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Sammendrag 

Forfatter: Audrey Charlotte Chisholm Høibråten 

Tittel: Dobbel dose annerledes: En kvalitativ studie av unge skeive med etnisk 

minoritetsbakgrunn i Oslo 

Veiledere: Bente Træen og Nora Mehsen 

Alt datamaterialet i denne studien ble innhentet og analysert av forfatteren. Prosjektet ble 

støttet med et stipend fra Seksjon for likestilling og inkludering ved Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet. 

Det overordnede formålet med denne studien var å utvide kunnskapsnivået om og forståelsen 

for unge lesbiske, homofile, bifile, trans- og queer-personer (LHBTQ) med etnisk 

minoritetsbakgrunn i Oslo. Studien fokuserte på hvordan de opplever sin tilværelse som 

dobbel minoritet, kombinerer identitetstilhørighetene sine i ulike kontekster, og hvilke 

utfordringer og ressurser minoritetstilhørighetene deres medfører. Studien bygger på 

datamateriale fra 11 unge LHBTQ-individer i Oslo, innhentet ved hjelp av semi-strukturerte 

dybdeintervjuer. Deltakerne var i alderen 21-32 år. Intervjudataene ble analysert etter Braun 

og Clarkes (2014) standarder for tematisk analyse (TA) i psykologisk forskning. Med 

bakgrunn i informantenes historier ble fire temaer identifisert: «Minoritet og multiple 

minoritetsstressorer», «Forhandling og opplevelse av identitet», «Åpenhetsaspekter», og 

«Ressurser og behov i interseksjonelle liv». Temaene, koblinger mellom dem og 

implikasjoner av funnene diskuteres i lys av skeiv teori og Meyers (2003) modell om 

minoritetsstress, med en kritisk psykologisk og interseksjonell tilnærming. Studiens mest 

interessante funn var hvordan informantene møtte spesielle utfordringer knyttet til 

diskriminering innad i LHBTQ-miljøene («homorasisme»), som i stor grad er usynliggjort i 

tidligere norsk psykologisk forskning. I tillegg hadde informantene, i møte med 

diskriminering og mikroaggresjon, omformet stressorene til styrke og integrert aspekter ved 

minoritetstilhørighetene sine på en hensiktsmessig og resilient måte. I sin helhet viser studien 

viktigheten av å inkludere et interseksjonelt perspektiv på både etnisitet og sosioøkonomisk 

status når man studerer levekår og livskvalitet blant unge skeive.  

Nøkkelord: LHBTQ, minoritetsstress, homorasisme, identitet, kritisk psykologi, 

interseksjonalitet, tematisk analyse 
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homorasisme, og ikke minst forfatter og samfunnsdebattant Guro Sibeko, som bidro med et 

innledende dikt om å være minoritet i dobbel forstand.  

Videre ønsker jeg å takke mine medstudenter for å ha gjort skriveprosessen 
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Introduksjon 

«Og jeg er fortsatt sørafrikaner og kokosnøtt og vestlending 

og pønker og anarkist og feminist og overbevist ateist 

og storesøster og lillekusine og datter og jeg har blitt mor 

og jeg håper alle som kanskje er lesbiske tror meg på mitt ord 

for å motsi antipati rotfesta i alle og i oss sjøl er som å skrive i sand 

men skriver vi med hjerteblod og ramsalt, bittert tårevann 

bindes sanda sammen til stein vi kan slipe ned fordommer med» 

Bakgrunn 

Sitatet er et utdrag fra Guro Sibekos dikt «Lesbisk». Sibeko er samfunnsdebattant, 

forfatter, slampoet og lesbisk kvinne med etniske røtter fra både Norge og Sør-Afrika. 

Utdraget skildrer med sterke ord bestanddelene som utgjør et menneskes identitet og gir 

samtidig et poetisk innblikk i hvordan det kan oppleves å ha tilhørighet til mer enn én 

minoritetsgruppe: Føtter i flere leirer, og et liv litt innenfor og litt utenfor.  

I vår globaliserte verden er det stadig flere barn og unge i Norge som vokser opp med 

tilhørighet til etniske minoritetsmiljøer, og i takt med dette er tilknyttede utfordringer og 

problemstillinger stadig mer aktuelle. Unge med etnisk minoritetsbakgrunn er en voksende 

del av befolkningsmassen og således er kunnskap om deres livsbetingelser viktigere enn noen 

gang. Litteraturen på individer med minoritetsbakgrunn i Norge er etterhvert blitt fyldigere 

(Asheim, 2016; Fangen, 2009; Kaya, 2014; Prieur, 2004), men viser seg å være langt mer 

sparsom når den skeive komponenten inkluderes. Med «skeiv» menes individer som 

identifiserer seg som lesbisk, homofil, bifil, transperson eller queer (LHBTQ), som alle er å 

regne som seksuelle minoriteter (LHBQ) eller kjønnsminoriteter i befolkningen (TQ).  

Både internasjonal og skandinavisk forskning tyder på at gruppens levekår generelt 

sett er dårligere enn for majoritetsbefolkningen (Følner, Dehlholm & Christiansen, 2015), og 

at individene jevnlig utsettes for mikroaggresjon og minoritetsstress (Balsam, Molina, 

Beadnell, Simoni & Walters, 2011; Bowleg, 2013). «Minoritetsstress» er tilleggsbelastninger 

minoriteter opplever på grunn av sin posisjon i samfunnet (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2015b; Lehavot & Simoni, 2011). LHBTQ-personer med etnisk 

minoritetsbakgrunn står dermed i større fare for å rammes av psykisk uhelse, utenforskap og 

diskriminering enn den generelle befolkningen (Avrahami, 2007; Følner et al., 2015). 

Diskriminering er en form for minoritetsstress, og kan betraktes som «en 

marginaliseringsmekanisme som innebærer usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling 

av individer og grupper på grunn av deres etnisitet, seksuelle identitet, kjønn, funksjonsevne, 
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religion eller språk» (Salole, 2018). I denne rapporten er det stressorer knyttet til 

informantenes tilhørighet som både seksuell- og etnisk minoritet som studeres.  

En nylig publisert hatkrimrapport fra Oslo politidistrikt (2018) viser at både etnisitet 

og LHBTQ-status kan knyttes opp mot tilfeller av hatkriminalitet. For første gang i år ble 

også en egen kategori som slår sammen de to minoritetstilhørighetene som 

kriminalitetsgrunnlag, opprettet hos Politiet i Oslo. I underkategorien fremkommer det at 

kombinasjonen av fornærmedes seksuelle orientering og etniske bakgrunn ofte er motivet for 

den straffbare handlingen. Dette vitner om et komplekst bilde, og at faren for sammensatt 

diskriminering er ytterst reell. Grupper som inngår i flere minoritetskategorier, som unge 

skeive med etnisk minoritetsbakgrunn (USMEM), antas å være ekstra sårbare for dobbel 

diskriminering (Barne- og likestillingsdepartementet, 2017; Skogseth, 2001). For å sikre gode 

levekår og livskvalitet for gruppen er det derfor viktig med kunnskap om de konkrete 

marginaliseringsprosessene de er sårbare for. I tillegg vet man at eksponering, kunnskap og 

faglig fundert forståelse beskytter mot rasisme og fremmedfrykt (American Psychological 

Association, 2017; Beelmann & Heinemann, 2014), og er således nødvendig for å bekjempe 

tilstedeværelsen av homonegativitet, rasisme og fremmedfiendtlighet rettet mot marginaliserte 

grupper som minoritetsetniske skeive.  

Det overordnede formålet med denne kvalitative studien er å si noe om en liten del av 

et større og mer komplekst felt. USMEM i Norge består av mange nasjonaliteter og religiøse 

grupper, men fokuset i denne oppgaven er ikke å problematisere verken nasjonaliteter eller 

religion. Den foreliggende studien fokuserer på opplevelser og utfordringer knyttet til å leve 

med dobbel minoritetsstatus i Oslo i dag. Samtidig forsøker studien å belyse de mange 

ressursene individer med multippel minoritetsstatus besitter, og hvordan de kan utnyttes for å 

øke livskvaliteten i gruppen. Studien ønsker i tillegg å være en kommentar og et alternativ til 

de rådende fremstillingene av minoritetsetniske LHBTQ-personer. Fremfor 

stakkarsliggjøring, svartmaling og automatisk plassering av disse individene i offerroller 

(Avrahami, 2007; Hellesund, 2008; Narvesen, 2010), forsøkes det med denne studien å 

fremme kunnskap som også belyser de mange positive aspektene ved å ha dobbel 

minoritetstilhørighet. Rapporten ønsker med dette å utfordre de etablerte sannheter om den 

unge generasjonen minoritetsetniske skeive, og se nærmere på hvordan de oppfatter og 

forhandler identiteten sin i møte med minoritetsstress, samt hvilke utfordringer og muligheter 

deres minoritetstilhørigheter utgjør.  
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Begrepsavklaring 

Det skal innledningsvis gis en avklaring rundt sentrale begrep i denne avhandlingen: 

«Skeiv» er et paraplybegrep tilsvarende den engelske termen «queer» (Butler, 1993), og 

beskriver alle som bryter med samfunnets forventninger til kropp, kjønn og seksualitet (Bolsø, 

2010; Kristiansen, 2014). Det inkluderer lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer-

personer (LHBTQ). Et alternativt begrep til LH er for eksempel «sammekjønnsseksuelle» 

(Moseng, 2015), men for å favne et større spekter av en svært heterogen gruppe – og samtidig 

inkludere informantene i studien som definerer seg som bifile og ikke-binære – vil «skeiv» 

benyttes her. «Cis» betyr at individet identifiserer seg med det biologiske kjønnet det tildeles 

ved fødsel (Barne- og likestillingsdepartementet, 2015a).  

Med «etnisk minoritetsbakgrunn» menes i denne sammenhengen personer som enten 

har innvandret til Norge selv, eller har minst én forelder med den bakgrunnen. Betegnelsene 

for individer med etnisk minoritetsbakgrunn er mange. Det er derfor nødvendig å grunngi 

avgjørelsen om å benytte «etnisk minoritetsbakgrunn» som gruppebenevnelse fremfor andre 

muligens mindre stigmatiserende og fremmedgjørende begreper. Et av de viktigste hensynene 

inn i dette prosjektet var å unngå ytterligere fremhevelse av annerledeshet rundt en gruppe 

som allerede står i fare for utenforskap og diskriminering. Merkelapper er ofte problematiske, 

men kan i forskningen også tjene en hensikt ved å avgrense. Lill Salole (2018) argumenterer 

for økt bruk av begrepet «krysskulturelle individer», nettopp for å unngå utenforskap og 

diskriminering. Begrepet stammer fra det engelske «cross cultural kids» og «third culture 

kids» og defineres etter Pollock og Van Rekens (2009, s. 9) som «et individ som har levd eller 

lever med regelmessig påvirkning fra to eller flere kulturer en betydelig del av oppveksten 

sin». Således bygger individene tilhørighet til alle kulturene de er en del av, men har likevel 

ikke fullt eierskap til noen av dem. Til tross for dette bestemte jeg i samråd med veileder og 

referansepersoner å benytte begrepet «etnisk minoritet». Grunnen til dette var først og fremst 

at informantene i denne studien uttrykte det som mer komfortabelt å betegnes som etnisk 

minoritet fremfor krysskulturell, fordi de som rasifiserte individer – men ofte oppvokst i 

Norge – ikke nødvendigvis følte at de hadde en annen kultur. Med «rasifisert» menes 

individer som kan bli ofre for rasisme og negativ særbehandling på grunn av hudfarge eller 

etnisitet. De opplever seg i stor grad som «norske», men har samtidig en kropp som på enkelte 

arenaer og i visse kontekster rasifiseres. I tillegg opplevdes det mer ryddig å operere med 

begrepet «etnisk minoritetsbakgrunn», da det i større grad favnet alle i utvalget. «Unge skeive 



4 

 

med etnisk minoritetsbakgrunn» vil av hensyn til plass og lesbarhet mange steder i oppgaven 

forkortes til «USMEM». 

Relevans 

Det er et viktig vitenskapelig og samfunnsmessig mål å sørge for et godt 

forskningsgrunnlag som sikrer en kunnskapsbasert tilnærming til mangfoldet på LHBTQ-

feltet. Dette innebærer at utfordringer kartlegges og at individenes behov ivaretas. LHBTQ-

personer med etnisk minoritetsbakgrunn er en dobbelt marginalisert gruppe i samfunnet vårt: 

En minoritet i minoriteten ut i fra seksuell orientering eller kjønnsidentitet, ved at de innad i 

de etniske minoritetsgruppene er en minoritet, men også internt i de skeive miljøene 

(Skogseth, 2001). På bakgrunn av dette kan disse individene antas å ha unike utfordringer, 

erfaringer og ressurser det er viktig å belyse og forstå. Det eksisterer fremdeles svært lite 

forskning på denne gruppen i LHBTQ-spekteret, og da særlig i en norsk kontekst (Elgvin, 

Bue, & Grønningsæter, 2014; Moseng, 2003). Forskningsfeltet er under utvikling, og i flere 

kvalitative undersøkelser utført i Danmark, Sverige og Norge fremheves flere utfordringer 

som synes å gjøre seg gjeldende for minoritetsetniske skeive. Man vet at gruppen kan ha 

utfordringer knyttet til psykisk uhelse, stigmatisering, frykt for negative reaksjoner, 

usynliggjøring og sosial isolasjon (Avrahami, 2007; Elgvin et al., 2014; Følner et al., 2015). 

Likende tendenser fremkommer av amerikanske studier (Bostwick, Meyer, et al., 2014; 

Hobaica, Alman, Jackowich & Kwon, 2018; Lehavot & Simoni, 2011). Samtidig etterlyses 

det generelt mer fokus på interseksjonalitet i både skeiv forskning og minoritetsforskningen 

som sådan (Bostwick, Boyd, Hughes, West & McCabe, 2014).  

