på individen är alltid närvarande i 

individens tänkande men det behöver inte betyda att individen accepterar samhällets syn på individen. 

Här är det den sociala dimensionen som ska till för att kunna förklara könsidentitet respektive sexuell 

identitet.  

 

För att individen skall bilda ett Själv måste denne därmed anta de beskrivningar som det finns 

möjlighet till under hennes primära socialisation. Dessa beskrivningar får hon utifrån sina signifikanta 

andra. Den sekundära socialisationsprocessen knyter alltid an till den primärt socialiserade kunskapen, 

det vill säga att personen alltid har primärsocialiserats för att sedan gå ett steg längre i socialisationen. 

Det betyder, till skillnad från den primära socialisationen, att den sekundära socialisationen inte 

behöver vara kopplad till känslomässiga band. Ny kunskap om människan och världen kan dock bli 

emotionell om individen upptäcker något som mottsätter sig den primära socialisationen och hon får 
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lära om. Socialisationen är en ständigt pågående process, individen stöter ideligen på nya situationer 

som gör att hon måste socialisera om/in. Mead (Berg, 1992) menar att Självet har en karaktär som 

frångår kroppens fysiska karaktär. Kroppen behöver inte vara en del av vårt Själv, vi kan enkelt se 

kroppen som ett objekt, i likhet med andra objekt utan ihopkoppling till Självet. Han menar dock att 

upplevelserna kroppen intar kopplas till Självet.  

 

Feminister arbetar för ett mer jämställt samhälle för kvinnor samt rätten att få välja hur man vill forma 

sitt liv. Homosexualitet innehåller en genusaspekt där de lesbiska kvinnorna bryter mot socialt och 

kulturellt definierade roller eller förväntningar som förknippas med kvinnligt beteende. Skillnaden 

med sekundärsocialisation jämfört med den primära socialisationen är att man nu kan välja vilken 

grupp man vill identifiera sig med. Det är omöjligt att välja sina signifikanta andra inom primär 

socialisation medan det finns en möjlighet i den sekundära att välja vilka man vill tillhöra. 

 

3.2 Social konstruktivism  

Det socialkonstruktivistiska synsättet menar att människans handlande behöver förstås i förhållande till 

den sociala kontexten. Att de sociala institutionerna kan betraktas som socialt konstruerade i den 

meningen att institutionen skapas genom sociala handlingar. Detta kan uppfattas som att vår sociala 

verklighet består av en mängd olika institutioner som är socialt konstruerade. (Berger och Luckmann, 

1991). Socialkonstruktivismen är inte ett entydigt begrepp - den har flera olika förklaringar. Den har 

sitt ursprung inom sociologin men används av  såväl sociologer och psykologer. 

Att ha ett socialkonstruktivistiskt synsätt innebär att man är kritisk mot att se världen som en absolut 

sanning. Människan skapar och omskapar verkligheten utifrån sina erfarenheter och kunskaper. Detta 

leder till att man kan se omvärlden på många olika sätt och att dessa är alla lika sanna. 

 

Språket är något som gör det möjligt för oss att förstå oss själva eller omvärlden. Språket är något 

människor skapar tillsammans och på så vis är det en social konstruktion. Språket hjälper oss att 

kategorisera och ordna verkligheten genom att tolka oss själva eller andra människors 

handlande. Kategorierna är i ständiga förändringsprocesser i samspelet mellan människor. 

Kategorierna skapar också normer och värderingar, eller ”regler”, för vad som är 

ett tillåtande beteende inom de olika kategorierna. Ett exempel på en sådan kategori är sexualitet. Vi 

skapar sexualitet med hjälp av våra handlingar. Även identiteten skapas genom samspel med 
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omgivningen. Det gäller exempelvis unga kvinnors sexualitet: i viss utsträckning uppmanas unga 

kvinnor till en fri och bejakande sexualitet. Samtidigt blir ofta de som tar sig den rätten kallade ”hora” 

eller ”slampa”. Genom att bryta mot de normer som förknippas med könet kan man uppfattas som 

avvikande. (Ambjörnsson 2004). Homosexualitet är avvikande och det är en minoritet av Sveriges 

befolkning som är homosexuella. Det är därför det kan klassas som avvikande. 

 

3.3 Social konstruktion av kön och sexualitet 

Kvinna är inte något man föds till utan något man blir. Simone de Beauvoirs (1999) välanvända citat 

exemplifierar det konstruktivistiska synsättet på kön. Att män och kvinnor är biologiskt olika är något 

som alla känner till men huruvida mäns och kvinnors beteendemönster beror på biologiska skillnader 

eller inte råder det delade det meningar om. Vi människor socialiseras in i olika roller och könens olika 

beteenden uppstår i samspel med omgivningen och man förväntar sig att män och kvinnor ska agera på 

ett visst sätt. Den engelske sociologen Anthony Giddens intresserar sig bland annat för människors 

intima relationer och dess förhållande till samhället och samhällsutvecklingen. Det är detta tema som 

han utvecklar i sin bok Intimitetens omvandlingar (1995). 

 

3.4 Den plastiska sexualiteten  

I och med förändringar i det senmoderna samhället har det kommit fram en konstruktion som Giddens 

kallar den plastiska sexualiteten. Sexualitet är i dag inte längre kopplad till reproduktion, bland annat 

genom införandet av preventivmedel vilket lett till ett frigörande av sexualiteten (Giddens 1995). Den 

plastiska sexualiteten är frikopplad från reproduktionen och den har bidragit till att sexualiteten idag är 

något som tillhör den enskilda individen och som alltså är individuellt formbart. Forsberg (2005) 

resonerar utifrån Giddens (1995) om att sexualiteten kan förändras och påverkas utifrån en egen 

nyfikenhet och egna preferenser. Sexualiteten är inte bestämd en gång för alla vilket leder till att 

enskilda och grupper får möjligheter till mer varierande sexuella erfarenheter. Giddens ser en positiv 

utveckling och menar att denna upplösning i sambandet mellan sexualitet och reproduktion har öppnat 

för en formbar och inte förutbestämd sexualitet, således är då den s.k. rena relationen inte förankrad i 

sociala och ekonomiska förhållanden. Istället för att följa förutbestämda normer förhandlar och 

omförhandlar parterna fram relationens innehåll. Den rena relationen bygger alltså på tillit och 

kännetecknas av öppenhet och ömsesidighet och är därför jämlik. Pionjärer för den rena relationen är 

enligt Giddens homosexuella par (1995). 
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Giddens (1997) har även utvecklat en teori om modernitet, identitet och socialt vardagsliv, den s.k. 

struktureringsteorin. Teorin grundar sig på antagandet om människans förmåga att kunna reflektera 

och reglera sina handlingar. Det har skett en förändring i det sätt som identiteten skapas om man tittar 

på det traditionella samhället och det moderna. Idag är identitetsskapandet mindre stabilt. Individerna 

förflyttar sig i samhället på ett annat sätt än vad som gjordes i det traditionella samhället. Det som har 

brutit oss loss från de tidigare sammansvetsade och delvis homogena samhällena, har samtidigt skapat 

en större osäkerhet hos individen. Allt fler faktorer spelar in i dennes identitetsskapande. Idag har vi 

oanade möjligheter att skapa oss själva och våra identiteter. Vi kan själva bestämma vad vi vill bli. Det 

som har hänt, i och med att de trygga vägvisarna i det traditionella samhället har försvunnit, är att den 

sociala världen ställer oss inför en mängd valmöjligheter men vi får ingen tydlig antydan om hur vi ska 

göra dessa val. Den moderna världen tvingar individen att finna sig själv och göra detta till största 

delen på egen hand (Giddens 1997). Giddens tar, i sin teori om det senmoderna samhället, upp hur 

synen på sexualiteten har förändrats, och därmed även synen på homosexualitet. Denna förändring är 

en i raden av de många förändringar som har skett i och med det senmoderna samhällets framväxt. För 

att förstå hur synen på sexualiteten har förändrats gäller det även att få en inblick i hur övriga 

förändringar har uppstått, eftersom de alla är med och påverkar varandra. Hur förklarar då Giddens 

dessa förändringar? 

 

Självet är idag inte någon given storhet utan även det ett reflexivt projekt. För att skapa en 

självidentitet måste man ständigt göra val. Vem är jag? Hur vill jag leva mitt liv? Giddens tar det rena 

förhållandet som exempel, som berör den reflexivitet som pågår i valet av partner. Det rena 

förhållandets uppkomst bottnar i upplösningen av de yttre faktorernas betydelse för förhållandet. 

Denna reflexivitet gäller även för sexualiteten. Förut var sexualitet inget man kunde välja eller något 

man reflekterade över. Den ansågs inte vara något man gjorde enbart för njutnings skull. Idag har 

många större möjlighet till reflektion – man gör ett val, även när det gäller sin sexualitet. Således har 

sexualiteten blivit en viktig del av vårt självförverkligande och vår identitetsutveckling. 