I den norske offentligheten har holdningene til seksualitet og kjønnsuttrykk i 

minoritetsmiljøene de siste årene blitt noe som både engasjerer og angår stadig flere 

(Grønningsæter, Kristiansen & Nuland, 2013). Det er særlig gjennom diverse medieoppslag 

av ulik art at krysningen mellom seksuell identitet og etnisk identitet er blitt mer synlig, 

problematisert og satt på dagsorden. Samtidig har fokuset på minoritetstilhørighet og 

diskriminering knyttet til seksuell orientering og kjønnsidentitet blitt innarbeidet i omfattende 

politiske og strategiske vedtak. Tiltak 1d i Regjeringens handlingsplan Trygghet, mangfold, 

åpenhet (2017) er det mest aktuelle eksemplet på dette. Her stadfestes behovet for mer 

forskning og kunnskap på mindre synlige grupper i samfunnet og individer med multiple 

minoritetsstatuser. Forskning på LHBTQ-personer med minoritetsetnisk bakgrunn etterlyses 

spesifikt i handlingsplanen. 
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Antatt etnisk intoleranse innebærer en forutinntatt antagelse om at etniske 

minoritetsgrupper har en negativ holdning til, og intoleranse for, LHBTQ-individer 

(Narvesen, 2010). Dette er problematisk fordi det kan øke avstanden mellom enkeltindivider 

og grupper av individer, og slik medføre økt polarisering mellom grupper i samfunnet (HL-

senteret, 2015). I mediesaker tegnes ofte et gjensidig fiendebilde mellom skeive og etniske 

minoriteter, samtidig som vi bevitner et stadig krassere offentlig ordskifte om innvandrere 

(Mehsen, 2016). Det er derfor viktig at kampen mot homofobi og for bedre levekår blant 

skeive ikke nører opp under andre fenomener som rasisme og islamofobi. Det kan være av 

stor verdi å få økt kunnskap om hvordan ulike synspunkter kan integreres i hverandre og 

skape nye virkelighetsforståelser. Begreper som «multicultural queer» viser for eksempel til 

hvordan det går an å kombinere ulike identitetstilhørigheter (Low & Pallotta-Chiarolli, 2015; 

Riggs & Treharne, 2017), og i sin utvidede rapport fant Elgvin og kolleger (2014) at det i 

noen etniske grupper så ut til å ha blitt lettere å leve som skeiv de siste årene. En forutsetning 

for dette er kommunikasjon på tvers av grupper med ulike verdi- og kulturgrunnlag, og 

nettopp derfor vil det å fremme kunnskap på området bidra til å åpne opp for økt dialog og 

tilnærming mellom grupperinger i samfunnet.  

Formål og forskningsspørsmål 

 Med utgangspunkt i et kritisk-psykologisk teoretisk perspektiv, og utledet fra 

minoritetsstressmodellen som presenteres nedenfor, var formålet med den foreliggende 

kvalitative studien å utvide kunnskapen og forståelsen for denne gruppen i en norsk kontekst, 

med fokus på utfordringer knyttet til minoritetsstress, identitetsopplevelse og ressurser. 

Problemstillingene er fundert på en antagelse om at tilhørighet til både minoritetskategorien 

«seksuell minoritet» og «etnisk minoritet» gjensidig kan forsterke utfordringene som knytter 

seg til hver av kategoriene i seg selv. Et kritisk psykologisk perspektiv anvendes for å forstå 

samspillet mellom individ og samfunn i utfordringer som migrasjon, nasjonalitet, etniske 

konflikter samt kjønns- og identitetspolitikk (Madsen, 2012a, 2012b). Følgende 

kjernespørsmål ble søkt besvart: 

1) Hvordan oppleves det å være en minoritet i minoriteten og hvilke utfordringer støter 

informantene på? 

2) Hvordan kombinerer informantene identitetstilhørighetene sine og balanserer dem i 

ulike kontekster? 

3) Hvordan kan det å tilhøre multiple minoriteter være en berikelse og ressurs? 
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Kunnskapsstatus minoritetsetniske LHBTQ 

Helse og stressorer. Sammen med en håndfull master- og hovedfagsoppgaver er det 

bare Bera Mosengs pilotstudie (2003), samt Elgvin og kollegers FAFO-rapporter (2013, 

2014) som fokuserer på minoritetsetniske skeive i Norge. Til tross for at det foreløpig bare 

eksisterer et begrenset forskningsmateriale og lite håndfast dokumentasjon om livskvalitet og 

psykisk helse hos denne gruppen i Norge, tegnes det gjennom både kvalitative (Elgvin et al., 

2014; Grønningsæter et al., 2013, s. 57-61; Narvesen, 2010) og kvantitative (Følner et al., 

2015) nordiske studier et livsløp preget av hemmelighold, frykt for avvisning i nære 

relasjoner, utstøting, trusler, diskriminering og vold. Samtidig vet man at det er en høy 

prevalens av depresjon, angstlidelser og selvmordstanker blant unge skeive generelt (Moseng, 

2015). Det er gjennom en rekke representative befolkningsstudier dokumentert at LHBTQ-

personer er mer plaget av psykisk uhelse, rusproblematikk, selvskading og selvmordsforsøk 

enn den øvrige befolkningen (Grønningsæter et al., 2013; King et al., 2008; Moseng, 2015). 

Av nyere skandinavisk forskning står danske Als Research sin metodetriangulerende studie 

(2015) frem som den mest omfattende. Av denne fremgår det at minoritetsetniske skeive 

utgjør en særlig utsatt minoritet i minoriteten: 18 prosent oppgir å ha vært utsatt for vold, 

37 prosent for homofobisk motivert mikroaggresjon og 33 prosent har i løpet av det siste året 

vurdert å begå selvmord.  

Holdninger. En del av det danske prosjektet (Als Research, 2015) innebar også en 

holdningsundersøkelse blant nylig innvandrede personer til Danmark. Et funn i studien var at 

det overveiende flertallet i undersøkelsen gav uttrykk for å ha aksepterende holdninger til 

skeive. Likevel var det en betydelig andel (39 prosent) som anså homofili å være en religiøs 

synd eller en sykdom. Homonegative holdninger som disse kan antas å ha forklaringskraft i 

møte med den skeive befolkningens levekår og psykiske uhelse. En utfordring mange 

minoritetsetniske skeive opplyser om er forekomsten av negative stereotypier og 

forventninger knyttet til det å være skeiv og ha innvandrerbakgrunn, som ikke nødvendigvis 

stemmer overens med den virkeligheten de opplever (Elgvin, Bue & Grønningsæter, 2013; 

Elgvin et al., 2014). Jon Friborgs (2016) FAFO-rapport om sosial mobilitet og kulturell 

tilpasning blant unge med innvandrerbakgrunn i Norge viste en økende oppslutning rundt 

verdiidealer som tolerante og aksepterende holdninger til homofili. Et betydelig mindretall 

hadde fremdeles homonegative holdninger, men den generelle tendensen var at flertallet var 

inkludert i et verdinormativt fellesskap. I den norske befolkningen generelt har det vært en 

nedgang i negative holdninger til LHBT-personer (Anderssen & Slåtten, 2008; Grønningsæter 
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et al., 2013; Malterud & Anderssen, 2014), og majoriteten av nordmennene stiller seg enten 

positive eller nøytrale til LHBT-personer. En nyere representativ spørreundersøkelse i regi av 

Bufdir (Barne- og likestillingsdepartementet, 2018), viste en liknende tendens: 60 prosent 

syntes i svært stor grad det er greit at to personer av samme kjønn lever sammen som par. 

Spørreundersøkelsen inkluderte for øvrig også interkjønnpersoner, som har vært lite 

representert i forskning tidligere. Negative holdninger kom sterkest til uttrykk på spørsmål 

som handler om å ha homofile i nær familie, eller at sammekjønnspar viser sin kjærlighet 

offentlig. Eksempelvis oppga 10 prosent at de syntes det ville vært negativt om barnet deres 

var lesbisk eller homofil, og hele 17-19 prosent var negative til sammekjønnspar som kysser 

på et offentlig sted. Samme undersøkelse avdekket også urovekkende negative holdninger til 

transpersoner og ikke-kjønnsbinære: 12 prosent sa seg litt eller helt enige i en påstand om at 

transpersoner er frastøtende, og 21 prosent syns det ville være negativt å ha et barn som 

identifiserte seg som et annet kjønn enn det kroppen deres tilsier. Et spørsmål som speiler 

graden av fremmedfiendtlighet i befolkningen dreide seg om hvorvidt man ville vært 

komfortabel med at en person med etnisk minoritetsbakgrunn var statsminister. Her svarte 

10 prosent av utvalget at de ville vært svært ukomfortable (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2018). En rapport fra Statistisk sentralbyrå (2016) viste at 

befolkningen jevnt over var blitt mer negative til etniske minoriteter enn tidligere: 32 prosent 

var av den oppfatning at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet». Av 

tilsvarende rapport for 2017 fremkom en viss bevegelse i innvandrervennlig retning, men 

likevel betydelig oppslutning rundt negative holdninger til innvandrere. For eksempel syntes 

25 prosent at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger og 20 prosent synes det 

ville være ubehagelig å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter (Statistisk 

Sentralbyrå, 2017). 

Det er med andre ord klart positive tendenser til mer aksepterende holdninger til 

skeive i majoriteten av den norske befolkningen, men samtidig betydelige, urovekkende tall 

hva gjelder både homonegativitet og skepsis til minoritetsetniske (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2018; Friberg, 2016). 

Nettverk. Tidligere forskning tyder på at minoritetsetniske skeive kan ha vanskelig for 

å finne identifiserbare nettverk og miljøer å kjenne tilhørighet til. I flere studier settes dette i 

sammenheng med både rasistisk diskriminering i de skeive miljøene (videre i avhandlingen 

referert til som «homorasisme») og homonegativ diskriminering i etniske, kulturelle og 

religiøse miljøer (Avrahami, 2007; Dalslåen, 2017; El-Tayeb, 2012; Grønningsæter & 
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Nuland, 2008). I den største empiriske studien utført blant minoritetsetniske skeive i Norge, 

peker Elgvin, Bue og Grønningsæter (2014) på liknende tendenser. Særlige de mannlige 

informantene i utvalget fortalte om frustrerende møter med de majoritetshvite skeive 

miljøene, hvor de ble utsatt for mikroaggressive kommentarer og avvisning basert på sin 

minoritetsetnisitet. Minoritetsetniske skeive miljøer, for eksempel i tilknytning til ideelle 

organisasjoner som «Skeiv Verden» fungerer dermed som viktige nettverk og trygge arenaer 

for mange.  

Det er med dette grunn til å tro at livssituasjonen til LHBTQ-personer med etnisk 

minoritetsbakgrunn kvalitativt ikke bare skiller seg fra den til majoritetsbefolkningen generelt 

og innvandrere generelt, men også fra livssituasjonen til LHBTQ-personer med etnisk norsk 

bakgrunn. Denne antakelsen er basert på både norske (Elgvin et al., 2013, 2014; Moseng, 

2003) og internasjonale (Bostwick, Meyer, et al., 2014) data, og danner fundamentet for 

forskningsspørsmålene i denne kvalitative studien. De underbygger i tillegg nødvendigheten 

av å inkludere interseksjonelle perspektiver i forskningen på multimarginaliserte grupper. 

USMEM deler ikke nødvendigvis et felles sett med erfaringer, ettersom statusen som seksuell 

minoritet krysser variabler som sosioøkonomisk bakgrunn, utdanningsnivå, evne til å hevde 

rettigheter og tilgang på sosiale ressurser (Grønningsæter & Nuland, 2008). 

Teoretiske perspektiver 

Skeiv teori 

Skeiv teori (queer theory) er en fellesbetegnelse på en retning som problematiserer 

forståelser og begreper knyttet til seksualitet og kjønn (Butler, 1993; Kristiansen, 2014), og 

står ofte som en overordnet forståelsesramme i rapporter om LHBTQ-tematikk. Sentrale 

begreper innenfor skeiv teori er heteronormativitet og homonormativitet. 

«Heteronormativitet» refererer til den sosiale normen og institusjonaliserte antagelsen om at 

alle er heterofile og kjønnsbinære (Benestad, 2014). Som seksuelle minoriteter og 

kjønnsminoriteter i et heteronormativt samfunn står derfor LHBTQ-personer i fare for å stilles 

utenfor det heterofile fellesskapet. Seksuelle minoriteter blir gjennom heteronormene 

konstituert som «den andre og avvikende seksualiteten», og risikerer stigmatisering, 

forskjellsbehandling og sosial usynlighet blant majoriteten (Butler, 1993). Moseng (2015) 

beskriver heteronormative strukturer og prosesser som et «seksuelt verdihierarki», hvor 

skeive opplever betydelige psykososiale belastninger ved å praktisere en livsform som går på 

tvers av majoritetens. Heteronormativitet står sentralt i skeiv teori og er kontekstuelt sett 
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viktig fordi heteronormative antagelser kan settes i sammenheng med diskriminering av 

LHBTQ-personer ettersom all diskriminering har sitt utspring i rådende samfunnsstrukturer 

(Grønningsæter et al., 2013; Bolsø, 2010). Både implisitt og eksplisitt diskriminering kan 

utgjøre en betydelig stressfaktor og trussel mot individers helse, og det er med solid fotfeste i 

empirien etablert negative korrelasjoner mellom psykologisk velvære og diskriminering 

(Bostwick, Boyd, et al., 2014; Schmitt, Branscombe, Postmes & Garcia, 2014). Uavhengig av 

om handlingene begås institusjonelt eller av enkeltindivider, bygger strukturell, homonegativ 

diskriminering ofte på en dyptgripende heteronormativ samfunnsordning. Grad av oppfattet 

diskriminering sier også noe om hvordan individer posisjonerer seg i samfunnet, og således 

går diskrimineringen ut over den negative handlingen i seg selv og involverer de større 

samfunnsmekanismene og implisitte holdningene i dem (Schmitt et al., 2014).  

Homonegativitet. En annen form for minoritetsstress er «homonegativitet». 

«Homonegativitet» er et synonym til begrepet «homofobi» og viser til negative holdninger, 

fordommer, reaksjoner eller handlinger overfor LHB-personer (Træen, 2018). 

«Transnegativitet» viser til negative handlinger og holdninger ovenfor transpersoner og 

kjønnsminoriteter. Homofobi-begrepet har høstet kritikk fordi det forutsetter «klinisk frykt» 

og samtidig undergraver rollen sosiale strukturer spiller for diskriminering av skeive (Hegna, 

2007; Herek, 2004). Homonegativitet beskrives videre som et tanke-, følelses- og 

handlingsmønster basert på kunnskapsmangel, fordommer eller bestemte politiske, sosiale 

eller religiøse oppfatninger (Mayfield, 2001; Moseng, 2007). I rapporten knyttes det opp mot 

homonegativt motivert diskriminering og holdninger i majoritetssamfunnet, samt internalisert 

homonegativitet (IH), som er en del av minoritetsstressmodellen til Meyer. Denne utdypes 

nedenfor.  

Homonormativitet. Også i LHBTQ-miljøer eksiterer det holdninger og normer for 

hva som er «riktig» og «naturlig» atferd. Dette refereres til som «homonormativitet», og kan 

føre til at skeive som ikke fyller de homonormative forventningene risikerer stigmatisering og 

negative sanksjoner (Elgvin et al., 2014). Homonormativitet blant skeive rammer ofte de 

doble minoritetene (Balsam et al., 2011), og det er dermed ikke bare i majoritetssamfunnet at 

minoritetsetniske skeive risikerer å møte trakassering, diskriminering og andre uttrykk for 

rasisme og homonegativitet. Dessverre forekommer liknende problematikk også i egne rekker 

innad i de skeive miljøene (Dalslåen, 2017; Elgvin et al., 2013, 2014; Plummer, 2007). 

Rasistisk motivert diskriminering mot LHBTQ-personer utført av andre LHBTQ-personer vil 

i rapporten refereres til som «homorasisme». Forekomst av homorasisme kan være interessant 
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å se i sammenheng med homonormativitet, om hva som anses å være den «normale 

prototypen» i en skeiv kontekst, og hva LHBTQ-bevegelsen «skal romme». 

Homonormativitet og tilhørende uttrykk for nasjonalistisk og rasistisk motivert diskriminering 

kan anses som et stort problem for hele den skeive bevegelsen (Mepschen, 2016). 

Konsekvensene av slik diskriminering kan være alvorlig marginalisering av mange personer 

innad i miljøene, og et tydelig hinder for målet om større seksuell frihet og likestilling for alle 

i LHBTQ-paraplyen (Plummer, 2007).  Det er viktig at uttrykk for homorasisme gjenkjennes 

og problematiseres i forskningen for å fremme aksept for mangfoldet og nyansene i den 

skeive befolkningen.  

Homonasjonalisme. «Homonasjonalisme» er et mer politisk og samfunnsmessig 

begrep som kan være interessant å se i sammenheng med homorasisme. Queer-teoretikeren 

Jasbir Puar var den første som skrev om fremveksten av homonasjonalisme i sin bok Terrorist 

Assemblages: Homonationalism in Queer Times (2007). Her lanserte hun i tillegg det 

begrepslige rammeverket homonasjonalisme, om hvordan skeive levekår, rettigheter og 

narrativ henger sammen med global stormaktspolitikk. Puar hevder vi fremdeles lever i 

konsekvensene av 11.september 2001; «Vestens store terrortraume». I følge Puar forandret 

datoen «alt», skapte større avstand og nye allianser i verden. Hun hevder at terroren i New 

York var begynnelsen på fremveksten av en ny type nasjonalisme og patriotisme, samt et økt 

fokus på religiøst forankret ekstremisme. Puar ønsket å granske «de nye queer-tidene» ved å 

undersøke hvordan de nye holdningene og endog fiendebildene påvirket LHBTQ-kulturen, og 

hvordan makten forandret seg i relasjon til den. Hva skjer når minoriteter settes opp mot 

hverandre? Hun skisserte det nye hatindividet – «terroristmonster-homsen» – en karakter som 

i følge Puar er innskrevet i et skifte som har påvirket queerkulturen på en like omfattende 

måte som gay rights-bevegelsens fødsel på 1980-tallet. Hvilke LHBTQ-personer var verdt 

beskyttelse, og hvilke var det ikke? Et skille vokste frem som var tydelig i retorikk, Pride-

parader, på utesteder og i mellommenneskelige interaksjoner i de skeive miljøene. Et nytt 

«vi» og «dem» oppstod, og de hardest rammede ble ikke-hvite skeive, hvis stemme sjelden 

ble hørt i en seksualpolitisk bevegelse dominert av hvite (Puar, 2013, 2014). Med 

utgangspunkt i pionerlitteratuen til Puar skriver journalisten Anna-Maria Sörberg i sin bok 

Homonationalism (2017) om liknende tendenser i Sverige. I likhet med Puar trekker hun 

linjer mellom den moderne, vestlige nasjonalismen som oppstod på 2000-tallet og økt 

europeisk populisme: Hva skjer med skeiv atferd når motstanden mot multikulturalisme øker? 

Og fortolket litt lenger, hvordan kommer strømningene til uttrykk i en hverdag som 
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minoritetsetnisk skeiv? Til tross for at begrepene om «homonormativitet», «homorasisme» og 

«homonasjonalisme» etter hvert er å anse som veletablerte innen statsvitenskap, 

kjønnsforskning og queer teori, er de omtrent ikke-eksisterende i psykologiske tidsskrifter og 

litteratur. Som Shelly Grabe (2018, s. 45-47) problematiserer i sin bok om sosialpsykologi og 

kvinnerettigheter, er en signifikant utfordring for den psykologiske disiplinen å innlemme 

konsepter fra andre fagfelt slik at de på en vitenskapelig måte kan aksepteres og forstås innad 

i disiplinen. 

Minoritetsstressmodellen 

 Fra forskning vet vi at ulike former for sosial undertrykkelse er en sterk determinant 

for individers helse: Økt forekomst av både mentale og fysiske helseproblemer er 

veldokumentert i undertrykkede, marginaliserte populasjoner og minoritetsgrupper, inkludert 

etniske minoriteter (Nadal, Griffin, Wong, Hamit, & Rasmus, 2014) og seksuelle minoriteter 

(King et al., 2008; Plöderl & Tremblay, 2015). Modeller for minoritetsstress underbygger 

hvordan dobbel eller multippel minoritetsstatus kan være en like stor – om ikke større – 

helsetrussel for individet, enn én minoritetsstatus alene (Meyer, 2003). Virginia Brooks var 

den første som teoretiserte minoritetsstress i boken Minority Stress and Lesbian Women 

(1981), men teorien har senere blitt modifisert og tilpasset ulike grupper. Minoritetsstress 

defineres som «tilleggsbelastningen individer fra stigmatiserte grupper utsettes for på 

bakgrunn av sin minoritetsposisjon i samfunnet» (Lehavot & Simoni, 2011). Slikt stress kan 

komme til uttrykk både på det mellommenneskelige og det psykologiske plan (Schmitt et al., 

2014). Videre undersøker teorier om minoritetsstress hvordan de unike stressorene 

minoritetsindivider opplever på grunn av sin multiple minoritetsstatus kan ha sammenheng 

med forskjeller i psykisk helse og generell livstilfredshet (Fingerhut, Peplau & Gable, 2010; 

Kelleher, 2009).  

Minoritetsstress hos LHBTQ-personer. Meyer tilbyr i sin minoritetsstressmodell 

(2003) et konseptuelt rammeverk for å forstå lidelser og prosesser knyttet til minoritetsstress 

hos LHBTQ-personer. Modellen viser hvordan stigma, fordommer og diskriminering kan 

skape et risikofylt og stressende sosialt miljø for individene (Meyer & Oulette, 2009), og kan 

brukes i både kvalitative og kvantitative analyser. I Meyers modell pekes det på fire prosesser 

som er involvert i LHBTQ-spesifikt minoritetsstress: 
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Figur 1. Meyers (2003) fire faktorer involvert i opplevelsen av minoritetsstress.   

Eksterne stressfulle hendelser. Den første faktoren i modellen dreier seg om eksterne 

og objektivt anerkjente stressfulle opplevelser og tilstander individet utsettes for som en 

direkte konsekvens av sin minoritetsstatus. Disse kan forekomme både på samfunnsstrukturelt 

nivå og individnivå, og kan for eksempel innebære eksplisitte former for diskriminering, 

avvisning, mikroaggressive handlinger og ytringer, eller utsettelse for hatkriminalitet (Meyer, 

1995, 2003). 

Forventede eksterne stressfulle hendelser. Meyers andre faktor er individets 

forventninger om at overnevnte eksterne stressfulle hendelser skal skje, og usikkerheten, 

årvåkenheten og frykten disse forventningene kan frembringe hos individet. Med dette 

reflekteres også frykten LHBTQ-personer kan ha for at deres skeive identitet skal medføre 

negative konsekvenser, samt bevisstheten rundt å tilhøre en stigmatisert gruppe (Meyer, 

1995).  

Internalisert homonegativitet. Den tredje faktoren Meyer definerer er internalisering 

av oppfattet homonegativitet for LHB-personer, eller internalisert transnegativitet for 

transindivider og ikke-kjønnsbinære. Faktoren uttrykker i hvilken grad skeive individer har 

internalisert homo- eller transnegative holdninger i sin selvoppfattelse, noe som videre kan 

føre til ekstrem selvevaluering, skam og lav selvfølelse hos seksuelle minoriteter (Herek, 

2004; Lehavot & Simoni, 2011). Således er faktoren også den mest subjektive, i den forstand 

at den ikke er direkte observerbar (Hendricks & Testa, 2012). Internalisert homonegativitet er 

vist å være et stort helseproblem blant unge skeive, og er antatt å være en av hovedårsakene til 

at seksuelle minoriteter undertrykker og aldri fullt ut aksepterer sin seksuelle identitet. Videre 
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anses internalisert homonegativitet å være en sentral risikofaktor for generell psykisk uhelse 

hos seksuelle minoriteter (Moseng, 2015). Konsekvensene av å internalisere omgivelsenes 

negativitet kan være angst for å leve åpent og påfølgende sosial isolasjon (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2015b; Cox, Dewaele, van Houtte & Vincke, 2010) samt reduksjon 

i individets motstandsdyktighet i møte med minoritetsstressorer (Hendricks & Testa, 2012). 

Funn fra en nyere korrelasjonsstudie om IH blant menn som har sex med menn (MSM) peker 

på åpenhet som den fremste beskyttelsesfaktoren mot internalisert homonegativitet (Træen, 

2018). 

Skjuling av seksuell identitet. Meyers (2003) fjerde og siste faktor for LHBTQ-

spesifikt minoritetsstress er definert som i hvilken grad individet skjuler sin seksuelle identitet 

(Meyer, 2003). Noen skeive tvinges til å skjule sin seksuelle identitet for å beskytte seg mot 

vold og diskriminering, mens andre gjør det ut av egenfølt skam og skyldfølelse (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2015b). Aktiv skjuling av seksuell identitet kalles ofte i den 

vestlige konteksten for å være «i skapet», mens det å ytre eller være åpen om den benevnes 

ved metaforen å «komme ut».  

Mikroaggresjon. Et sosialt fenomen som i henhold til modellen påfører 

minoritetsindivider stress er «mikroaggresjon». Mikroaggresjon defineres som «uttalelser, 

handlinger eller hendelser som tilfeller av indirekte, subtil eller ikke-intensjonell 

diskriminering rettet mot individer tilhørende marginaliserte grupper» (Nadal, Issa, et al., 

2011; Salole, 2018), som henholdsvis LHBTQ-personer og etniske minoriteter. Således er 

mikroaggresjon en form for diskriminering som innebærer ydmykelser som på en eller flere 

måter markerer posisjoner i et sosialt hierarki eller underordningsforhold parter i mellom. 

Disse uttrykkene kan variere og dreie seg om verbale ytringer, kommunikasjon eller non-

verbal atferd som knytter individer til stereotype oppfatninger om etnisitet, kjønn, seksuell 

identitet eller andre sosiale grupper (Gressgård, 2014). Mikroaggresjoner kan også ta 

strukturelle former, for eksempel i hvordan minoritetsgrupper omtales negativt, stereotypisert 

eller forenklet i mediesaker og det offentlige ordskiftet. Når dette skjer i ekstensiv grad, blir 

det til slutt oppfattet som «virkeligheten» av mange. Dette kan skape sterk frustrasjon og 

opplevelser av utenforskap for dem som rammes (Salole, 2018). 

Det har vært en markant økning i forskning på LHBTQ-spesifikt minoritetsstress de 

siste årene, men svært få studier undersøker variasjon innad i den skeive populasjonen, og 

dermed har minoritetsetniske skeive i stor grad blitt usynliggjort i forskningen på 

minoritetsstress. USMEM risikerer å bli ofre for mikroaggresjon, både på grunn av sin skeive 
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orientering og sin etniske minoritetsstatus. I en studie av Balsam og kolleger (2011) fant de at 

kombinasjonen av disse var en betydelig kilde til opplevd minoritetsstress hos blant annet 

afroamerikanske LHBT-personer. Uttrykkene for mikroaggresjon er ikke nødvendigvis 

åpenlyst fiendtlige, men bidrar likevel til å opprettholde en form for sosialt hierarki og 

fordømmelse, og skjer typisk automatisert eller ubevisst. Slik blir mikroaggressive uttrykk en 

form for automatisert atferd og uformell underordningsmekanisme, som samtidig kan ha 

svært negative konsekvenser på individnivå for unge skeive som lever med multippel 

minoritetsstatus (Nadal et al., 2014; Nadal, Issa, et al., 2011). Forskning har fokusert på 

hvordan tilhørighet til multiple, interseksjonelle minoritetsidentiteter kan bidra til økt opplevd 

minoritetsbasert stress og dårligere helse som en konsekvens av utsettelsen for disse (Balsam 

et al., 2011; Bostwick, Meyer, et al., 2014). På den annen side fremgår det av andre studier at 

det å ha multiple, interseksjonelle minoritetstilhørigheter faktisk kan ha en beskyttende effekt 

mot uhelse og dårligere livskvalitet, fordi individene utvikler økt evne til resiliens som 

respons på stressorene (Consolacion, Russell & Sue, 2004; Meyer, 2010). Kvalitative studier 

som utforsker dette videre setter den styrkede resiliensen i sammenheng med hvorvidt 

individene lærer seg å akseptere og verdsette identitetene sine, og om de anser 

identitetstilhørighetene som styrker fremfor svakheter (Bartone, 2017; Bowleg, Huang, 

Brooks, Black & Burkholder, 2003). Eksponering for minoritetsstress kan altså ha ulik 

utforming og konsekvenser for individene som rammes. Dette er en av grunnene til at det er 

interessant å undersøke opplevelser av minoritetsstress interseksjonelt ved hjelp av kvalitativ 

metode. 