Giddens menar att den största förändringen av synen på sexualiteten har skett under de senaste 

decennierna. Sexualiteten har blivit till något flytande och obestämt. Den är inte längre något 

naturgivet, något som vi godtar som om den vore något förutbestämt. Denna förändring har som 

nämnts tidigare även inneburit en förändring i synen på homosexualitet. Homosexualitetens entré i 
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dagsljuset har varit en mycket viktig processmed viktiga konsekvenser för sexualiteten i allmänhet. 

Detta har medfört en allt mer spridd uppfattning av sexualiteten som en karaktärsegenskap. Den 

konstrueras och skapas med hjälp av sociala processer (Giddens, 1995). 

 

Giddens (1995) skiljer mellan kön i betydelsen biologiska och anatomiska skillnader mellan män och 

kvinnor och könsroll som står för psykologiska, sociala och kulturella skillnader. Han skriver att 

åtskillnaden mellan kön och könsroll är viktig eftersom många könsskillnader inte är biologiska till sitt 

ursprung. Könsrollssocialisationen, dvs. processen där man lär sig sin könsroll via sociala faktorer som 

familj och massmedia startar redan i spädbarnsåldern. Giddens (1995) skriver att pojkar och flickar 

redan som spädbarn behandlas olika av vuxna även om detta sker omedvetet. Socialisationsprocessen 

förstärks sedan genom de leksaker, böcker och TV - program som barn kommer i kontakt med tenderar 

att betona skillnader mellan manliga och kvinnliga egenskaper. Senare i livet kommer omgivningen 

inte minst massmedierna att fortsätta tala om för individen vad som är manligt respektive kvinnligt och 

hur man som sådana förväntas uppträda. När man väl tillskrivit barn beteckningen flicka eller pojke 

förväntar sig omgivningen att de ska bete sig på ett manligt respektive kvinnligt sätt. (Giddens, 1995) 

Könsrollssocialisationen har på detta sätt en mycket kraftfull inverkan och om man utmanar eller 

ifrågasätter den så kan det väcka starka känslor hos omgivningen. När man kommer ut som 

homosexuell är detta i högsta grad en utmaning av de traditionella könsrollerna.  

 

3.5 Teorier om kön/genus och sexualitet 

Gayle Rubin (1984) var den som allra tidigast använde sig av begreppet genussystem 

sex/gendersystem. Hennes syfte var att ge en förklaring till kvinnoförtrycket. Grunden till kvinnans 

underordning ligger i, hävdar Rubin, samhällets sätt att organisera sexualitet och reproduktion. Hon 

gör en distinktion mellan kön och genus och analyserar den sociala konstruktionen av sexuella 

hierarkier samtidigt med den uppblåsta bilden av ickenormativa sexualiteter. Det framgår tydligt i 

hennes sexuella värdeteorier att en traditionell heterosexualitet är mer priviligerad än andra sexuella 

uttryck som ständigt förtrycks.  Med sin bild av den sexuella värdehierarkin skisserar hon hur olika 

sexuella handlingar placeras utifrån vilken status de har i samhället. (Ambjörnsson, 2006). 

 

Nedan för följer Rubins uppdelning av sexuell värdehierarki. 
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Bra  sexualitet           Dålig  sexualitet   

Heterosexuell            Homosexuell   

Gift                            Ogift   

I  ett  par                    Ensam  eller  med  flera   

Monogam                  Promiskuös   

Privat                         Offentlig   

Utan  porr                   Med  porr   

Samma  generation    Över  generationsgränser   

Enbart  kroppen    Med  hjälpmedel   

Gratis      Mot  betalning   

   

Utifrån Rubins dikotomier kan man se att inte ens all heterosexualitet är av godo, utan att 

det råder hierarkier även inom den heterosexuella sfären.  Detta innebär att heteronormativiteten 

inte bara demoniserar icke‐heterosexualitet, utan även presenterar en begränsad bild av vad 

heterosexualitet bör och kan vara (Ambjörnsson, 2006). Poängen med detta är att visa att det  inte 

enbart finns en sorts heterosexualitet, lika lite som att det bara finns en sorts  homosexualitet. Vad som 

är bra och normal sexualitet baseras på människors åsikter och värderingar. Vad som i vissa kretsar ses 

som helt normalt anses onormalt i andra. Tidigare feministisk forskning har enligt Rubin ofta kartlagt 

det kvinnoförtryck som lesbiska kvinnor som grupp är utsatta för men inte lyft det sexuella förtryck 

som de som sexuellt avvikande också är utsatta för. Man ska dock komma ihåg att dessa teorier skrevs 

ned i mitten av 80 – talet i U.S.A. och med det skiljer sig en del från dagens uppfattning men det finns 

ändå tydliga likheter i hur den svenska samhället har förhållit sig till sexualitet.   

 

Adrienne Rich (1980) anser att en påbjuden heterosexualitet är en politisk institution som 

upprätthåller kvinnors underordning. Kvinnor lever utifrån en identifikation där de är lojala mot 

männen, sexuellt, socialt och politiskt. De nedvärderar sig själva i och med denna prioritering av 

männens behov och detta leder till att man som kvinna inte får möjlighet till ”kvinnors val av kvinnor 

som bundsförvanter, livskamrater eller umgänge”. (Gemzöe, 2002). Rich inför begreppet lesbiskt 

kontinuum som beteckning för resonemanget om kvinnors val av andra kvinnor. Dessa 

kvinnoidentifierade kvinnor som Hallgren (2008) resonerar kring där det är meningen att bara kvinnor 
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kan ge varandra ny jagkänsla, där identiteten måste vi utvecklas med hänsyn till deras eget lesbiska 

Själv och inte i relation till män.   

 

Judith Butler (2007) har både utmanat och förändrat synen på genus, identitet och sexualitet. Butler 

ifrågasätter den normativa heterosexualiteten som en fundamental del av konstruktionen av genus – 

detta innebär att konstruktionen av manligt och kvinnligt upprätthålls med hjälp av att ”naturligt” 

heterosexuellt begär. Detta kallar Butler för den heterosexuella matrisen vilket innebär att kroppar inte 

i sig är begripliga. Enligt Butler är denna matris central för definitionen av det socialt godkända och 

det icke-godkända hos människan. Butlers ambition är att ifrågasätta kön som en naturlig indelning 

och heterosexualitet som en naturlig följd av detta. Butler ser kön/genus som ingenting annat än 

iscensättningar genom upprepande handlingar. Butler inför begreppet performativitet för att beteckna 

att genus iscensätts genom handlingar och språk där kön inte är att vara utan att göra. Ingen är 

automatiskt kvinna eller man utan det handlar alltså om att göra kön. Begreppet för in en dynamik i 

konstruktionen av kön, där könade normer kan förändras genom att individer helt enkelt väljer att inte 

utföra och förkroppsliga dem. Heteronormativiteten innebär ett antagande om att alla är heterosexuella 

och att det naturliga sätet att leva är heterosexuellt. Allt annat betraktas som avvikande. Butler skiljer 

på den politiska nödvändigheten att tala som representant för en viss kategori människor, såsom 

kvinnor och lesbiska, och på den teoretiska förståelsen av kön/genus. Butler har en konstruktivistisk 

syn på genus och det är den heterosexuella matrisen som är det grundläggande för konstruktionen av 

genus som enligt Butler genomsyrar samhället och kulturen. (Butler, 2007)  

  

4. Metod 

Jag har valt att intervjua fyra stycken kvinnor i åldrarna 25 – 30 år. Denna ålder anser jag vara bra för 

att kunna få fram så tydliga svar som möjligt då jag anser att de påbörjat sin komma ut process och 

dessutom kommit en bit på vägen och har flera års erfarenheter inom feministiska engagemanget vilket 

gör att de kan blicka tillbaka och återberätta en rad upplevelser i dessa sammanhang som jag 

analyserar och ger svar på utifrån mina frågeställningar. Jag har för bästa möjliga resultat valt av 

använda mig av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna varade ca 1.5  - 2 timmar. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en diktafon där ljudfilen i sin tur överfördes till datorn med hjälp av 

ljudinspelningsprogram för transkribering. Två av intervjuerna gjorde hemma hos respektive 

respondent medan de två andra genomfördes i ett grupprum på Göteborgs universitet. Intervjun 
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inleddes med att jag som intervjuare kortfattat presenterade mig, redogjorde för syftet med uppsatsen 

samt meddelande att respondenten har full anonymitet och rätt att inte besvara alla frågor samt att 

avbryta sin medverkan om den så ville. För att finna respondenternas mening i deras livsvärldar 

används semistrukturerade intervjuer i studien. Denna intervjuform är, enligt Kvale (1997), 

strukturerad med tematiska frågor som intervjuaren utgår ifrån, det är dock möjligt att ändra struktur 

och även ställa följdfrågor till respondenten, under intervjun. Syftet med intervjuerna är att undersöka 

och därefter förstå respondenten utifrån hennes värld och varande. Vidare använde jag mig av Kvales 