Kritisk psykologi og interseksjonalitet 

 Teoretikerne Lisa Downing og Robert Gillett (2011) og psykologen Lisa Rosenthal 

(2017), tar alle til orde for å innlemme queer-perspektiver i det de kaller en «interseksjonell, 

kritisk, frigjørende psykologi», hvis formål er å fremme sosial rettferdighet og likestilling. I 

følge Rosenthal (2017) kan én måte å gjøre dette på være ved å anvende interseksjonelle 

perspektiver i kritisk psykologisk forskning. Kritisk psykologi oppstod som en reaksjon på 

«mainstream-psykologien, og har vokst frem som en viktig kontrast til de etablerte 

tradisjonene innen psykologien (Teo, 2015). Retningen har som hovedfokus å vurdere de 

sosiopolitiske implikasjonene av psykologivitenskapen med kritisk tenkning som selve 

bærebjelken (Madsen, 2012b). I tråd med formålet for denne studien på minoritetsetniske 

LHBTQ-personer representerer kritisk psykologi en kontinuerlig prosess hvor eksisterende 
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kunnskap, antakelser og praksiser evalueres for å finne nye måter å forstå det allerede 

etablerte på (Prilleltensky, 1989). Videre søker disiplinen å forstå psykologi ved hjelp av et 

dobbelt perspektiv: Med ett blikk innenfor faget og et annet utenfor. Slik tas psykologien 

aktivt i bruk for å bekjempe sosial urettferdighet og forhindre diskriminering av minoriteter, 

gjennom å belyse hvordan all psykologi har kulturelt og historisk betingede kontekster (Fox, 

Prilleltensky & Austin, 2009). 

 Isaac Prilleltensky (1989) beskriver det han kaller «det samfunnsmessige status quo». 

Prilleltensky stiller seg med det kritisk til hvordan psykologien kan misbrukes for å 

opprettholde «status quo» i samfunnet, ved at den legitimerer de rådende strukturene uten å 

forholde seg kritisk til dem. Kritisk psykologi er viktig av flere årsaker. Først og fremst er den 

nødvendig for å forstå hvordan psykologisk kunnskap skapes, anvendes og forstås i en sosial 

og samfunnsmessig kontekst. Samtidig fungerer den kritiske evalueringen i følge Fox (2009, 

s. 3-20) som «en form for kvalitetssikring av psykologi som vitenskap». Hovedoppdraget til 

kritiske psykologer er derfor å dekonstruere rådende oppfatninger for å finne alternativer til 

måten mainstream-psykologi kan bremse kollektiv endring og fremgang. De kritiserer 

mainstream-psykologien for å redusere menneskelig opplevelse og erfaring utelukkende til 

noe individuelt (Madsen, 2012a) hvor løsningen finnes i individet, og dermed forblir den 

sosiale strukturen uforandret (Prilleltensky, 1989). Sett i sammenheng med 

forskningsspørsmålene i denne rapporten gir dette mening: Ved å unnlate å utfordre de 

etablerte oppfatningene om USMEM forblir de uforandret.  

Interseksjonalitet. Interseksjonalitet er et sentralt begrep i denne studien, hvor det 

forstås både som en teoretisk inngang og et analytisk verktøy. Begrepet ble først formulert av 

den amerikanske juristen Kimberlé Crenshaw (1989) for å forklare hvordan interaksjoner 

mellom rase, klasse og kjønn påvirket svarte kvinners livssituasjon. Hun ønsket å vise 

hvordan forholdet mellom flere potensielt forskjellsskapende kategorier kan påvirke 

individers leve- og livsvilkår og føre til sammensatt diskriminering. Interseksjonelle 

tilnærminger brukes analytisk for å studere gjensidig konstituering og samvirke mellom 

sosiale kategorier, og hvordan de gir utslag i komplekse former for maktulikhet og 

identitetskonstruksjon (Thun, 2018). For eksempel understrekes behovet for å ta i betraktning 

multiple, kryssende identitetstilhørigheter og sosiale posisjoner som etnisitet, seksuell 

identitet og klasse sammen med tilhørende maktdynamikk. Dette er nødvendig fordi 

individene til enhver tid er medlemmer av ulike sosiale grupper og således har unike 
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erfaringer og forutsetninger på grunn av krysninger mellom disse tilhørighetene (Rosenthal, 

2016).  

LHBTQ og interseksjonalitet. Det er rettet kritikk mot LHBTQ-bevegelsen og 

eksisterende forskning på gruppen for mangelfull adressering av interseksjonalitet (Bostwick, 

Meyer, et al., 2014). Interseksjonalitet viser i denne sammenhengen til hvordan et individs 

tilhørighet til LHBTQ-gruppen kan innvirke og samspille med andre faktorer som etnisitet, 

kjønn, og sosioøkonomisk status. Mange skeive, spesielt skeive med minoritetsetnisk 

bakgrunn, lever i et skjæringspunkt mellom en rekke former for undertrykkelse og står 

dermed i fare for sammensatt, dobbel diskriminering (Skogseth, 2001). Å leve i et slikt 

interseksjonelt identitetsspenn kan i tillegg gi individet en følelse av å aldri fullstendig tilhøre 

noen plass eller gruppe i samfunnet, noe som kan føre til isolasjon, depresjon og andre former 

for psykisk uhelse (Bostwick, Meyer, et al., 2014). 

Både LHBTQ-organisasjonene og offentlige instanser utviser tidvis lav kunnskap om 

både utfordringene og konsekvensene sammensatt diskriminering har for individet (Bue, 

2014; Jessen, 2015). Innenfor psykologien inkorporeres interseksjonalitet for å rette 

disiplinens oppmerksomhet mot strukturell tematikk for å sikre at også problemstillinger som 

sosial urettferdighet, diskriminering og marginalisering kommer på agendaen. Vedvarende 

strukturell undertrykkelse og stigmatisering kan som kjent føre til psykisk uhelse og lavere 

livskvalitet for individene som rammes, og behovet for interseksjonell psykologisk forskning 

er derfor stort. I tillegg kan interseksjonalitet i psykologisk forskning benyttes for å gi en 

bredere forståelse av fenomener som minoritetsstress og identitetsoppfatning (Cole, 2009). Til 

tross for dette er fremdeles ikke interseksjonalitet etablert som en standard i den psykologiske 

forskningstradisjonen, mye grunnet mangelen på etablerte retningslinjer for empirisk 

håndtering av interseksjonell tematikk (McCall, 2005). De siste årene har imidlertid 

psykologer som Elizabeth Cole og Lisa Rosenthal utarbeidet bidrag til strategier og 

retningslinjer for hvordan interseksjonalitet kan inkorporeres i psykologiske studier. Cole 

(2009) skisserer tre kjernespørsmål forskere bør stille seg i møte med interseksjonelle 

forskningstemaer: 1) Hvem inkluderes i kategorien? 2) Hvilken rolle spiller ulikhet? 3) Hvor 

ligger fellestrekkene og delte erfaringer? Det første spørsmålet innebærer å ta hensyn til 

mangfoldet innad i en sosial kategori for å undersøke hvordan kategoriene avhenger av 

hverandre for meningsdannelse, samtidig som det oppmuntrer til å vurdere utvalg som er 

oversett i tidligere forskning. Spørsmålet om hvorvidt ulikhet spiller en rolle, er ment å 

avdekke de sosiale og historiske kontekstene utvalget og fenomenet er studert i, det være seg 
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etnisitet, seksualitet, sosial klasse og andre sosiale kategorier som strukturerer gruppers 

tilgang til sosiale, økonomiske og politiske ressurser og privilegier. Det tredje og siste 

spørsmålet representerer det største avviket fra tanken om at sosiale kategorier definerer 

fundamentalt ulike individer. En fallgruve i forskning hvor sosiale kategorier som «identitet» 

og «etnisitet» benyttes for å definere grupper, oppstår i tilfeller hvor testbare hypoteser ikke 

underbygges og dette automatisk tilskrives likhet. På den måten kan verdifulle innsikter og 

nyanser gå tapt, spesielt hva gjelder de underliggende psykologiske mekanismene som 

implisitt ligger i fenomenet og samtidig bidrar til å både skape og opprettholde det (Cole, 

2009). Coles rasjonale for å inkorporere interseksjonalitet i psykologisk forskning er også et 

forsøk på å besvare kritikken mot Crenshaws opprinnelige måte å bruke begrepet på. 

Crenshaw ble kritisert for å fremstille sosiale kategorier som statiske, unyanserte og 

vesensforskjellige uten å ta hensyn til sosiale og historiske kontekster (Berg, 2010; Orupabo, 

2014). Ettersom verken likhetene eller forskjellene i utvalget nødvendigvis er opplagte, 

fordrer en interseksjonell tilnærming etter Coles struktur utforskende og kartleggende studier 

av kvalitativ art. Det er en målsetting med den foreliggende studien å gi et bidrag til 

interseksjonalitet i psykologisk forskning. Som analytisk verktøy legges det til grunn at 

informantgruppen utgjør en mangefasettert gruppe hva gjelder skeiv identitet og etnisitet, 

hvor deres individuelle betydning av å ha dobbel minoritetstilhørighet ikke er gitt. Nettopp 

derfor kan en interseksjonell tilnærming være nyttig for å se sosial marginalisering som en 

kontekstualisert prosess, og si noe om hvordan informantenes ulike identitetsaspekter kan 

innebære både utfordringer og ressurser.  

Metode 

Valg av metode 

Ved hjelp av kvalitativ metode utforskes menneskelige erfaringer, opplevelser og 

meninger (Willig, 2013, s. 9). Innen psykologien kan kvalitativ forskning benyttes for å 

undersøke psykologiske og sosiale fenomener, praksiser og hendelser slik de inngår i både 

historiske og kulturelle kontekster. Således er metoden hensiktsmessig når formålet er å 

studere subjektive opplevelser og å gi rike og utførlige beskrivelser som fanger kompleksitet 

og nyanser av et fenomen (Howitt & Cramer, 2010). Som kvalitativ forsker er man interessert 

i de sosiale sammenhengene som utgjør informantenes liv. Dermed legges også til grunn at 

individer er intensjonelle, refleksive og meningsdannende aktører, og kunnskapen som søkes 

handler om individenes subjektive erfaringer og opplevelser av ulike situasjoner og hendelser 
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(Smith, 2015). I kvalitative studier stilles derfor prosessorienterte forskningsspørsmål som 

identifiserer fenomenet, prosessen, objektet eller gruppen man er interessert i å undersøke 

(Willig, 2013, s. 27). Intensjonen med den valgte metodikken og tilnærmingen i er å få frem 

informantenes erfaringer og livshistorier på en god, legitimerende og konstruktiv måte.  

Som forskningsstrategi tar denne studien utgangspunkt i eksplorerende kvalitativ 

metode basert på datamateriale fra semi-strukturerte dybdeintervjuer, analysert ved hjelp av 

tematisk analyse (TA) (Braun & Clarke, 2006; Clarke & Braun, 2014). Ettersom formålet 

med den foreliggende studien var å utvide kunnskapsnivået og forståelsen av en hittil under-

utforsket gruppe i norsk sammenheng, ble det vurdert hensiktsmessig å gå for et 

eksplorerende design (Patton, 1990; Willig, 2013, s.49-54). 

Epistemologi 

 Alle forskningsspørsmål er underbygget av et sett epistemologiske antagelser. 

Kvalitativ forskning kan produsere ulike typer kunnskap ut i fra hvilken tilnærming man tar. 

Hver tilnærming er basert på ulike antagelser om hva kunnskap er, hva man kan vite noe om, 

antagelser om verden, mennesker og forskerens rolle i forskningsprosessen (Malterud, 2002; 

Stiles, 1993). Tydelighet rundt epistemologisk tilnærming er avgjørende ettersom disse 

valgene får implikasjoner for den videre forskningsprosessen. Valg av metode for 

datainnsamling og analyse må være kompatible med epistemologisk forankring, da disse i stor 

grad er gjensidig avhengig av hverandre (Willig, 2013, s. 7-28). Det er derfor viktig at den 

kunnskapsteoretiske tilnærmingen, teoretisk rammeverk og analysemetode matcher studiens 

formål. Avgjørelsene er bevisste valg gjennom forskningsprosessen og må redegjøres for og 

anerkjennes som nettopp dette: Bevisste, begrunnede avgjørelser (Braun & Clarke, 2006). I 

tillegg er bevissthet om vitenskapsteoretisk posisjon en nødvendig komponent for å 

tilfredsstille validitetskravet om transparens i kvalitativ forskning. TA er tidvis kritisert for å 

mangle nettopp dette. Transparens innebærer å vise til hva forskeren faktisk har gjort, og 

gjøre arbeidet gjennomsiktig og redelig slik at lesere kan følge begrunnelsene til forskeren 

(Elliott, Fischer & Rennie, 1999; Frost, 2011; McLeod, 2011).  

 Denne studien bygger på en sosialkonstruktivistisk tilnærming. Berger og Luckman 

(1967) har argumentert for at sosial virkelighet oppstår gjennom tre samvirkende prosesser: 

eksternalisering, objektivering og internalisering. Eksternalisering handler om hvordan ulike 

samfunn, kulturer og sosiale grupper både skaper og opprettholder sin sosiale virkelighet ut i 

fra hvordan verden oppfattes og gis mening. I objektiveringsfasen går de forannevnte 
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konstruksjonene fra å være konstruksjoner til etablerte oppfatninger av sannheter og 

virkeligheter. Det innebærer at det eksternaliserte fremstår som objektivt eksisterende. 

Deretter internaliseres disse sannhetene i individet ved at det menneskeskapte samfunnet og 

dets objektive eksistens tas opp i individet gjennom sosialisering og kultur (Berger & 

Luckmann, 1967).  

Som fortolkningsapparat brukes et sosialkonstruktivistisk teoretisk rammeverk (SKT) 

for å forstå hvordan mennesker skaper mening, bakgrunnen for deres sosiale virkelighet og 

hvordan opplevelse og forståelse av den former individets atferd og handlingsrom (Willig, s. 

7). I tillegg tillater dette perspektivet å problematisere og fortolke konsekvensene av sosialt 

konstruerte virkeligheter og hvordan de påvirker individers liv (Gergen, 1985). I tråd med 

dette anses derfor ikke deltakernes erfaringer og narrativer kun som objektiv gjenhenting av 

minner, men som subjektive representasjoner av individuell persepsjon av de gitte 

hendelsene. Hvordan informantenes erfaringer oppfattes, huskes og videreformidles kan 

påvirkes av ulike faktorer: Hvem de kommuniserer med, oppfatninger av vedkommendes 

forventninger til narrativene, normer og ikke minst de generelle holdningene til skeive og 

minoritetsetniske i samfunnet. Det innebærer at alt er avhengig av kontekst, med andre ord. 

På grunn av dette kan også historiene endre seg over tid, og ville muligens vært fortalt 

annerledes på et annet tidspunkt i en annen kontekst. Å ta høyde for perspektivskifte og 

livshistoriers potensielle plastisitet er nødvendig, ikke for å underminere viktigheten eller 

validiteten ved studier som denne, men for å vektlegge hva slags mening som kan tillegges 

funnene (Malterud, 2001).  

Det var utfordrende å avgjøre epistemologisk ståsted for prosjektet, ettersom aspekter 

ved både fenomenologisk tilnærming (FT) og SKT på ulike måter var aktuelle. En 

fenomenologisk tilnærming til vitenskapsproduksjon passet tematikken i den forstand at 

studien ønsket å kartlegge informantenes subjektive erfaringer og opplevelser knyttet til det å 

være skeiv med innvandrerbakgrunn. Til tross for at FT åpner opp for å fange deltakernes 

følelser, tanker og oppfatninger om ulike erfaringer, gis det ikke rom for påstander om hva 

som kan se ut til å forårsake disse, ei heller å trekke linjer til kultur og samfunn. FT er i tråd 

med mitt prosjekt opptatt av spørsmål som «Hvordan oppleves det å ...?», men ikke i like stor 

grad av fortolkning og muligheter til å oppdage mønstre informantene i mellom. Ved 

fenomenologisk tilnærming og tilhørende fortolkende fenomenologisk analyse, kunne 

betydningsfulle aspekter og nyanser i datamaterialet ha forsvunnet.  
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Derfor mener jeg at dette prosjektet må legge en tillempet sosialkonstruktivistisk 

kunnskapsteoretisk forankring til grunn. Som nevnt erkjenner sosialkonstruktivismen at viten 

er knyttet til menneskelig og samfunnsmessig konstruksjon, samtidig som det tillates å 

vurdere datamaterialet i en bredere sosiokulturell kontekst. Sosial virkelighet anses som 

konstruert gjennom sosiale prosesser og mellommenneskelig interaksjon. Informantenes 

subjektive opplevelser har ikke oppstått i et vakuum, men i en kontekst og har dermed sosialt 

konstruerte meninger om virkeligheten (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Willig, 2013, s. 16-20). 

Videre gir SKT rom for å se informanten som både medskaper og meningsbærer av 

dominerende kulturelle forståelser. Dette ble vurdert svært sentralt og relevant i møte med 

denne informantgruppen, og ikke minst i lys av forskningsspørsmålene. 

Deltakere og rekrutteringsprosess 

Deltakere. Deltakerne i denne studien er 11 unge voksne LHBTQ-individer med 

etnisk minoritetsbakgrunn bosatt i Oslo. Informantgruppen er relativt sammensatt, med et 

aldersspenn fra 21-32 år og landbakgrunner fra India, Pakistan, Iran, Irak, Chile, Argentina, 

Ungarn, England, Nigeria, Kenya, Filippinene og Sør-Korea. En såpass lite avgrenset 

informantgruppe kan ha sine begrensninger, som at noen nyanser i datamaterialet forsvinner. 

Likevel ble det vurdert å være det mest realistiske og hensiktsmessige med tanke på 

rekruttering av informanter. Samtidig ønsket jeg ikke å reprodusere rådende antakelser om at 

alle LHBTQ-personer med innvandrerbakgrunn nødvendigvis deler samme erfaringer, eller at 

alle EU/EØS-land er mer tolerante overfor skeive enn ikke-vestlige land. Fra et 

interseksjonelt, psykologisk perspektiv var det uansett opplevelser knyttet til den doble 

minoritetstilhørigheten som var interessante å kartlegge, uavhengig av landopprinnelse. 

Derfor valgte jeg også å inkludere to informanter med halvt europeisk innvandrerbakgrunn.  

Kvalitativ metode kan være preget av seleksjonsproblematikk ved at det kun oppnås 

kontakt med én type informanter. Dermed fanges det ikke opp variasjoner innad i 

informantgruppen, og nødvendigheten av en tilstrekkelig bred rekrutteringskanal synliggjøres. 

Den mest omfattende studien som er gjort på tilsvarende gruppe skeive i Norge, beskrevet i 

FAFO-rapporten Åpne rom, lukkede rom (2013), fikk mye kritikk for nettopp dette i etterkant 

av publiseringen. Særlig kritisert var et manglende hensyn til sosioøkonomiske faktorer som 

utdanning, klasse og sosioøkonomisk status (SES), og en revidert utgave utkom i 2014. I 

denne studien hadde alle informantene minst to års høyere utdanning. Dette var et bevisst 

grep jeg tok i rekrutteringsfasen basert på kritikk av tidligere studier (Elgvin et al., 2013, 
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2014), og for å kartlegge et utvalg USMEM som i liten grad er representert i tidligere 

forskningsbidrag. De fleste informantene var enten i arbeid, studenter på høyere gradsnivå 

eller praktikanter. 

Rekruttering og kontakt. Tilgangen til potensielle informanter var sterkt påvirket av 

min egen tilknytning til de skeive miljøene i Oslo. Informantene ble hovedsakelig rekruttert 

ved hjelp av venner og kontakter i Helseutvalget, Skeiv Verden og ved hjelp av snowballing 

(Goodman, 1961; Noy, 2008). Fallgruven ved snowballing i for mange ledd er risikoen for at 

prosjektet blir en nettverksstudie (Biernacki & Waldorf, 1981). Av hensyn til dette foregikk 

snowballing kun i ett ledd.  

Utenom intervjuene har kontakten med informantene foregått hovedsakelig per e-post, 

men også via Facebook og SMS. Alle deltakerne fikk tilsendt et informasjonsskriv med 

samtykkeerklæring i forkant av intervjuene, og et par etterspurte også intervjuguiden før de 

ønsket å takke ja. De som ba om å få kikke på den i forkant av intervjuet fikk lov til det. Et 

fåtall av informantene fikk således mulighet til å forberede seg. Noen av deltakerne har også 

tatt kontakt i etterkant av intervjuene, for eksempel med mer utfyllende informasjon, 

forklaringer rundt noe de hadde fortalt eller spørsmål om det foreliggende prosjektet.  

Forskerens forståelsesramme 

 Epistemologi dreier seg ikke bare om hvor man trekker veksler fra rent 

vitenskapsteoretisk. Spesielt innenfor den sosialkonstruktivistiske tradisjonen er refleksivitet 

et sentralt aspekt. Refleksivitet vil si å innlemme betraktninger rundt forskerens egen rolle og 

påvirkning på studiens utforming, gjennomføring og utfall (Dickson-Swift, James, Kippen & 

Liamputtong, 2007). Guillemin og Gillam (2004) vektlegger viktigheten av å overveie 

omstendighetene rundt kunnskapsutviklingen, og hvordan de potensielt kan forme fortolkning 

og resultater. Kvalitative data oppstår ikke i et vakuum, men gjennom interaksjon mellom to 

eller flere subjekter i informasjonsutveksling og samhandling. Slik danner konteksten rundt 

samtalen og relasjonen mellom informant og forsker avgjørende rammer for selve 

kunnskapsutviklingen (Malterud, 2001). Hvordan kan for eksempel det at forskeren i stor grad 

oppfattes som hvit og en del av majoriteten ha påvirket responsen fra informantene? Min 

eksisterende tilhørighet til det skeive miljøet og egen bakgrunn som innvandret til Norge fra 

USA gjorde at jeg dekket flere av utvalgskriteriene selv, og det var viktig å reflektere rundt 

hvorvidt det skapte bias i objektivitetsidealet. Ettersom jeg allerede var en del av de skeive 

miljøene i Oslo hadde jeg i tillegg en naturlig inngangsport til feltet, og man kan dermed si 
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jeg besatt en innsideposisjon når undersøkelsen ble gjennomført (Fangen, 2004). Å ta høyde 

for tilsvarende refleksjoner rundt både egen gjenkjennbarhet, og distanse mellom meg selv og 

informantene tok mye tid både i for- og etterkant av intervjuene. Intersubjektivitet mellom 

informant og forsker står som en kompleks forutsetning i kvalitativ forskning. Ved bruk av 

kvantitative metoder anses slik interaksjon som støy, mens den i kvalitativ tradisjon og 

sosialkonstruktivisme er sterkt bidragsytende for selve tilgangen til en annen type 

datamateriale. Samtidig er intersubjektivitet noe man må være svært bevisst på i 

intervjustudier, da den er uløselig knyttet opp mot refleksivitet (Malterud, 2001). 

Intervjuer og intervjukontekst 

Studiens formål var å avdekke og forstå aktørenes subjektive opplevelser og 

perspektiv på spørsmål knyttet til sine multiple minoritetstilhørigheter. For å besvare 

forskningsspørsmålene ble det vurdert hensiktsmessig å bruke dybdeintervjuer etter en semi-

strukturert intervjuguide. En slik intervjuform er ment å sikre at intervjuene dekker de 

temaene som forskningsspørsmålene er sentrert rundt, samtidig som intervjuet kan tilpasses 

underveis og således legge til rette for større ivaretakelse av informantene ved emosjonelle 

reaksjoner og andre behov (Barriball & While, 1994). Ved hjelp av åpne, utforskende 

spørsmål ble informantene oppmuntret til å reflektere rundt sine livserfaringer og opplevelser 

knyttet til skeiv og etnisk minoritetstilhørighet. Intervjuguiden inkluderte også noen ja/nei-

spørsmål med innledende funksjon til nye temaer for å avdekke relevans og behov for videre 

utforskning og oppfølgingsspørsmål. Intervjuguiden er vist i vedlegg 1. 

Guiden ble ikke fulgt slavisk, men viste seg svært nyttig for å holde en struktur og rød 

tråd gjennom intervjuene. Utformingen av intervjuguiden skjedde etter nyttige og gode 

innspill fra veileder, ansatte i Helseutvalget, Skeiv Verden, biveileder Nora Mehsen og andre 

med bakgrunn og kjennskap til de etniske minoritetsmiljøene i Oslo. I tillegg justerte jeg 

guiden litt etterhvert som den ble utprøvd gjennom intervjuene.  

Praktisk gjennomføring 

Intervjuene ble gjennomført i perioden oktober-desember 2017, med en varighet på 

mellom 50 minutter og 2,5 time. Lokasjonen for intervjuene varierte også noe. De fleste ble 

avholdt i reserverte grupperom på Psykologisk institutt, men ved et par anledninger foregikk 

intervjuene etter ønske fra informanten enten hjemme hos dem selv, eller på tilbaketrukket 

område av cafeer i hovedstaden. I forkant av intervjuene fikk deltakerne ytterligere 

informasjon om prosjektet, mulighet til å stille spørsmål, og en gjennomgang av 
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samtykkeerklæringen. Tilstede under intervjuene var bare deltaker og forsker. Mitt inntrykk 

var at for noen av informantene innebar intervjuene også en form for «empowering»-effekt, 

ved at deltakelsen gav mening på et personlig nivå for dem og at historiene deres kunne bety 

noe for andre i samme situasjon.  

En båndopptaker ble brukt for lydopptak av intervjuene. For å forenkle og 

effektivisere transkripsjonsprosessen ble det benyttet pedal og transkripsjonsprogram 

(Olympia, DSS Player Standard Transcription Module). Alle lydopptak ble slettet umiddelbart 

etter fullført transkripsjon, noe jeg tilstrebet å gjøre innen sju dager etter hvert enkelt intervju. 

Intervjumaterialet var kun tilgjengelig for- og håndtert av masterstudenten og hovedveileder. 

Dataanalyse 

Transkripsjon. Intervjumaterialet ble transkribert fra lyd til skriftlig format i forkant 

av analysen. Transkripsjoner kan utføres på ulike måter avhengig av hva slags analysemetode 

forskeren planlegger å bruke. TA fokuserer mer på hva som blir sagt, enn hvordan det sies. 

Derfor krever ikke utførelse av TA nødvendigvis en lydnær/fonetisk transkripsjon. 

Intervjudataene i denne studien er derfor ortografisk transkribert. Det vil si at alle verbale 

ytringer blir transkribert sammen med andre lyder, tenkepauser, gråt og liknende. 

Informantene fikk tildelt pseudonymer i transkripsjonsarbeidet. I tillegg noterte jeg mine 

umiddelbare inntrykk og refleksjoner i etterkant av intervjuene. Informantene ble tilbudt 

gjennomlesing av transkripsjonen og utdrag jeg ønsket å inkludere. Dette var en viktig prosess 

for meg, først og fremst av respekt for deltakerne og egen troverdighet som forsker, men også 

fordi det gav dem muligheten til å korrigere eventuelle misoppfatninger eller tillegge 

informasjon. Ettersom dette er en kvalitativ studie presenteres funn og resultater i form av 

intervjusitater. I noen sammenhenger var det mange sitater som kunne være passende for å 

illustrere et funn, men det er kun de mest illustrerende som til sist ble inkludert i rapporten. 

Tematisk analyse i psykologi. Som analytisk metode i arbeidet med 

intervjumaterialet har jeg benyttet TA. TA er en fleksibel analysemetode som kan brukes i 

forbindelse med de aller fleste forskningsspørsmål, både om menneskers praksis, oppfatninger 

og holdninger, samt hvordan de representerer og konstruerer sosiale og psykologiske objekter 

i gitte kontekster (Clarke & Braun, 2014). Videre er den kompatibel med både realistiske og 

konstruktivistiske paradigmer innen psykologien. Selve analyseprosessen foregikk etter 

Clarke og Brauns (2006; 2014) stegvise fremgangsmåte for gjennomføring av tematisk 

analyse i psykologisk forskning. En slik analyseprosess innebærer å systematisk identifisere 
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temaer i intervjudataene før man belyser likheter og forskjeller i gruppens erfaringer, tanker 

og narrativer. I TA beskrives fem faser som innebærer at forskeren først blir kjent med 

datamaterialet, lager koder som inneholder relevante data, former temaer, evaluerer og 

reviderer temaene, for så å definere og gi navn til de endelige temaene. Et tema skal kunne 

fortelle noe vesentlig om datamaterialet i sammenheng med forskningsspørsmålene, hvor 

målet er å representere sentrale mønstre. TA innebærer således en kontinuerlig vurdering, 

hvor forskeren går frem og tilbake for å se på hvilke deler av datamaterialet som er av 

interesse for forskningsspørsmålene og hvordan disse best mulig kan kodes for å forme 

relevante temaer (Braun & Clarke, 2006). Rent praktisk ble dette gjort ved å lese igjennom 

transkripsjonene flere ganger i sin helhet, hvor tendenser til fremtredende tematikk ble notert.  