(1997) meningskoncentrering som analysmetod som innebär att man som intervjuare ser det centrala i 

intervjun. Först lästes intervjuerna igenom för en helhetskänsla.  Teman formulerades sedan ur dessa 

och tolkades utifrån respondenternas synvinkel. Meningskoncentrering innebär att man plockar ur 

viktiga delar ur intervjuutskrifterna för att sedan beskriva meningen i deras berättelser i en mer 

koncentrerad form. På detta sätt kan långa uttalanden beskrivas kortfattat i vardagsspråkliga termer 

men ändå bibehålla den väsentliga innebörden av det som sagts (Kvale 1997). De teman som skapades 

var: 1. Personlig upplevelse av komma ut processen inför sig själva och inför andra. 2. Personlig 

upplevelse av den lesbiska identiteten i relation till ett feministiskt engagemang. 3. Identifikation med 

hjälp av det feministiska engagemanget. 4. Bekräftelse och upprätthållande av den sexuella 

identiteten.  

 

Min ambition är att kvinnorna ska känna sig inkluderade i den definition som jag använder. Begreppen 

homosexuell och lesbisk samt feminist är den definition som kvinnorna använder på sig själva och det 

är också de definitioner som jag använder i arbetet. Det är också de begrepp den litteratur jag refererar 

till använder sig av. Under intervjuerna är jag självklart påverkad av min egen livsvärld och av mina 

vardagliga tankar, men strävar efter att förhålla mig i så hög grad som möjligt utifrån den 

vetenskapliga diskurs och teoretiska val och utgångspunkter gentemot intervjupersonernas svar. Jag 

har som mål att göra mitt allra bästa för att förhålla mig reflexiv. Det är tjejernas egna berättelser som är 

i fokus och med hjälp av semi – strukturerade intervjuer där olika teman behandlas anser jag att detta är den 

mest lämpliga metoden för den här typen av undersökning. Här finns det utrymme för intervjupersonen att 

tala om det berörda ämnet relativt fritt. Frågorna behöver inte strikt följa en specifik intervjumanual utan 

kan komma i den ordning som passar sig bäst i intervjusituationen. Det finns dessutom utrymme för 

spontana frågor under tiden. Mina intervjuer eftersträvar det som Kvale skriver om nämligen 

”tillförlitlighet hos intervjupersonens rapporter och kvaliteter i själva intervjuandet, i vilket det bör ingå att 

ifrågasätta meningen i det som sägs och att ständigt kontrollera den erhållna informationen”. (Kvale, 1997).    
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4.1 Tillvägagångssätt 

Urvalet av respondenter skedde genom en s.k. snöbollseffekt. Jag kände till flera lesbiska kvinnor med 

feministiskt engagemang och bad de att i sin tur fråga efter intresserade respondenter till min uppsats. 

Genom en första kontakt träffade jag kvinnorna under firandet av internationella kvinnodagen den 8 

mars 2009 för att sedan i sin tur bestämma möte för intervjuerna. Det första mötet under Kvinnodagen 

kändes viktigt för att etablera kontakt med kvinnorna. Det var viktigt att intervjupersonerna kände sig 

trygga och har ett förtroende för mig som intervjuare så att de kan prata fritt om sina känslor och 

erfarenheter (Kvale 1997).  

 

4.2 Presentation av respondenter 

Jag har genomfört fyra semi – strukturerade intervjuer med fyra kvinnor i åldern 25 – 30 år. Alla har 

fått fingerade namn. Även om respondentgrupen är väldigt homogen har jag valt att koppla an alla 

olika teman till dem som enskilda individer eftersom de som subjektiva individer har olika mycket att 

säga om olika saker. Olika respondenter kommer därav att figurera olika mycket i olika delar av 

resultat och analysavsnittet. 

 

Här följer en kort presentation över alla personer i respondentgruppen, för att läsaren ska kunna få en 

tydlig överblick över respondenterna. Alla respondenterna bor i en svensk storstad och har svensk 

bakgrund.  

 

Emma, 30 år gammal, utbildar sig till byggnadsingenjör och är gift och de har genom insemination 

skaffat ett barn tillsammans. Hon jobbar aktivt med HBT – frågor, åker till Pridefestivalen i Stockholm 

varje år och engagerar sig mycket i frågor om mäns våld mot kvinnor. Hon växte upp utanför en större 

stad, har en syster som bor utomlands och tycker sig ha haft en helt ”normal” uppväxt. 

 

Louise är 28 år gammal, jobbar som lärare för låg och mellanstadiet ute i förorten, är gift med en 

kvinna och längtar starkt efter att skaffa barn. Vid sidan av jobbet är hon engagerad i en Lesbisk kör 

som skriver sina egna kvinnosånger, hon lär ut feministiskt självförsvar och ingår i ett flertal 

feministiska nätverk där hon har olika roller.  
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Anna är 26 år, läser på lärarprogrammet, har en flickvän. På fritiden extraknäcker hon som DJ och då 

allra främst på kvinnofester, samt spelar till och från i ett band med bara kvinnliga medlemmar där 

texterna ofta har ett tydligt feministiskt budskap. Kommer från en medelklassfamilj, uppvuxen på 

västkusten och har två syskon som är tvillingar.  

 

Ia är 30 år, har en flickvän, jobbar deltid i en fotoaffär samtidigt som hon blandar med studier och 

resor om vartannat. Har bland annat läst genusvetenskap på universitetet och feministiska studier på en 

folkhögskola för kvinnor. Hon är uppvuxen ute på landet utanför en mindre ort. Har tre halvbröder och 

två helsystrar.   

 

5. Analys 

I det här avsnittet kommer jag att göra en analys av respondenternas intervjusvar med anknytning till 

de teoretiska utgångspunkterna utifrån de fyra tidigare presenterade temana. 

 

5.1 Att komma ut: vägen från rädsla, homofobi mot sig själv till acceptans   

Alla respondenter i uppsatsen uppger att de haft känslor för jämnåriga kamrater i unga år som de idag 

tolkar som homosexuella men också att de tidigare haft en relativt stereotyp bild av homosexualitet 

innan de själva kom i kontakt med den homosexuella världen. Att komma ut inför sig själv kan vara en 

komplicerad process som dessutom ofta sker gradvis. Pia Lundahl (1998) skriver att komma ut 

processen handlar om situationer där individer presenterar och benämner sin sexuella identitet i 

relation till sin omgivning. Upplevelsen av att komma ut inför sig själv och inför andra är väldigt 

individuell och många av de aspekter jag tar upp här är inte alls samma för alla lesbiska kvinnor. Det 

kan också vara en komplierad process och det är omöjligt att täcka alla aspekter av den i ett arbete som 

detta. Respondenterna uppger att de homosexuella känslorna som till en början, vid de aktuella 

tillfällena, inte ansågs som ett uttryck för homosexualitet, utan på att det var något som inte stämde 

beror på att den egna homosexualiteten fortfarande var omedveten. Beroende på hur de första 

känslorna en individ tolkar som homosexuella än ser ut påverkas detta av vilket socialt och kulturellt 

sammanhang hon lever i. Det är den intrasubjektiva och den intersubjektiva upplevelsen hos kvinnorna 

som är det intressanta (Sapsford et al., 2003), där det viktiga i sammanhanget är att komma åt 
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kvinnornas personliga upplevelser av sin komma ut process. En av respondenterna förklarar sin första 

upplevelse av de homosexuella känslorna. Det är tydligt att de här känslorna inte känns naturliga och 

ännu införlivade utan istället är något som man undviker. De upplevs som att det är någonting konstigt 

som inte stötts på tidigare och kan beskrivas som någonting som man bara skjuter undan: 

 

Hade man fattat att man var kära i varandra hade vi blivit ihop då men det blev 

att vi inte umgicks något mer. (Emma) 

 

Det finns hos alla respondenterna, i de allra första homosexuella känslorna, ett motstånd mot att kunna 

komma ut tidigare än vad som i själva verket har gjorts. De gängse normer och uppfattningar som 

råder runt omkring tillåter inte att den homosexuella identitetsutvecklingen sker av sig själv utan 

kvinnorna måste uppbåda en förmåga att gå emot och utmana den heterosexuella normen vilket inte är 

möjligt om de inte är medvetna om den egna homosexualiteten. Att könsrollsförväntningarna är så 

starka samt att det är väldigt svårt att bryta mot dessa kan vara en orsak till att det hos individen finns 

ett motstånd att erkänna sin homosexualitet (Giddens, 2001). En orsak till rädsla och ångest för att 

komma ut är hur omgivningen kommer att reagera på detta.  