I forkant av utførelsen av TA tar man som forsker et valg om i hvilken grad 

forutinntatte antakelser om det man forsker på skal prege analysen. Én måte å gjøre det på er å 

starte med helt blanke ark og en åpen, datadrevet tilnærming som lar datamaterialet forme 

temaer uten teoretisk føring (induktiv tilnærming til kunnskap). Den andre, mer deduktivt 

pregede tilnærmingen, er å drive analysen med en viss eksisterende formening om utfallet. 

Ved en deduktiv tilnærming bygger altså analyseprosessen i større grad på en eksisterende 

teoretisk ramme (Braun & Clarke, 2006). Applisert på den foreliggende LHBTQ-studien 

vurderte jeg det mest passende å benytte den teoridrevne, deduktive tilnærmingen, fordi jeg i 

utgangspunktet hadde teoretisk interesse, innsikt og formeninger om tematikken ved 

prosjektstart. Både forskningsspørsmålene og studiens hensikt springer ut av funn fra tidligere 

studier på minoritetsbefolkninger, og en gjennomføring av studien uten en form for 

eksisterende tolkningsramme var derfor usannsynlig. 

Metodologiske begrensninger. En klar fordel ved TA slik Braun og Clark tilbyr, er 

en steg-for-steg guide til gjennomføring. Dette gjør metoden gjennomførbar og overkommelig 

for en nybegynner innenfor kvalitativ forskning. Likevel er det metodologiske hensyn å ta. 

Som Watts (2014) påpeker i sin artikkel om bruk av kvalitative metoder, er analysemetoden 

kun et verktøy, og dermed avhenger suksessen ved metoden av både brukerens evner og 

kreativitet. Watts vektlegger brukerens analytiske perspektiv og kreative engasjement fremfor 

en rigid,” punkt til punkt”-måte å gjøre kvalitative analyser på. 

Howitt og Cramer (2010) kritiserer deler av metoden som vitenskapelig mangelfull, og 

belyser særlig én fare ved TA, nemlig den at subjektive vurderinger blir gjort og beslutninger 

tas uten systematikk og etter deres mening basert på tilfeldigheter. For en utenforstående leser 

vil dermed temaenes relevans til rådatamaterialet være uvisst. Et nøkkelspørsmål i 
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vurderingen av en tematisk analyse synes å være «Hva skjer egentlig mellom rådata og 

produkt?», og et av de mest kritiserte aspektene er derfor at metoden ikke er transparent eller 

konsekvent nok (Braun & Clarke, 2006). Kvalitativ kunnskap er heller ikke generaliserbar på 

samme måte som kvantitative funn.  

Etiske aspekter 

Prosjektet er utarbeidet og gjennomført i henhold til etiske retningslinjer fra Nasjonale 

forskningsetiske komiteer, og er godkjent i sin helhet av både Norsk senter for forskningsdata 

(NSD) og Etisk komité ved Psykologisk institutt. Godkjennelsene er vist i vedlegg 2 og 

vedlegg 3. Forskningsetikk handler overordnet sett om praktisk vitenskapsmoral og viser til 

mangfoldet av verdier, normer og institusjonelle ordninger som bidrar til å konstituere og 

regulere vitenskapelig virksomhet (Kalleberg et al., 2016, s. 5). I planlegging og 

gjennomføring av et forskningsprosjekt er det en rekke etiske hensyn som må ivaretas, ikke 

bare med tanke på ivaretagelse av informantens sikkerhet og personvern, men også rent 

forskningsetisk og for å sikre kvalitet i forskningen. Nedenfor følger de etiske hensynene som 

ble vurdert mest sentrale i forbindelse med denne studien. 

Informantene fikk i forkant av intervjuene tilsendt et informasjonsskriv om studiens 

formål og om hvordan resultatene skal brukes, i tillegg til prosjektets konfidensialitetsløfte, 

av-identifiseringsgrep og databehandling. Vedlagt lå også samtykkeerklæringen dersom de 

ønsket å delta etter å ha lest informasjonsskrivet. Det er ikke tilstrekkelig at et samtykke er 

informert (Fossheim, 2015), det må også være uttrykkelig. Det betyr at forskeren må være 

sikker på at informanten tydelig uttrykker forståelse for hva deltakelsen innebærer (Kalleberg 

et al., 2016, s. 17). En slagside ved kvalitativ forskning er at det kan være vanskelig å vite den 

nøyaktige rekkevidden av hva man samtykker til. Derfor ble det også tatt hensyn til 

nødvendigheten av et fleksibelt informert samtykke som trygget informantene på at det til 

enhver tid var mulighet til å trekke seg uten at det medførte negative konsekvenser (Malterud, 

2002). Informasjonsskrivet og samtykkeerklæringen er vist i vedlegg 4. 

Videre var det viktig å sørge for opprettholdelse av fullstendig konfidensialitet 

omkring all deltakerinformasjon som fremkom av forskningsprosessen (Kalleberg et al., 

2016). For denne informantgruppen var det særdeles viktig at løftet om anonymitet ble 

overholdt fordi temaene som skulle kartlegges var sensitive og potensielt kunne ha negative 

ringvirkninger for deltakerne dersom den skeive identiteten deres ble kjent. Derfor ble alle 

persondata av-identifisert og kodet i henhold til rådende etiske retningslinjer. Det medførte 
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også at jeg måtte vurdere å utelate noen funn da de kunne utgjøre en personlig risiko for 

avsløring av informantens identitet. For å beskytte informantene ytterligere fikk de tildelt 

pseudonymer, samtidig som alderen deres er endret med 1-2 år i kildeekstraktene. Løftet om 

personvern innebærer i tillegg at dataene og personopplysningene oppbevares trygt og 

forsvarlig. Kodelisten ble oppbevart separat fra transkripsjonene og samtykkeerklæringene.  

I intervjuer som disse kan man lett komme inn på følsomme og sensitive temaer som 

oppleves som en emosjonell belastning for deltakerne. Derfor var det viktig å ha reflektert 

rundt hvordan jeg i forskerrollen skulle håndtere situasjoner hvor informanten kunne få det 

vanskelig. I tillegg kan det i forskning som dette oppleves krevende og utfordrende på et 

personlig nivå å sitte gjennom intervjuene (Dickson-Swift et al., 2007). Både for informantens 

del og forskerens egen kan det derfor være fint og nødvendig med debriefing og aktive grep 

som sørger for at informanten forlater intervjuet i en god sinnstilstand. Dette kan for eksempel 

gjøres ved å stille mindre ladede spørsmål med ”hyggeligere” tema mot slutten av intervjuet 

(Willig, 2013, s. 29-31). På slutten av hvert intervju tilstrebet jeg derfor å avsette tilstrekkelig 

med tid til debriefing, hvor vi snakket om informantens opplevelse av intervjuet, ønsker om å 

tilføye noe og hvordan de hadde det etter å ha delt historien sin.  

Resultater og diskusjon 

Det var variasjon i informantgruppens erfaringer. Felles for informantene var at de på 

flere områder i livene sine opplevde å ikke passe inn i forhåndsbestemte kategorier. Deres 

streben etter å konstruere seg selv skjer i interaksjon med etnisk bakgrunn, betydningsfulle 

relasjoner og rådende normer for seksualitet og kjønn. Fortellingene rokker ved rammene for 

hva som anses «normalt», utvider sosialt konstruerte kategorier og skaper nye forståelser og 

holdninger til marginaliserte grupper og individer. Analysen avslørte fire overordnede temaer 

knyttet til USMEMs livserfaringer: (1) Minoritet og multiple minoritetsstressorer; (2) 

Forhandlinger og opplevelse av identitet; (3) Åpenhetsaspekter og til sist; (4) Ressurser og 

behov i et interseksjonelt liv. Hvert av disse hovedtemaene inneholdt et knippe undertemaer. I 

følgende avsnitt vil temaene presenteres og diskuteres ytterligere i lys av tidligere funn og 

studiens teoretiske perspektiver.  

Tema 1: Minoritet og multiple minoritetsstressorer 

Temaet «Minoritet og multiple minoritetsstressorer» favner delene av datamaterialet 

som dreide seg om minoritetsstressorer som diskriminering og mikroaggressive uttrykk. 
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Tendensen i materialet var at informantene opplevde mer rasistisk motivert, enn homonegativt 

motivert diskriminering. Det mest fremtredende undertemaet var knyttet til homorasisme, det 

vil si rasistisk motivert mikroaggresjon som forekom innad i de skeive miljøene. Rasistisk 

motivert diskriminering blant majoritetsbefolkningen, fetisjering og eksotisering er bakt inn 

som undertemaer. Aspekter ved fetisjisme og eksotisering av minoritetsindivider kan anses 

som former for homorasisme, ettersom det i noen tilfeller innebærer seksuell rasisme på 

grunnlag av etnisitet (Plummer, 2007). Som vi skal se i det følgende kan summen av 

mikroaggressive krenkelser bli stor og vond for de som erfarer den. 

Homonormativitet og homorasisme. «Lionel» er en homofil cis-mann i midten av 

20-årene, som er vokst opp både i India og Norge. Han følte seg tidlig annerledes og brøt ofte 

med kjønnsnormene for både leker, klesdrakt og væremåte. Hans prosess med å finne ut av 

sin skeive identitet begynte i slutten av tenårene, hvor han eksperimenterte og sakte, men 

sikkert ble klar over at han forelsket seg i menn og ikke i kvinner. Lionel beskrev prosessen 

med å fortelle familien om at han var homofil som tøff, og spesielt mor reagerte med sjokk og 

vantro. I intervjuet snakket Lionel mye om diskriminering, og erfaringer med eksplisitt 

rasisme i hverdagsliv og i jobbsammenheng. Han fortalte også om en konstant følelse av å 

måtte legitimere seg selv, både fordi han tilhører en etnisk minoritet, men også fordi han er 

homofil. Lionel var en av de informantene som hadde opplevd mest rasistisk diskriminering 

fra andre skeive: 

 «[...] Det går veldig ofte på hudfarge. At det liksom ... ja, folk kan si sånn ´ Sorry, det går ikke 

på at du er inder, men jeg vil helst ha en helt hvit person  ́eller de sier at de ikke er med på India-
kjøret. Og det var faktisk – da var jeg helt ute av skapet – og jeg ble bare så [leter lenge etter 

ordene], ... jeg ble så utrolig lei meg». 

«Mika» har bakgrunn fra England og Nigeria, og var den eneste ikke-kjønnsbinære informanten 

i utvalget. På lik linje med Lionel, belyste også Mika at det er problematisk med rasistisk 

motivert diskriminering i de skeive miljøene, og hvordan «hvite skeive» i liten grad er bevisst 

på dette: 

«Folk er ikke så veldig bevisste over at det finnes rasisme i det skeive miljøet for eksempel. De 

skjønner ikke at det av og til kan være nesten like ubehagelig å ha minoritetsbakgrunn i det 

skeive miljøet som det kan være ubehagelig å være skeiv i majoritetsmiljøer. Det er på en måte 

en sånn overlegenhet om at ´vi er liksom de liberale og kulturen vår er så mye bedre så det kan 

ikke være noen problemer her ,́ [...] Jeg har sett folk si sånne ting ganske mange ganger. Typ 

sånn: ´Hvis du liksom er heldig nok til å være her som skeiv så kan du holde kjeft, fordi vi har 

det mye bedre her enn i hjemlandet ditt´, og ´Kan du ikke bare dra hvis du ikke liker det´». 

Det fremgikk av intervjuene at USMEM må håndtere rasisme, utenforskap og etnisk bias 

innad i LHBTQ-miljøene, samtidig som de manøvrerer seg i et majoritetssamfunn dominert 

av hvite, etniske nordmenn. Utfordringer og opplevelser knyttet til dette var et gjentagende 
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tema i møte med informantgruppen. Homonormativitet og homorasisme er i liten grad belyst i 

tidligere norsk forskning. Dette til tross for at FAFO-rapporten (2014), og Mosengs 

pilotstudie (2003) viser at mangel på tilhørighet og opplevelser av å ikke passe inn blant 

verken majoriteten av skeive eller samfunnet for øvrig, er kjente erfaringer for 

minoritetsetniske LHBTQ-personer i Norge. I dette utvalget var tendensen at de homofile 

mennene, og den ikke-binære informanten, syntes å være rammet i noe større grad enn de 

lesbiske og bifile kvinnene. Dette er i overensstemmelse med tidligere studier (Elgvin et al., 

2014; Følner et al., 2015; Moseng, 2003). Informantene fortalte at de ble utsatt for 

homorasisme på skeive utesteder, for eksempel i form av å nektes inngang, eller gjennom 

rasistisk motiverte kommentarer fra andre gjester. Informantene oppgav imidlertid å ha 

opplevd aller mest trakassering fra andre skeive i sosiale medier og nettbaserte dating- og 

treffsider. Lionel uttrykte dette slik: 

«På Grindr, Tinder, Gaysir, så har jeg ofte fått høre ting som: ´Beklager, ikke interessert i curry 

and rice´. Jeg blir faktisk veldig lei meg av at noen bare eliminerer en hel folkegruppe. Tenk å 

si det der til noen? De sier det ikke rett ut en gang, at de ikke er interessert i meg, eller brune 

mennesker generelt, men bruker et eponym for å si det til folk. At du ikke liker den maten for å 

henvise til det folket, eller folkeslaget ... at du ikke er interessert i curry og ris, liksom! At de 

avfeier hele meg som person på bakgrunn av det, det syns jeg er helt forkastelig [...] Det 

homofile miljøet har jo sine helt egne diskrimineringsregler på en måte. Jeg føler meg nesten 

mer diskriminert i homsemiljøet enn det jeg gjør i den generelle befolkningen. Jeg er minoritet 

i minoritet og diskrimineringen blant skeive ... der syns jeg det er mye vanskeligere. Det er 

derfor jeg ikke liker homsemiljøet i Norge. Jeg føler at jeg blir diskriminert fordi jeg kommer 

fra” rice and curry”-landet, og fordi jeg ikke har det typiske norske utseendet. Jeg er litt mer 

petit enn nordmenn flest, og det fører til at jeg blir mer diskriminert. Det var veldig tungt å innse. 