 

Jag var homofobisk mot mig själv men jag hade ingenting emot flator och bögar. 

Men det var ju…jag ville väl inte utsätta mig för den här förnedringen eller 
förtrycket eller vad man ska säga som jag upplevde att samhället hade. (Ia) 

 

Detta framgår tydligt i de teorier jag använder i uppsatsen (Rubin, 1984). Giddens (1997) menar att 

individen i dagens samhälle har en medvetenhet om sin egen självidentitet som skapas och bevaras 

rutinmässigt. När kvinnorna skapar en egen identitetsbild sker detta rutinmässigt genom att deras 

reflexiva handlingssätt. Kvinnorna ser dock sig själva utifrån samhällets heteronormativa normer men 

får en medvetenhet om sin lesbiska identitet och rutinmässigt skapas en egen idealbild för att bevara 

den identiteten. Med hjälp av sitt reflexiva handlingssätt kan respondenterna ta till sig olika 

valmöjligheter som samhället erbjuder som hjälper dem att skapa sin egen självidentitetsbild, sin 

lesbiska identitet. Det är detta Giddens menar med det reflexiva Jaget. (1997).  

 

Tre av kvinnorna i studien menar att de haft en relativt stereotyp bild av homosexuella innan de kom i 

kontakt med den homosexuella världen. Detta bidrar till att det blir svårare att identifiera sig som 

homosexuell. Emma berättar till exempel att hon hade homosexuella vänner innan hon började 
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identifiera sig som homosexuell och att det var tack vare detta som komma ut processen kunde 

underlättas. Kontakten med feministiska grupper för kvinnor innebär en ökad medvetenhet om 

homosexualitet som valmöjlighet och en emotionell acceptans av homosexualiteten samt att den förser 

kvinnorna med en miljö där homosexualitet är accepterad. Detta underlättar ett erkännande av den 

lesbiska identiteten och en positiv identifiering som lesbisk kvinna. En annan fundering kring komma 

ut  kommer från en respondent som tycker att själva begreppet komma ut kan vara komplext.  

  

Ja, jag undrar alltid vad man menar med komma ut process liksom. Jag tycker 

det är komplicerat för jag tycker man kommer ut hela tiden och har gjort det hela 
tiden….ja att det påverkar en mycket mer än vad man vill att det ska göra om 

man träffar någon som man inte känner och så börjar man prata för att lära känna 

varandra, ja då tar man ett beslut jättefort här om man ska komma ut eller inte 
och sen så vilket man väljer så påverkar det hela situationen och relationen. 

(Emma) 

 

Pia Lundahl (1996) skriver att man som lesbisk kvinna inte äger en fast och stabil identitet. Hon menar 

att man istället kan se komma ut som en process där man ”blir” lesbisk och hittar en mening med det 

och att det samtidigt är något som pågår under hela livet (Lundahl, 1996). Detta stämmer väl överens 

med Emmas citat ovan i beskrivningen av att man kommer ut hela tiden. Butler (2007) menar att 

språket konstituerar sexualiteten och att vi genom upprepande handlingar skapar oss själva, våra 

identiteter med ett visst handlingsutrymme i givna sammanhang. Hur identiteten framställs är helt 

beroende av de språkliga praktiker vi befinner oss i. Utvecklingen av den lesbiska identiteten sker i 

form av en inre process, men detta inbegriper också på olika sätt andra människor och begrepp inom 

den homosexuella identitetsutvecklingen. Den heterosexuella matrisen Butler (2007) talar om påverkar 

kvinnornas komma ut process. Butler menar att samhällets syn på genus begränsar kvinnornas 

identitetsutveckling. Det är genom performativiteten, de upprepade handlingarna, som kvinnorna 

föregår och skapar sina genusidentiteter för att lyckas förändra den normativa heterosexualiteten. 

(Butler, 2007) 

 

Vad det än är som motiverar kvinnorna i undersökningen att komma ut så är att komma ut inför andra 

en viktig del av hela processen. Att berätta för andra är antagligen det som många tänker främst på i 

samband med komma ut processen. Att välja att berätta, eller inte berätta, påverkas av individens 

livssituation och av vilka människor som finns i omgivningen. Hur man går till väga och vad som 

ligger bakom beslutet att komma ut inför andra är väldigt individuellt. Det är tydligt att komma ut 
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processen kan ha olika funktioner för kvinnorna i undersökningen. Variationen på hur  processen ser ut 

är antagligen lika många som det finns individer som gått igenom den. Ia funderar också över 

begreppet komma ut och vad det kan betyda, dels för henne men också för andra:  

 
I dagens samhälle så behövs det ju men jag hoppas att en dag ska det inte behövas. Att 

det ska vara självklart att folk blir kära i vem som helst oavsett kön och oavsett hur 

man ser ut…det är jätte bra att man forskar i det, att det är bra att man tar upp det för att 

det är ju jättemycket ångest för många människor och många människor lever i 
hemlighet för att de inte klarar av pressen att komma ut och så att just nu tycker jag att 

det behövs, att ha stora diskussioner om det, att ta upp det i högstadieskolor och sånt. 

Men jag hoppas en dag att vi slipper det om man säger så. (Ia) 

   

Det är tydligt att Ia upplever att komma ut är ett begrepp som behövs men som hon tycker man ska 

kunna klara sig utan i framtiden. Detta är en fundering som uttrycks mer eller mindre hos alla 

kvinnorna i undersökningen. Att man måste komma ut betyder att de avviker från heteronormen vilket 

gör att de fortfarande upplever att de inte kan känna sig fullt accepterade p.g.a. sin homo/sexuella 

läggning. Detta kan ses i relation till den heterosexuella matrisen (Butler, 2007). I respondenternas 

möte med omgivningen, blir det svårt för individerna att känna sig accepterade eftersom attityderna de 

möter ofta är skapade utifrån normen. En av respondenterna beskriver problematiken i att man faktiskt 

måste komma ut som homosexuell och avvika från den heterosexuella normen:  

 
Det kan nog vara både bra och dåligt…i samhället kan det ju kännas att det blir 

en större skillnad, i och med att man som lesbisk måste komma ut, det behöver 

ju inte heterosexuella”. (Anna). 

 

 

 

5.2 Den lesbiska identiteten och ett feministiskt engagemang.  

Kvinnorna i studien har alla gemensamt att det feministiska engagemanget betyder oerhört mycket för 

deras lesbiska identitet. De upplever relevansen av att vara lesbisk feminist på ett överensstämmande 

sätt.. Via den feministiska miljön skapar respondenterna en livsstil som visar vilka de är och vad de 

vill, och ger dem en identitet, som även syns utåt. Livsstilen kan ses som en central del eller en 

utgångspunkt i alla val de ställs inför. Det är individens intressen som formar denne. Även sättet som 

individen resonerar på, tankarna hon agerar utifrån. Det är enligt Giddens (1997) viktigt för den egna 

identiteten att omgivningen bekräftar den. Behovet av att göra identiteten synlig utåt är starkt hos 

individen. 
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För att kunna diskutera begreppet identitet finns det många skilda aspekter att ta hänsyn till. En 

aspekt är just sexuell identitet, som är fokus i den här uppsatsen. Sexuell identitet innebär den del av 

självet som grundas på upplevelser och erfarenheter upplevda p.g.a. vilken sexuell läggning man har. 

Identiteten hos kvinnorna kan beskrivas som en lesbisk feministisk identitet. Kopplingen mellan 

lesbisk identitet/komma ut process och deltagande i den feministiska rörelsen finns tydligt hos Louise 

som uppger att hon antagligen inte hade haft en lesbisk identitet om hon inte hade varit feminist. Detta 

engagemang är avgörande för hennes lesbiska identitet och har dessutom bekräftat henne genom hela 

hennes komma ut process. Louise sticker ut jämförelsevis med de andra respondenterna i 

undersökningen när hon talar om det feministiska engagemangets betydelse för sin komma ut process 

och lesbiska identitet:  

 

Jag tror inte att jag hade varit lesbisk om jag inte varit feminist. Det är ju liksom 

den ingången jag hade. Det är ju en ganska tillåtande miljö, den feministiska 

miljön och det finns ganska mycket tradition av att det är lesbiska som kämpar. 
Att det på så sätt kan vara lättare att vara feminist om man är lesbisk för man 

behöver inte brottas med problematiken, sova med fienden, eller vad man ska 

säga och jag tror att det är jäkligt jobbigt för heterosexuella att vara feminister – 
alltså dela sina närmaste med någon som vuxit upp i ett patriarkat och alltså har 

en massa förtryckarmekanismer i sig som de kan vara mer eller mindre 

medvetna om och så ska man själv vara medveten om det. (Louise)  

 

Här får man en bild av hur det feministiska engagemanget var en start och en ingång för Louises 

komma ut process medan de andra kvinnorna i undersökningen först engagerade sig feministiskt för att 

sen komma ut och kunna upprätthålla sin lesbiska identitet via engagemanget. Det är i båda fallen 

komma ut processen som skapar det lesbiska Självet i relation till det feministiska engagemanget.  

 

Lesbisk feminism kan se lite olika ut och den lägger stor vikt vid frågor som rör lesbisk identitet och 

lesbiska erfarenheter. Ett av målen är att synliggöra lesbiska kvinnor, dels i samhället, dels inom 

politiken. Kvinnorna i undersökningen är alla överens om att det feministiska engagemanget är oerhört 

viktig för dem. Utan den feministiska kampen skulle allting kännas meningslöst, framförallt som 

jämställd kvinna i förhållande till männen men även när det gäller deras lesbiska identitet och kampen 

om ett accepterande från samhället. Det finns både en lesbisk kamp men också en kamp i det omöjliga 

i att bortse från att de är kvinnor i ett patriarkatiskt samhälle. Det feministiska engagemanget 

förstärker den lesbiska identiteten. Via feminismen finner kvinnorna en möjlighet att vara de de är och 
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den lesbiska identiteten får ett sorts bekräftande sammanhang samtidigt som feminismen är en 

drivkraft för att visa upp för omvärlden vad de kämpar för, vad de står för som kvinnor och som 

lesbiska. Den lesbiska identiteten sammanfaller nästan helt med det feministiska engagemanget i det 

här sammanhanget. Ett exempel på detta kommer från Emma som säger under sin intervju att om hon 

inte hade varit lesbiskt så hade hon inte engagerat sig så mycket. 

 

Feminismen betyder mycket och den lesbiska identiteten samspelar med det feministiska 

engagemanget. Det är viktigt för alla respondenterna i undersökningen att kämpa för sina rättigheter 

dels som kvinnor i patriarkatiskt samhälle men också för att bryta den rådande heteronormen i sin 

strävan i att skapa ett lesbiskt Själv. En annan anledning till att de är engagerade feministiskt är att 

deras lesbiska identitet blir erkänd på ett annat sätt här än i det övriga samhället många gånger. Anna 

påpekar hur den homosexuella kulturen är lättare att vara i som lesbisk eftersom man blir mer 

uppskattad och synliggjord p.g.a. sin sexuella läggning än i andra sammanhang. Här visas hur hon i sin 

lesbiska identitet omsluts av den feministiska miljön, beroende även på historiska faktorer: 

 

Det feministiska engagemanget, att det oftast är och har varit under historien i 

kvinnorörelsen att de lesbiska är och har varit fronten liksom och då blir man ju 
lite uppskattad för det på ett sätt. Som upprätthåller ens lesbiska identitet, i den 

miljön…man är inte mer feminist men det är enklare. (Anna)  

 

Detta kan tolkas som att den feministiska miljön blir till en subkultur för kvinnorna där de får 

bekräftelse för vilka de är. Begreppet subkultur innebär en viss stabilitet. Giddens (2003) menar att det 

fundamentala för alla kulturer är de gemensamma tankarna och åsikterna som ger en hjälp och mening 

i de sociala samspel man har med varandra. Dessa är således inte desamma som för det traditionella 

samhället. Individen gör istället sina egna val och egna reflektioner kring dessa tankar och åsikter. 

Inom en subkultur som den här feministiska har kvinnorna i studien en homosexuell livsstil där både 

en lesbisk kamp och en feministisk kamp kommer fram och gör sig synlig (Giddens, 1997). Emma 

skiljer mellan feministisk kamp och lesbisk kamp medan de andra inte skiljer dessa två åt utan ser det 

som en och samma sak. 

 
För det är skillnad att kämpa för feminismen och kämpa för lesbisk kamp. Det 

går in i varandra men ändå inte… men det är olika kamper, jag skiljer på dem. 

(Emma) 
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 Berg (1992) menar att genom språket kan individen begreppsliggöra och medvetandegöra sina tankar 

och känslor. Språket skapas i interaktion med andra i en social process vilket gör objekt i omvärlden, 

och även det egna objektet, meningsfullt. Genom att ha en definition på sig själv, som stämmer 

överens med den inre känslan, är respondenterna medvetna om vilka de är och kan då agera på ett 

medvetet sätt. Den lesbiska identiteten hos tre av respondenterna i undersökningen kopplas ihop med 

det lesbiska och det feministiska engagemanget i ett och man skapar ett sammanhang där det lesbiska 

Självet skapas i en ständig process med hjälp av sociala processer.  

 

Den feministiska sociokulturella miljön betyder mycket för alla kvinnorna i undersökningen. Det är 

viktigt att få bekräftelse på vad de känner och få en möjlighet att ta tillvara på de känslorna som 

uppkommer. Kontakten med feministiska grupper innebär en ökad medvetenhet om lesbiskhet som 

valmöjlighet samt att det möjliggör en emotionell acceptans av den sexuella läggningen i en miljö där 

kvinnorna känner att deras lesbiska identitet är accepterad. Att engagera sig feministiskt innebär för 

kvinnorna att de aktivt väljer bort många av de normer som samhället förespråkar vara den 

kvinnliga/sexuella könsrollen. Det går inte att undgå hur viktigt det feministiska sammanhanget är för 

Ia och för det lesbiska Självet då hon uttrycker sig på följande vis: 

  

Utan den feministiska kampen, då finns inte jag. (Ia)  

 

5.3 Utmana heteronormativ sexualitet. 

Heteronormativiteten har fortfarande en stark ställning i dagens samhälle. Kvinnorna i studien har inte 

från början upplevt en lesbisk medvetenhet utan det handlar om att de från en början engagerar sig 

feministiskt och ökar sin medvetenhet om lesbisk identitet den vägen. Kvinnorna upplever att de 

tidigare omedvetna homosexuella känslorna får ett sammanhang där de får utlopp. Det feministiska 

engagemanget medvetandegör kvinnorna när det gäller sin egen sexualitet men också gällande 

orättvisor när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett exempel på hur komma ut processen 

sammanfaller med och understryker relationen till ett feministiskt engagemang finns uttryckt i följande 

citat: 

Att jag såg förtrycket själv i samhället lite bättre själv när jag själv fick stöta på 

det liksom. Att jag bet ifrån direkt när snubbar tyckte det var kul när jag och min 
tjej hånglade och sådär…jag tror att hela den här feministiska synen, jag tror att 

det var mest den som förändrades inom mig. (Ia) 
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Upplevelsen av att utsättas för de fördomar, som de tidigare haft en rädsla för, vänds istället till ett 

motstånd mot de föreställningarna om att bara den heterosexuella sexualiteten anses vara accepterad i 

samhället. Det feministiska engagemanget bidrar till att utmana den påbjudna heterosexualiteten som 

Butler (1997) talar om.  

 

Hela detta resonemang kan också knytas till Giddens (1995) teorier om könsroller. Han menar att den 

plastiska sexualiteten ligger till grund för den sexuella revolution som pågått de senaste decennierna 

och har haft stor betydelse för kvinnors sexualitet. Detta har inneburit en genomgripande förändring 

för individernas privatliv, sexualiteten har gått från att vara reproduktiv till frivillig. Sexualiteten har 

blivit något som går att forma och påverka på ett annat sätt än tidigare och Giddens betonar betydelsen 

av vad den plastiska sexualiteten har inneburit för kvinnor. Louise bekräftar detta i sitt resonemang om 

den egna sexualiteten och hennes rätt att fritt välja: 

 

Alltså, det är såhär att om man är lesbisk feminist, så är det ju väldigt lätt att vara 

det än om man är hetero och feminist…om man är lesbisk feminist så kan man ju 

välja bort alla männen, hur lät som helst liksom. (Louise) 

 

Språket, som konstrueras genom ett gemensamt symbolskapande, ger mening i tillvaron men eftersom 

samhällets konstruktion av sexualitet bygger på den heterosexuella matrisen (Butler, 2007) upplever 

respondenterna i undersökningen att de avviker från den rådande matrisen och de marginaliseras pga. 

sin homosexuella läggning. En utväg blir då att man tack vare tillgång till den feministiska miljön kan 

umgås med likasinnade individer som också avviker från den heterosexuella matrisen för att få känna 

sig accepterade. För att kunna få bekräftelse uttrycker respondenterna att de gärna tyr sig till 

sammanhang där denna bekräftelse är möjlig att få där de tillsammans bildar ett motstånd tillbaka mot 

den heterosexuella rådande normen i samhället. 