Jeg hadde ikke tenkt på noe av dette her før jeg begynte å få sånne tilbakemeldinger fra andre 

homofile i det homofile miljøet. Og jeg syns det er helt sjokkerende og hårreisende, at vi som 

er minoriteter igjen skal diskriminere minoriteter blant oss. Det er trist, og jeg ble veldig 

overrasket. Jeg hadde garantert ikke møtt den samme diskrimineringen om jeg datet indiske 

menn i India. Der hadde ikke den diskrimineringen vært tilstede i det hele tatt, fordi der ville jeg 

vært en av dem. Mens her føler jeg på den diskrimineringen ofte». 

Som Lionel fortalte, opplevdes diskrimineringen og utenforskapet til andre skeive som en 

tilleggsbelastning i en allerede utfordrende prosess, og det var noe han ofte følte på. Flere av 

informantene fortalte at møtet med de skeive miljøene opplevdes som en uventet og tung 

skuffelse. De kritiserte både mangelen på åpenhet for personer med andre kjønnsidentiteter, og 

hvithetsnormen de opplevde i de skeive miljøene. Lionel var også inne på det han kalte et «eget 

sett med diskrimineringsregler i homsemiljøet». Disse beskrivelsene samsvarer med 

homonormativitetsbegrepet fra skeiv teori (Butler, 1993; Kristiansen, 2014). Begrepet viser til 

hvordan de som bryter med «normene» for skeiv atferd, kan oppleve å bli sanksjonert eller 

utestengt på samme måte som heteronormativitet kan ekskludere skeive fra det «heterofile 

fellesskapet». Bevissthet om at homonormativitet eksisterer er nødvendig for å utfordre den. 
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For de homofile mennene var et fellestrekk at homorasismen ofte hadde forekommet i 

sosiale medier. «Silas», en homofil cis-mann med bakgrunn fra Sør-Korea, sa følgende: 

«Jeg har sett masse memes og sånn som handler om – folk som bare er ute etter å ha sex med 

noen da, så skriver folk sånn – det finnes masse rasistiske kommentarer der, som handler om 

liksom ´ikke ta kontakt med meg hvis du er over 30 eller hvis du er svart eller asiater .́ Jeg har 

ikke blitt utsatt for det selv på sosiale medier, men jeg får grøsninger av å se alle memes og sånn 

som handler om det. Det er veldig typisk, og skikkelig ubehagelig. Jeg tror nok det gjelder 

ganske mange, å bli utsatt for sånt». 

At sosiale medier var fremtredende som arena for homorasisme, er i tråd med funn fra 

tidligere studier fra USA (Plummer, 2007) og Danmark (Følner et al., 2015). «Marlon», en 

homofil cis-mann med filippinsk bakgrunn, sa mer om diskriminerende profilinnhold rettet 

mot skeive asiater både i Norge og på ferie i utlandet: 

«Også er det jo masse på sosiale medier. Jeg har ikke opplevd det like mye i Norge som i 

utlandet, men jeg var på ferie i New York også var jeg på Grindr og Tinder mens jeg var der, og 

der kunne man se mange profiler hvor det stod sånn ´No asians´ for eksempel. Den der ´no fats, 

no femmes, no asians  ́er jo også en klisje overalt. Og det er kanskje første gang jeg har sett folk 

skrive det på profilene sine, sånn helt eksplisitt, at de ikke vil date asiater. Og da tenker jeg sånn: 

Er det lov å si? Det syns jeg ikke er så kult ... Noen hadde skrevet at de godtok en type spice, 

men ikke rice. Så tydeligvis kunne de date folk fra Latin-Amerika, men ikke fra Asia». 

Marlon belyste med dette noe av variasjonen i innholdet som eksplisitt diskriminerer etniske 

minoriteter og hvordan det opplevdes negativt for ham.  

Erfaringer med homorasisme var ikke unikt for mennene og den ikke-binære 

informanten. Også kvinnene hadde slike opplevelser. «Farida» er en skeiv cis-kvinne i slutten 

av 20-årene som kom til Norge som flyktning fra Midtøsten i tidlige barndomsår. Hun har kjent 

mikroaggresjon og rasistisk diskriminering på kroppen hele livet. I tillegg har homonegativitet 

tidvis preget henne som ung voksen, skeiv kvinne. Farida uttrykte det som mange hadde erfart 

omkring å måtte rettferdiggjøre legningen sin og ta avstand fra bakgrunnen sin for å få innpass 

i norske, skeive miljøer:  

«Det har vært veldig ekskluderende i det norske skeive miljøet. Homonasjonalismen, altså … 

den er helt drøy. Jeg har på en måte følt veldig lenge at jeg måtte ta avstand fra min bakgrunn 

for å være skeiv. Og, hvor jeg ofte, til og med den dag i dag, får kommentarer som ´Ja, men hvis 

du hadde bodd i Midtøsten så kunne du ikke levd på denne måten, derfor er du heldig som får 

være her .́ [C: Av andre i de skeive miljøene?] Ja. Skeive og ikke skeive. Men jeg reagerer mest 

i det skeive miljøet. Sånn: ´ … så da kan du ikke klage over hvordan det er her .́ At jeg må være 

takknemlig. Og det sidestiller jo meg. Da har jeg ikke de samme rettighetene. Som om det er de 

som har kjempet det frem for meg. Det er jo ikke de som har gjort det. [...] Men i Skeiv Verden. 

Der fant jeg min plass. Der er jeg ikke annerledes, der trenger jeg ikke å forsvare min legning 

på bakgrunn av det å være hvit. Jeg trenger ikke å rettferdiggjøre det at jeg er lesbisk og araber. 

Jeg blir trodd, jeg trenger ikke si noe [...] Den sammensettingen har jo ført til veldig mye. Og 

det er jo i det norske, skeive miljøet, at det stort sett har skjedd, da. Det er ofte på den subtile 

måten, de der spørsmålene jeg får som jeg ikke ville fått hvis jeg var hvit. Jeg husker første gang 

jeg var på So etter jeg kom ut. Etter min første kjæreste, hvor jeg bare ´Okey, nå er jeg skeiv ,́ 

liksom. Jeg hadde jo vært der en del ganger før, så jeg hadde noen bekjente som jeg ikke kjente 
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godt, så sa jeg ´men jeg er skeiv .́ Og da trodde de ikke på meg. De bare ´Nei, det er du ikke, du 

er araber ,́ liksom. Så det er dritt, at jeg på en måte må rettferdiggjøre legningen min. Med meg 

så blir det automatisk satt spørsmålstegn ved hele veien». 

I slutten av dette sitatet belyste Farida også betydningen av å ha skeive nettverk å kjenne seg 

igjen i, som for eksempel Skeiv Verden. Organisasjonen ble av flere beskrevet som en trygg 

arena. Farida var samtidig inne på noe Bue (2014) pekte på i sin avhandling om rasifiserte 

transpersoner i Norge: En opplevelse av å ikke bli tatt seriøst som skeiv, fordi man ikke er 

hvit. Liknende «legitimeringskamper» fremkom av flere av informantenes narrativer.  

Imidlertid hadde ikke alle informantene opplevd like negative erfaringer. «Alma» er 

en lesbisk cis-kvinne med bakgrunn fra Ungarn og Argentina. Hun var den av informantene 

som hadde opplevd minst diskriminering, og som sjelden hadde erfart verken tilhørigheten sin 

til en etnisk minoritet eller til en seksuell minoritet som særlig problematisk. Hun var likevel 

en av flere informanter som omtalte de skeive miljøene som lukket og svært «klikkete»: 

«Jeg har ikke opplevd diskriminering fra andre skeive. Men jeg kunne passert som [hermetegn] 

etnisk norsk, kanskje det har noe med saken å gjøre? Det er aldri blitt påpekt at jeg er fra 

Argentina eller Ungarn, og jeg har aldri følt meg utenfor eller diskriminert på grunn av det. Men 

jeg syns generelt sett mange av grupperingene i de skeive miljøene er veldig sånn closa». 

Fetisjering og skjønnhetsideal. Et annet homorasistisk fenomen som fremkom av 

datamaterialet var eksotisering og fetisjering av minoritetsindivider. Opplevelser knyttet til 

fetisjisme ble særlig aktualisert av de tre homofile informantene fra Filippinene, Sør-Korea og 

Irak. Emmett beskrev hvordan han opplevde fetisjene rundt minoritetsetniske skeive: 

«Fetisjene ved det å være etnisk skeiv er helt crazy, for eksempel for thai gutter. De blir ansett 

som horer i homomiljøet, ikke sant. Glade horegutter, sorry for begrepet. Afrikanere blir 

seksualisert, ikke sant. Er du mørk har du per automatikk en hestkuk …». 

Både Marlon og Silas sa at de av og til følte seg «redusert til å kun å være asiat», og dermed 

plassert inn i en stereotypi hvor det lå en forventning om at de skulle være en passiv, 

underlegen og mer feminin part i enhver MSM-relasjon de måtte inngå i. Dog bør 

perspektivet på det som homorasistiske uttrykk muligens utfordres, for hvor går skillet 

mellom «seksuelle preferanser» og fetisjering? Dette var refleksjoner også flere av 

informantene gjorde seg. Særlig Marlon uttrykte usikkerhet rundt hvorvidt hans oppfatning av 

fetisjeringen som noe kjipt var «legitim». Han beskrev opplevelsen av å bli fetisjert slik: 

«Som ung, asiatisk gutt har jeg noen ganger har kjent på at man blir fetisjert. Det er kanskje det 

jeg har syns vært mest dritt da. For å si det rett ut. For eksempel så har jeg datet folk, og funnet 

ut senere at alle andre de har datet også er liksom unge, asiatiske gutter. Jeg har en kompis, som 

er akkurat som meg bare at han har foreldre fra Vietnam. Og vi matcher ofte med de samme 

guttene. De første gangene det skjedde så var det kanskje litt morsomt, men etter at det hadde 

skjedd mange ganger og vi hadde vært på date med de samme guttene begynte jeg å tenke mer 

over det. [...] Jeg hang meg litt opp i det. Sånn der, okey, eksen din er liksom fra Japan, og så 
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dater du en fra Vietnam, og nå dater du meg, også har jeg i etterkant funnet ut at du treffer den 

asiatiske kompisen min. Da ser man et mønster, og blir litt sånn der ´er dette liksom en fetisj? ´. 

For hvis det er det så er det litt kjipt, men jeg vet ikke om jeg har rett til å synes det [...] Det var 

en periode hvor jeg kanskje hang meg litt mye i det og hvis jeg traff noen så var jeg ofte opptatt 

av å høre om sånn: Hvem var den forrige gutten du datet? Har du datet noen asiater før? Og hvis 

de var sånn: ´Ja, det har jeg og jeg dater ofte asiater ,́ så kunne det være litt turn-off for min del. 

Også var det veldig positivt for meg hvis de ikke hadde det. For da følte jeg veldig at de datet 

meg som person og ikke meg som liksom asiat». 

Datingsituasjoner og verbal diskriminering i form av kommentarer på sosiale medier, Grindr 

og Tinder så ut til å være arenaer hvor også de mer fetisjistiske og seksuelt eksotiserende 

aspektene ved homorasisme kom til uttrykk. Silas belyste aspekter ved det han opplever som 

fetisjerende stereotypisering av asiatiske menn i de skeive miljøene, og at han indirekte forsøkte 

å motvirke stereotypiene ved å bli vellykket på andre områder av livet: 

«De største utfordringene ved å være minoritet er at en minoritet i seg selv ser man på som en 

ting man kan stereotypisere. Og det gjør man ikke med nordmenn. Nordmenn flest vet jo at 

nordmenn innad også er veldig forskjellige. Sånn ser ikke majoriteten på minoriteter, så det er 

veldig viktig å belyse. Jeg tenker en viktig utfordring og et problem for minoriteter at de hele 

tiden stemples som noe. Særlig når det gjelder å være asiatisk homofil og bli stempelet som 

underlegen. Jeg føler kanskje ikke at jeg bevisst har gått imot det, prøvd å være annerledes eller 

motvirke den stereotypien, men jeg er glad for at jeg indirekte gjør det [...] Det er mest den der 

stereotypiseringen jeg syns er ille». 

Mika fortalte at hen bevisst unngikk «hvite» skeive arenaer hvor hen risikerer å føle seg utilpass 

og stigmatisert. Mika opplevde å bli eksotisert for sin afrikanske bakgrunn, men anså 

språkbeherskelse som en fordel og beskyttende faktor mot homorasisme: 

«Jeg tror jeg har noen fordeler i det at jeg snakker veldig godt norsk, og egentlig ikke pleier å 

være … altså jeg holder meg innenfor mitt miljø på en måte. Når jeg kan det. Hvorfor oppholde 

seg på steder hvor jeg ikke nødvendigvis kommer til å føle meg tilpass? Men det har jo skjedd. 

Jeg husker en gang var jeg på Elsker også kom det en jente bort til meg og bare: ´du er den 

fineste negressen jeg har sett´, og hun prøvde å gi meg en kompliment, men det var det ikke. 

Det er egentlig første gang jeg har hørt noen bruke ordet negresse. Jeg visste ikke engang noen 

hadde tenkt liksom ´nå må vi finne på en kvinneversjon av neger! Det er veldig viktig for oss .́ 

Men ja. Det blir litt sånne ting da, som er ubehagelig». 

Liknende tendenser til seksuell eksotisering i de skeive miljøene i Oslo fremgikk også av Elgvin 

og kollegers (2014) rapport. Deres informanter fortalte eksplisitt om hvordan deres eksotiske 

utseende førte til uønsket seksuell oppmerksomhet, og at de ble vurdert som seksuelle 

erobringer i kraft av sin etnisitetsbakgrunn. Eksotisering og fetisjisme kan være interessant å se 

både som et utslag av homonormativitet, og som en ekstern minoritetsstressor. Plummers 

(2007) metodetriangulerende studie fra Seattle fant at seksuell rasisme i form av fetisjering over 

tid var en belastende stressor for de utsatte individene.  