 

Språket skapas i en social interaktion (Berg, 1997). Genom att man har en definition på den man är 

som stämmer överens med det känslomässiga inre, medvetandegörs individen och med detta kan hon 

därför agera på ett medvetet sätt. Det är viktigt att kunna definiera sig själv och de egna känslorna. 

Genom den s.k. primärsocialisationen internaliseras samhället i människan och det skapas en 

självmedvetenhet. Om omgivningen har format det som förväntats av en individ och detta inte 

överensstämmer med den inre känslan tvingas man vända sig till den s.k. sekundärsocialisationen i 
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specifika kulturella miljöer för alternativa lösningar. Anna uttrycker hur viktigt det är att kunna hitta 

ett sammanhang där hon kan bygga upp sin identitet med hjälp av det feministiska engagemanget:  

 

Ja, alltså det är ju genom min organisering som jag har fått det sammanhang som 

jag har nu, alltså alla har ju och alla känner till varandra och det finns ett stort 
sammanhang och jag tror inte jag skulle klara mig utan det, det är som ett 

andningshål liksom, jag umgås inte så mycket utanför…(Anna) 

 

Rubins (1984) centrala resonemang innebär att det saknas ett koncept för godartad sexuell variation, 

och att det bara är ett mycket smalt spektrum av människans sexuella potential som erkänns. Rubin 

vänder sig mot att sexualiteten görs till något uniformt, att den förväntas vara stöpt i en enda form, och 

att erotisk variation inte behandlas som något som existerar utan något som ska utplånas. Det är den 

heterosexuella sexualiteten som förespråkas (Rubin, 1984).  

 

Det är viktigt för alla respondenterna att vistas i den feministiska sociala miljön med likasinnade 

eftersom det många gånger handlar om att övervinna sin rädsla pga. existerande sexuella förtryck. Det 

är när respondenterna befinner sig i sammanhang med andra som har samma eller liknande sexuell 

identitet som de själva som de upplever att de kan bli bekräftade och identifiera sig med andra 

människor i sin omgivning. Respondenterna är här i ett sammanhang där de inte behöver argumentera 

för sin homosexuella identitet. Att dessutom kunna sätta ord på en mental föreställning och en känsla 

är mycket viktigt för att kunna göra det möjligt att utmana heteronormen samt att det även är viktigt i 

mötet med den generaliserade Andre. Genom att vara aktiva inom den feministiska rörelsen befinner 

de sig i ett sammanhang som är bekvämt och där de kan få möjlighet att identifiera sig med andra 

samtidigt som de aktivt kan organisera sig för att förändra och utmana samhällets syn på saken. 

 

Den negativa inställning, som Rubin (1984) hävdar präglar det västerländska tänkandet kring sex 

kommer tydligast till uttryck genom den misstänksamhet som omgärdar oss i samhället. I synnerhet 

den sexualitet som används i andra syften än rent fortplantningsmässiga. Tills motsatsen bevisats är 

sex något i sig syndigt – och ju större avvikelsen från det normala ett sexuellt beteende utgör, desto 

mer synd och skam blir förknippat med det. Det är därför som det blir extra viktigt för respondenterna 

att känna sig känslomässigt säkra i sin upplevelse av att kunna definiera sin sexuella identitet på ett 

klart och tydligt sätt, både för de själva men också i mötet med de Andra. (Rubin ,1984; Mead, 1992). 
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Även om dessa negativa attityder mot sexualiteten i mångt och mycket luckrats upp är det ändå inte 

ovanligt att respondenterna stöter på dessa uppfattningar i det övriga samhället. 

 

5.4 Att ifrågasätta begreppet komma ut. 

Det konstruktivistiska synsättet på subjektet, könet eller sexualiteten är inte en fråga om identitet som 

man kan ta av och på och inte heller en fråga om att kunna välja. Perspektivet handlar istället om de 

förutsättningar och begränsningar som ligger till hands för identitetsskapandet – det som formar oss till 

de individer vi är. Det är alltså inte en fråga om att ifrågasätta vad de lesbiska kvinnorna i 

undersökningen upplever utan istället göra ett försök att problematisera villkoren för dessa 

upplevelser. Giddens (1997) påpekar att Jaget är ett reflexivt projekt där identiteten skapas i form av 

en självbiografisk berättelse. I det senmoderna samhället ser individerna varandra mer som de är, de 

tillåter varandra att utvecklas och att uppleva olika saker. Individer, män som kvinnor, är numera 

reflekterande subjekt som har ett relativt öppet förhållande gentemot andra som skapas genom 

kommunikation. Människan kan här beskrivas som ett subjekt som förhandlar, kommunicerar och blir 

känslomässigt berörd (Giddens, 1992).  

 

För att synliggöra kvinnors motstånd mot en institutionaliserad heterosexualitet vill Rich (1980) tala 

om ett lesbiskt kontinuum, i vilket hon inkluderar en brett spektrum av kvinnoidentifierade upplevelser 

genom historien och i varje kvinnas liv. I detta kontinuum vill hon inkludera inte enbart den som haft 

en medveten önskan om eller levt ut en genital sexuell praktik med andra kvinnor, utan även ”kvinnors 

val av kvinnor” på livets andra områden. Det är emellertid ett faktum för respondenterna att de alla är 

kvinnor som är underordnade männen och det är detta som blir den tydligaste kampen för dem i ett 

patriarkatiskt samhälle.  

 

Jag kan ju inte bortse från att jag är kvinna hela, hela tiden …ja, det är verkligen 

min vardag att vara kvinna och med det så innebär det ju också feministisk och 

lesbisk då. Feminist i första hand. (Ia) 

 

Emma berättar hur hon hela tiden påminns om att hon är kvinna och att det är det som är den största 

striden hon tar, samtidigt som att däri ligger en konflikt i sexualiteten och att dessa två ständigt finns 

närvarande på ett mer eller mindre synligt sätt.  

 



 29 

Ja, för mig blev det såhär naturligt att man får välja såhär: man är kvinna, då får 

man välja strategi. Ska jag låtsas vara som en kille eller liksom, inte låtsas att jag 

är förtryckt, ja, det är en strategi som jag körde på ett tag. Jag låtsas att jag är 
hetero så körde jag på det ett tag, eller, så, att man får ha sina strategier och 

känns det såhär att ja jag är kvinna och om jag ska kunna vara det måste man ju 

kämpa för det. (Emma) 

 

Butler (2007) skriver om att människan inte är självständig när det gäller valet att definiera om sig utan 

att det sker i interaktion med andra. Detta skapar en möjlighet att skapa ett nytt självmedvetande om 

vem man är i samband med samhällets och kulturens existerande struktur och begrepp samt i 

interaktion med andra människor. Emma är medveten om samhällets fördomar mot henne som lesbisk 

kvinna och vad den rollen innebär men tänker att detta går att : 

 

Ja men jag känner ju samtidigt att när jag skulle skaffa barn var det inte enkelt 

för mig som lesbisk. Det är ganska vanligt att folk tycker att homosexuella är 

okej men att de inte ska ha något med barn att göra. Att man inte skulle vara en 
bra morsa för att man älskar en tjej liksom. (Emma) 

 

Den rena relationen är etablerad för sin egen skull och pågår så länge parterna känner sig 

tillfredsställda med relationen och dess innebörd. Kärlek sammankopplades tidigare med sexualitet 

inom den äktenskapliga ramen men förknippas i dag med sexualitet inom ramen för den rena 

relationen, som håller på att ersätta det traditionella äktenskapets roll på många platser i världen. Den 

rena relationen menar Giddens är en omstrukturering av intimiteten (Giddens (1995). Han menar att i 

det reflexiva jagets projekt blir sexualitet en egenskap hos människor och fungerar som ett formbart 

karaktärsdrag och sexualitet är inte längre något som är förutbestämt (1995). En respondent talar om 

sin lesbiska identitet som politiskt vald där det feministiska engagemanget bekräftar den lesbiska 

identiteten. För de andra handlar det om att det feministiska engagemanget upprätthåller kvinnornas 

lesbiska identitet kontinuerligt.  Det är genomgående det feministiska engagemanget som skapar 

energi att kämpa för rättigheter för lesbiska kvinnor exempelvis homosexuellas rättigheter när det 

gäller att skaffa barn eller giftermål i kyrkan. Ett annat exempel på vad kopplingen mellan lesbisk 

identitet och feministiskt engagemang kan stå för hos respondenterna är att nå ut till andra tjejer som 

befinner sig i en komma ut process.  

 

Det är just det med unga tjejer, man måste ge dem ett rum någonstans, man 
måste visa att det finns kvinnor som lever med andra kvinnor…man behöver inte 

ha sex med killar för att må bra. (Anna) 
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Rich (1980) talar både om en sexualitet som påtvingas kvinnor och en som förvägras dem - deras egen. 

Lesbiskhet som ett möjligt alternativ har förvägrats kvinnor. Heterosexualitet är samtidigt något som 

påtvingas kvinnor genom kulturell idealisering av heterosexuella äktenskap och romantiska relationer.  

 

Vad alla respondenterna i undersökningen vill åstadkomma med hjälp av det feministiska 

engagemanget är att synliggöra lesbiska kvinnors sexuella identitet och rättigheter i det 

heteronormativa samhället. Detta är fortfarande förknippat med ett motstånd pga. fördomar från det 

övriga samhället och det upplevs av kvinnorna att deras lesbiska kärleksrelationer inte accepteras fullt 

ut på samma sätt som en heterosexuell relation. 

 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att kvinnokampen blir den överordnade kampen trots allt 

men att den kan ha olika syften hos kvinnorna. Det är den tydliga kopplingen mellan ett lesbiskt Själv 

och det feministiska engagemanget som kvinnorna bär som en gemensam nämnare i den här 

undersökningen. 

 

6. Diskussion och slutsatser  

Uppsatsen har gett en ökad bild av hur kvinnors komma ut process och ett feministiskt sammanhang 

kan se ut. Min frågeställning belyser komma ut processen hos lesbiska kvinnor i relation till ett 

feministiskt engagemang. Till denna fråga kopplades två underfrågor som handlade om hur komma ut 

processen och det feministiska engagemanget ser ut och hur detta kan ta sig uttryck hos de lesbiska 

kvinnorna i studien. Under analysens gång har fyra olika teman utkristalliserat sig och min avsikt är att 

resonera kring hur dessa teman fångats upp samt om mina frågeställningar har besvarats. Dessa teman 

som jag definierat har delats in i fyra kategorier: att komma ut – vägen från rädsla, homofobi mot sig 

själv till acceptans, den lesbiska identiteten och ett feministiskt sammanhang, utmana heteronormativ 

sexualitet samt att ifrågasätta begreppet komma ut. I diskussionen gör jag en sammanfattande analys 

av de viktigaste resultaten.  

 

Jag hade en föreställning om hur livet som icke-heterosexuell kan ta sig uttryck och att många lesbiska 

kvinnor är knutna till ett feministiskt sammanhang. Jag har haft flera förutfattade meningar om 
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lesbiska feminister och en del har blivit bekräftade men jag har även fått insikter i mycket annat som 

jag inte tänkt på innan.  

 

Berger & Luckmans (1991) resonemang om den primära socialisationen och den generaliserade Andre 

hos Mead (Berg, 1992) fungerar som en betydelsefull faktor i skapande av identiteten och kan kopplas 

till komma ut processen hos de lesbiska feministiska kvinnorna. De avviker från den primära 

socialisationen och väljer att komma ut via en sekundär socialisation i kontakt med den generaliserade 

Andre i skepnad av den feministiska miljön. Att komma ut upplevs ändå som ett nödvändigt ont hos 

respondenterna i skapandet av den lesbiska identiteten.   

 

Begreppet komma ut upplevs som begränsande och reproducerande. Respondenterna upplever också 

en utpekande aspekt av begreppet och att den dessutom delar in den lesbiska identiteten i ett före och 

ett efter man har kommit ut. Pia Lundahl (1998) skriver att komma ut historian och livshistorian 

samman faller. Respondenterna pratar om att komma ut i relation till hur hela livet hela tiden svänger i 

takt med den. De upplever att användandet av begreppet komma ut process skapar en orättvis 

uppfattning om vad deras lesbiska identitet faktiskt innebär. De hade snarare önskat att begreppet ska 

få ett annat användningsområde eller att det inte ska behöva användas alls eftersom det skapar 

missförstånd då det betyder olika för olika individer.  

 

Respondenterna upplever att komma ut processen är fylld med motstånd på grund av den påbjudna 

sexualiteten som Rich (1980) talar om där kvinnor väljer bort andra kvinnor som bundsförvanter, 

livskamrater eller umgänge till förmån för männen. Likt Camilla Kolm (2003) skriver i sin avhandling 

kan det konstateras att det är problemfyllt och fyllt med motstånd för respondenterna att komma ut 

pga. den heterosexuella matrisen (Butler, 2007) och det är tack vare det feministiska sammanhanget 

som de hittar ett sätt att underlätta processen. Feminismen erbjuder en miljö där det finns redan 

införlivade begrepp som främjar ett identitetsskapande samt ett möte med likasinnade individer som 

bekräftar den lesbiska identiteten. Den kvinnoidentifierade kvinnan får ett sammanhang där hon får en 

ny möjlighet att förstå sig själv som kvinna och som lesbisk. (Hallgren, 2008).  

 

Detta kan också kopplas till Mead (Berg, 1992) och hans teorier om språket som konstituerande. Det är 

genom språket som individen kan begreppsliggöra och därmed även medvetandegöra sina tankar och 
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känslor. Språket skapas i en social process i interaktion med andra människor (Berg, 1992). Genom en 

definition på sig själv som lesbiska kvinnor som stämmer överens med den inre känslan blir 

respondenterna medvetna om vilka de är och kan förstå vilka de är.   

 

Det är tydligt att det till en början kan vara svårt för respondenterna att förstå och medvetandegöra de 

homosexuella känslorna. Detta kan bero på försvarsmekanismer eller att man inte har utvecklat en 

förståelse för begreppet homosexuell och dess innebörd. Att könssocialisationen sker enligt 

heterosexuella normer förvärrar också känslan av att känna sig annorlunda. Svårigheter med att 

identifiera sig som homosexuell upplever respondenterna att de kan komma till rätta med via kontakten 

med andra homosexuella då de insocialiseras i den homosexuella kulturen.  

 

Komma ut processen används vanligtvis för att beteckna då en människa förstår och kan sätta ord på 

att hennes sexuella läggning avviker från majoritetens genom att hon kommer underfund med 

exempelvis sin homo- eller bisexualitet. Från att ha menat ett avgörande tillfälle att komma ut för alla 

har ordet allt oftare kommit att användas som en beteckning på den process individen går igenom för 

att kunna se och benämna, acceptera och vara öppen med sin sexuella läggning (Lundahl, 1998).  

 

Respondenterna har alla gemensamt att de inte känner sig inkluderade i samhällets bild av vad 

sexualitet innebär. Utöver det definierar de sin lesbiska identitet på lite varierade vis. Det går att se 

utifrån analysen att det finns olika vägar att upprätthålla den lesbiska identiteten på där en respondent 

gör en politiskt vald analys av sin lesbiskhet i det feministiska sammanhanget, medan de andra ser sin 

lesbiskhet som en privat livsstil som upprätthålls i den feministiska miljön. Det är trots detta inte helt 

lätt att separera det privata och det politiska eftersom dessa två är så tätt sammanbundna med varandra.  

 

Att heteronormativiteten dessutom finns där och påverkar råder det ingen tvekan om. Den feministiska 

sociokulturella miljön underlättar/möjliggör för kvinnorna att våga stå för en identitet som fortfarande 

definieras i dagens majoritetssamhälle som ”avvikande”. Feminism verkar fungera för dessa kvinnor 

som en slags subkulturell social miljö av likasinnade, som kan ses utifrån en symbolisk 

interaktionistiskt synsätt där den generaliserade Andre i form av andra likasinnade blir av betydelse 

hos de lesbiska kvinnorna (Berg, 1997). Det är inte bara heteronormativiteten som påverkar 

respondenternas identitetsskapande. Även föreställningen om hur man ska vara som kvinna påverkar. 
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Komma ut processen underlättas genom det feministiska engagemanget där mötet med den 

generaliserade Andre i den sekundära socialisationen konstruerar den lesbiska Sjävet hos 

respondenterna. De väljer antingen en politisk lesbisk eller en privat lesbisk identitet men där det 

feministiska engagemanget i båda fall upprätthåller den identiteten.  

 

Respondenterna upplever alla att den sexuella läggningen är en oerhört viktig del av identiteten. Detta 

beror på att denna identitet är något som formas tidigt i livet och är en av de viktigaste delarna i vårt 

identitetsskapande (Butler, 2007). Även om respondenterna avviker från den primärsocialiserade 

sexuella identiteten (den heterosexuella matrisen) så fortsätter den att vara en utgångspunkt i 

respondenternas liv eftersom det hela tiden krävs en aktiv medveten process för att kunna gå ifrån det 

redan insocialiserade (Butler, 2007). Feminismen har som syfte att synliggöra och analysera 

könsrelationer, makt och förtryck. Ett förtryck som bland annat orsakas av dikotomin av kvinnligt och 

manligt som leder till stereotypa föreställningar som låser individen vid heteronormativa förhållanden i 

samhället vilket kan hindra människors livsval.  

 

Ett exempel på hur förhållandet till sin sexualitet har luckrats upp alltmer är Giddens teori (1995) om 

hur kärleken och synen på samhället har förändrats och numera träffas människorna för att de vill det 

och inte lika mycket för att de är bundna av traditioner. Individerna kan beskrivas som ett subjekt som 

förhandlar, kommunicerar och blir känslomässigt berörda. Respondenterna ser den feministiska miljön 

som en subkulturell social miljö där den generaliserade Andre konstrueras. Detta görs till stor del 

genom uttryck som språk och genom att söka sig till grupper där de kan få identifikation och 

bekräftelse. Eftersom våra respondenter avviker från samhällets heterosexuella norm krävs ett aktivt 

arbete där de i sin sekundärsocialisation måste bryta sig loss från det de lärt in under 

primärsocialisationen. Detta arbete tycks ligga i komma ut processen och i det feministiska 

engagemanget.  

 

Det konstruktivistiska synsättet handlar om de förutsättningar och begränsningar som ligger till hands 

för identitetsskapandet – det som formar oss till de individer vi är. Det är alltså inte en fråga om att jag 

ifrågasätter vad de lesbiska kvinnorna i undersökningen upplever utan istället gör ett försök att 

problematisera villkoren för dess upplevelser. Jaget är ett reflexivt projekt där identiteten skapas i form 

av en självbiografisk berättelse. I det senmoderna samhället ser individerna varandra som de är, de 
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tillåter varandra att utvecklas och att uppleva olika saker. Individen, man och kvinna är nu 

reflekterande subjekt som har ett relativt öppet förhållande som skapas genom kommunikation. 

Kärleken kan vara både hetero- och homo/bisexuell. Människan kan här beskrivas som ett subjekt som 

förhandlar, kommunicerar och är känslomässigt berörd. Tänker man i dessa banor om självidentitet så 

menar Giddens (1997) att sökandet efter självidentiteten är ett rent modernt problem och att denna 

betoning på individualitet inte fanns i tidigare samhällen. Identitet handlar inte enbart om hur man ska 

handla utan också om vem man vill vara. I och med framväxten av den plastiska sexualiteten som 

särskilts från den traditionella synen på sexualitet och istället blivit fristående är sexualitet numera en 

egenskap som dessutom inbjuder till alternativa sexualiteter som lesbiskhet, som hos respondenterna i 

studien.  

 

Jag har i min studie visat på hur det hos lesbiska kvinnor finns två sätt att se på sambandet mellan 

komma ut processen och det feministiska engagemanget. Det ena är hur man väljer att upprätthålla sitt 

lesbiska Själv, det andra är huruvida begreppet komma ut borde finnas eller ej eftersom det bara 

reproducerar den lesbiska identiteten som något avvikande i ett heteronormativa samhället. Mitt 

resultat har betydelse för det feministiska sammanhanget, för lesbiska kvinnor men också för 

jämställdhet. Genom att medvetandegöra de upplevelser respondenterna har kan man hitta ett sätt att 

synliggöra skillnader mellan kvinnor inom den feministiska diskursen eller genom att peka på att 

komma ut processen är ett begrepp som kritiseras av respondenterna.  

7. Avslutande reflektioner 

Jag har i relation till syfte och problemformulering utifrån en socialkonstruktionistisk och symboliskt 

interaktionistisk utgångspunkt visat hur kvinnor kommer ut som lesbiska i relation till ett feministiskt 

engagemang. De unga kvinnorna som deltagit i studien kan omöjligt representera alla homosexuella 

kvinnor i det senmoderna svenska samhället och det är svårt att generalisera, utifrån endast fyra 

intervjuer. Jag tycker ändå att detta kan påvisa tendenser att lesbiska kvinnor skapar sin lesbiska 

identitet i relation till ett feministiskt engagemang.  

Då genus ständigt åter- och omskapas i aktiva sociala praktiker mellan subjekt och struktur är det 

möjligt att se det feministiska engagemanget som en plats där respondenterna möts och skapar sig en 

identitet som dels upprätthåller dels bekräftar den samt utvecklar kvinnornas medvetenhet om sin roll 

som kvinna med ett lesbiskt Själv. Det är också av betydelse att ta hänsyn till de förändringar i 

samhälle som skett och ständigt sker, exempelvis bilden av homosexuella som numera i allmänhet är 
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mer positiv och nyanserad och att det är lättare att träffa andra homosexuella samt att det finns många 

fler tillgängliga och accepterande miljöer. Ett exempel är att tillgången till Internet har ökat 

möjligheterna till information och kontakt med andra som söker sig till samma sociokulturella kultur.   

 

Är en individ i sin uppväxt närd med fördomar och en negativ syn på homosexualitet kanske denne 

inte kan/vågar komma ut med sin sexuella läggning. De signifikanta Andra som har skapat den 

negativa synen i den sociala miljön utgör primärsocialisering. Detta har en stor inverkan för ens 

identitet och utformningen av individens Själv. Det är beroende på det här som kvinnorna i studien 

förknippar komma ut processen så starkt med ångest och motstånd. Det kan bli svårt att uppnå en 

positiv identifikation som homosexuell om man hela tiden måste mötas av negativa reaktioner och om 

inte det finns stöd från annat håll kan det bli riktigt jobbigt. Respondenterna menar att komma ut 

processen kan vara i vägen för den positiva självidentifikationen. Det byggs upp väldigt mycket oro 

och ångest inför beslutet av att komma ut och detta är någonting som de vill komma bort ifrån och de 

känner att det ofta läggs lite för mycket vikt vid begreppet då de upplever att det är ett flytande 

begrepp i den bemärkelsen att komma ut processen pågår ständigt.  

 

Ett exempel på svaghet i uppsatsen är att resultatet kan vara svårt att generalisera eftersom jag bara har 

använt mig av fyra respondenter. Dock har intervjusvaren varit omfattande så jag upplever att empirin 

varit tillräcklig för att kunna bilda sig en uppfattning av hur lesbiska kvinnors komma ut process kan 

kopplas ihop med ett feministiskt engagemang. En annan svaghet som jag upplever i arbetet är att 

vissa resultat är lika den tidigare forskningen, men jag anser att det har tillfört något i och med den 

detaljerade beskrivning av hur komma ut processen problematiseras i samband med ett feministiskt 

engagemang oavsett om kvinnorna har en privat eller en politisk inställning till sin lesbiska identitet.  I 

och med den här uppsatsen har tidigare forskning bekräftats och jag har utvecklat 

undersökningsområdet genom att koppla samman teorier med en stark socialpsykologisk relevans till 

ett genusteoretiskt resonemang. Socialpsykologisk diskurs är i behov av en bredare syn på sexuell 

identitet.   

7.1 Framtida forskning 

Ett förslag till framtida forskning inom det här undersökningsområdet skulle kunna vara att undersöka 

en mer heterogen respondentgrupp eftersom urvalet av respondenterna i den här uppsatsen varit 

homogen. Att undersöka exempelvis hur ålder, etnicitet, klass, stadsmiljö respektive landsbygd kan 
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påverka eller skilja sig åt när det kommer till resultatet. Det kan också vara intressant at studera detta i 

ett gruppsammanhang där gruppen som enhet får tala. Ett annat förslag på vidareutveckling av ämnet 

är att följa respondenterna under en längre tid då det är möjligt att synliggöra förändringar som sker 

över tid och rum.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Information om individen 

 

Ålder 

Boendeort 

Jobb/Studerar 

Fritidsintressen 

Vänner/bekantskapskrets 

 

Bakgrund/Primärsocialisation 

 

Du kan börja med att berätta lite om din bakgrund 

Vad har du jobbat med innan 

Hur såg din uppväxt ut? 

 

Hur man definierar sig själv 

 

Hur ser du på din identitet som lesbisk kvinna? 

 

Komma ut processen 

 

Hur var det att komma ut? 

 

Hur ser du på komma ut processen? På din egen komma ut process? Som begrepp? Är det 

bra att det forskas på det? 

 

När upplevde du första gången känslor för någon av samma kön? 

 

När berättade du det för någon annan första gången? När och vem? 
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När började du kunna identifiera dig som homosexuell? 

 

Vad blev den största skillnaden från innan? 

 

Vad hade du för bild av den homosexuella kulturen innan du kom in i den själv?  

 

Vad har du upplevt som positivt respektive negativt med din egen komma ut process? 

 

Det feministiska engagemanget/sekundärsocialisation 

 

Var du engagerat i kvinnorörelsen innan du kom ut? 

 

Upplever du att ditt engagemang har förändrats över tid och i så fall hur? 

 

På vilket sätt är det, som lesbisk, viktigt att organisera sig? 

 

Ditt feministiska engagemang - påverkar det din lesbiska identitet? Hur skulle det se ut 

utan det feministiska engagemanget?  
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