Marlon er en av tre homofile gutter i utvalget med bakgrunn fra Asia. Han hadde i liten 

grad opplevd homonegativ diskriminering, og fremstod som en av de som hadde hatt det minst 
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utfordrende som dobbel minoritet. Hans følelser av utenforskap var i hovedsak knyttet opp mot 

fetisjering og oppfattede skjønnhetsidealer. Som Lionel delvis belyste, følte også Marlon at han 

ikke alltid passet inn i skjønnhetsidealet etnisk norske homofile menn var ute etter. Han fortalte 

om en opplevelse av å avvike fra det han kaller «et vestlig skjønnhetsideal»:  

«Det jeg noen ganger føler på i de skeive miljøene er at jeg kanskje ikke helt oppfyller et vestlig 

skjønnhetsideal. Fordi i mitt hode så har jeg en idé om hva det er, og sånn ser ikke jeg ut. Fordi 

jeg vet hvilke typer gutter jeg tiltrekkes av, og det tror jeg er en litt sånn universell ting da, og 

det kunne jeg snakket med både skeive venner og heterofile venninner og guttevenner om. Alle 

kan liksom være enige om at for eksempel Ryan Gosling er kjekk. Det vil sånn ca. alle være 

enige om. Også føler jeg at jeg er veldig langt unna det, da [...] Jeg vet ikke om homofile i snitt 

er mer opptatte av utseende, men det kan kanskje føles sånn noen ganger? Og da tenker jeg av 

og til at liksom ... det er litt dritt, da. At man ikke oppfyller det skjønnhetsidealet og det kommer 

man aldri til å gjøre heller, uansett hvor mye man trener eller hvor kjekk man er som asiat. Så 

vil man liksom aldri bli den der høye, blonde fyren som i hvert fall jeg som ungdom tenkte 

veldig sånn, ´Åh, det er typen da!´». 

Sitatet er interessant å se i sammenheng med Kvalem, Træen og Iantaffi (2016) sin studie av 

skjønnhetsidealer blant menn som har sex med menn (MSM) i Norge. De fant at en høy 

prosentandel MSM anså den atletiske, muskuløse kroppen å være den mest tiltrekkende, og at 

de som vurderte seg selv som langt unna skjønnhetsidealet, scoret lavere på seksuell 

selvfølelse. Dette kan underbygge informantenes opplevelse av skjønnhetsidealet som en 

minoritetsstressor og noe som påvirker individenes selvfølelse. 

I denne studien brukte flere av informantene gjennomgående begrepet 

«homonasjonalisme» når de fortalte om rasistiske og fremmedfiendtlige erfaringer de har hatt 

i de skeive miljøene. Det ser ut til å være en økende bevissthet rundt og bruk av 

homonasjonalismebegrepet blant USMEM, og for mine informanter så begrepet først og 

fremst ut til å bety rasistisk og nasjonalistisk motivert diskriminering i «handlingsform». Det 

vil si de direkte fremmedfiendtlige uttrykkene fra andre skeive. Likevel var de også opptatt av 

de politiske omstendighetene rundt. For eksempel opplevde mange at mediefremstilling, 

tilstedeværelsen av høyrepopulister og høyreekstremister, og hvordan «kampen for skeive 

rettigheter» feilaktig kunne bli brukt som argument for å angripe etniske minoritetsgrupper. 

En risiko ved å trekke direkte linjer mellom homorasisme og homonasjonalisme er at 

diskrimineringen reduseres til individuelle handlinger (Sörberg, 2017). Dermed forsvinner en 

viktig diskusjon om hvordan homonasjonalistiske krefter kan tenkes å ha innvirkning både på 

retorikken og interaksjonene i de skeive miljøene (Puar, 2013; Sörberg, 2017). Det 

homonasjonalistiske begrepet benyttes for å forstå aspekter av homorasisme ved å se på 

hvordan politiske strømninger kan påvirke skeiv atferd. Likevel kan det ikke forklare 

fenomenet fullt ut, og heller ikke si noe om de psykologiske konsekvensene diskrimineringen 
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kan ha på individnivå. Derfor kan det være hensiktsmessig å tilnærme seg fenomenet med en 

queer-teoretisk linse i tillegg. «Emmett», som var en svært politisk- og samfunnsengasjert 

informant med bakgrunn fra Irak, fortalte også om opplevelsen av å ikke passe inn i «malen» 

for hvordan skeive skal være, og at han så seg selv som å stå i fare for dobbel diskriminering 

på grunn av sin skeive identitet: 

«Jeg tror at jeg kan bli veldig utsatt for diskriminering hvis jeg er for åpen i det muslimske 

miljøet, det tror jeg. Men på den andre siden så er jeg alltid ekstremist utseendemessig. Folk ser 

ISIL i panna mi, det står ikke skeiv. Ikke sant, for vi har jo allerede satt opp en mal for hvordan 

skeive skal være, så når du bryter den malen, den normen, og er så totalt annerledes så blir du 

ekskludert. Det er ikke plass til meg der». 

Vedrørende homorasistiske uttrykk ble det videre påpekt av flere informanter at 

diskrimineringen i større grad rammer individer med et «ubestemmelig etnisk utseende», og 

at det å komme fra et muslimsk land eller afrikansk land kunne gi større utfordringer: 

“´Å nei, du drikker ikke! Er det Islam? Er det familien din? Du tør kanskje ikke å drikke foran 

folk?´ Men du kan kanskje få litt i smug. Den der konstante saving me-holdningen, liksom. Som 

ikke er sånn fysisk, men indirekte i språket, kommentarer. At jeg må fordømme Islam foran dem 

for å bevise at jeg bryr meg om skeive. Alt dette stammer fra at Islam blir fremstilt som den 

stygge andre [...] Jeg må oppfordre til at man skal komme ut og bryte med familiene sine. Jeg 

må slavisk følge den vestlige forståelsen av det å være skeiv og drive skeiv kamp. Får høre at vi 

er en trussel, at vi skal ta over, at vi har en agenda». 

Her kom det tydelig frem hvordan Emmett opplevde seg ekstra diskriminert på grunn av sitt 

muslimske opphav, og en antagelse fra omgivelsene om at han ikke kunne leve ut sin 

seksuelle identitet sammen med andre muslimer. Feilaktige konsepter av nasjonen og dens 

«andre» kan i følge Mepschen (2016) være sentrale for å forklare hvordan minoritetsetniske 

skeive blir ofre for diskriminering på flere arenaer. Noen av informantene mente også at 

graden av utsettelse for rasistisk diskriminering – både i de skeive miljøene og i 

majoritetssamfunnet – kunne sees i direkte sammenheng med hvor synlig det var at personen 

har etnisk minoritetsbakgrunn, nærmest «grad av brunhet», som både Farida og Fanny 

påpekte i intervjuene. Farida og Fanny har begge etnisk minoritetsbakgrunn fra Midtøsten, og 

fortalte om både rasistisk og islamofobisk mikroaggresjon. Tendensene til at informantene 

med bakgrunn fra Midtøsten og Afrika virket å være særlig utsatte for diskriminering, er i 

overenstemmelse med funn fra andre studier (Balsam et al., 2011; Elgvin et al., 2014), og 

således viktig å ta hensyn til i utarbeidelse av eventuelle forebyggende intervensjoner.  

Å utsettes for både homorasisme og fetisjering kan fra et teoretisk minoritetsstress-

perspektiv anses som mikroaggressive stressorer for individet (Meyer, 2003). Tendensene 

samsvarer også med homonormativitetsbegrepet som definert i skeiv teori, med henhold til 

eksistensen av normer for hvordan man «bør være» skeiv, og en type hierarkisk inndeling av 
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hva som er «best», og som derved påvirker individene og motarbeider mangfold (Brown, 

2012). Noe av den overnevnte problematikken rundt homorasisme kan også antas å ha 

sammenheng med såkalt «antatt etnisk intoleranse» overfor skeive, som innebærer 

majoritetens forutinntatte antakelse om at etniske minoritetsmiljøer har en negativ holdning til 

og intoleranse overfor skeive (Narvesen, 2010). For informantene kunne dette komme til 

uttrykk i verbale stikk fra etnisk norske om at de, som Stella sa: «burde være ekstra 

takknemlige for at de er i Norge fordi i hjemlandet ditt kunne du ikke være homo», og 

liknende. Dette førte til at noen følte seg tvunget til å helt eller delvis undertrykke de etniske 

aspektene ved seg selv, for å kunne passere innenfor norske rammer for «skeivhet».  

Diskriminering i majoritetssamfunnet. Med «majoritetssamfunnet» menes arenaer 

hvor informantene befinner seg blant flertallet av befolkningen. «Fanny» definerte seg som 

bifil cis-kvinne og snakket mye om hverdagsrasismen hun hadde opplevd når hun beveget seg 

i nærmiljøet. I tillegg til rasismen hun og mange av de andre informantene ble utsatt for i 

relasjon til andre skeive, opplyste de om mikroaggresjon på daglig basis ute i 

majoritetssamfunnet:  

«Det er så masse rasisme. Men ... Jeg har det jo i hvert fall ikke verst, fordi jeg høres norsk ut. 

Og jeg er jo ikke så mørk. For sånn, hvor mørk du er har også en del å si. Fordi iranere som har 

mørkere hud enn meg opplever mer rasisme enn meg, selv om vi er fra akkurat samme land [...] 

det er liksom folk som sier at ´å, men du ser ikke så iransk ut! ´, som om det er en positiv ting! 

Så sier jeg sånn ´Okey? .́ Tenker de liksom at de gir meg en kompliment når de sier at de syns 

jeg ser mer norsk enn iransk ut? At jeg liksom skal bli glad?». 

Mesteparten av diskrimineringen i majoritetssamfunnet var rettet mot deres mer «synlige» 

etniske bakgrunn, men noe fremstod også som homonegativ mikroaggresjon. Den 

homonegative mikroaggresjonen som fremkom av datamaterialet dreide seg som oftest om 

kommentarer på gata, stygge blikk og et par fysiske hendelser på utesteder. Et par informanter 

hadde opplevd homonegative kommentarer på jobb, noe Alma beskrev som følgende: 

«Jeg har en kollega på jobben som en gang sa at hun ikke likte at jeg og en annen på jobben 
var lesbiske. Nei, det syns hun ikke noe om. [C: Sa hun det direkte til deg?] Ja. Det var 

ubehagelig. Det er den første som har sagt direkte til meg at ´jeg syns ikke det er greit at du er 

lesbisk´. Jeg ble helt paff, jeg. Og sa ikke noe tilbake». 

Kjønn så ikke ut til å spille en rolle for opplevelsene av homonegativ diskriminering hos 

informantene i dette utvalget. Dette er muligens noe kontrasterende til oppfatninger om at 

homofile menn er mer utsatt for homonegativ diskriminering enn kvinner. En mer påfallende 

tendens i materialet var at informantene var mer bekymret for å oppleve rasistisk 

diskriminering enn homonegativ diskriminering. Flertallet av informantene opplyste at 
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samtidig som de på mange måter syns det var blitt bedre og lettere å leve ut sin skeive 

identitet i storsamfunnet Oslo, var det blitt mye vanskeligere å ha innvandrerbakgrunn: 

«Jeg har opplevd mye mer pes for å være utlending enn homofil. Og det er liksom fra norske 

damer på linje 2 Østerås. Som liksom er sånn ... hvis jeg hadde med meg langrennsski så ble jeg 

møtt med hånlig latter og blikk. Så jeg visste jo at det jeg ble utsatt for var sjikane». (Silas) 

I intervjuene snakket vi derfor mye om rasisme, både de eksplisitte uttrykkene og de mer 

skjulte i form av mindre gjenkjennbar «hverdagsrasisme», som ikke uten videre kan tilskrives 

rasistiske holdninger på individnivå (Sterri & Skorgen, 2018). Det kunne være kommentarer 

fortalt i ulike settinger, som: «Ja, men hvor er du egentlig fra?». Informantene var samtidig 

opptatt av å få frem at det fantes nyanser i kommentarer som denne, og at det opplevdes 

krevende å skille mellom de gangene frasen hadde en negativ rasistisk undertone, eller 

tilfellene hvor den hadde opphav i positiv nysgjerrighet og et ønske om å bli kjent. Lionel, 

som jobbet i helsevesenet, sa han ofte ble møtt med kommentarer som: «Finnes det ingen 

andre behandlere?». Slik fortalte om hvordan han opplevde en hendelse i jobbsammenheng:  

«Jeg syns det er irriterende, og korrigerer folk. Selv om jeg prøver å si det på en høflig måte 

var en gang jeg ble veldig irritert. Jeg jobbet som fastlege, og skulle sammen med en kollega 

fjerne noe kirurgisk på en pasient. Pasienten sa ´Å, du får til så mye til å være utlending, jeg er 

så overrasket over at utlendinger får til så mye nå til dags, og du snakker så bra norsk´. Så ser 

jeg på mentoren min og følte liksom, ´Okey, dette er nå femtende gang dette skjer i løpet av 

praksisperioden min´. Og dette var dag fem». 

Når det gjaldt arbeidsrelatert mikroaggresjon var det særlig Lionel og Fanny som fortalte at de 

hadde opplevd dette. For begge dreide det seg om kommentarer knyttet til deres etnisitet, med 

vekslende grad av negativ undertone. Fanny beskrev en typisk jobbsituasjon som følger: 

«På jobb må jeg nesten beregne at en gang i løpet av dagen kommer en gammel dame til å si til 

meg ´Hvor er du fra? ,́ så sier jeg ´Jeg er fra Stryn´, ´Men jeg ser på deg at du ikke er helt norsk .́ 

Det er ofte at folk kommenterer det. Jeg syns det er litt rart. For er det egentlig relevant hvor 

foreldrene mine er fra? Jeg er åpenbart norsk. Det er ikke sånn at jeg har bodd i et eksotisk land 

og kan fortelle dem om det landet. Jeg er norsk. Jeg kan fortelle deg om Stryn [...] Jeg prøver 

på en måte å forstå og snakke med disse menneskene som kommer med skikkelig stygge 

kommentarer. Da får jeg bare høre at jeg skal dra meg tilbake til mitt eget hjemland. Det var en 

dame på jobb som sa til meg at hun syns foreldrene mine skal ta meg med og flytte tilbake til 

vårt hjemland fordi det ikke er krig i verden lenger». 

Den rasistiske diskrimineringen fra majoritetssamfunnet kunne også ta en form som 

informantene opplevde vanskeligere å skille ut som tydelig negativt motivert, noe som ble 

opplevd frustrerende og energikrevende å identifisere. Mika fortalte om hvordan 

diskrimineringen kunne variere i innhold: 

«Ikke på en bestemt måte vanligvis, men alle har på en måte sine ting som ligger helt underst i 

bevisstheten som de ikke nødvendigvis engang vet er der. Det er de småkommentarene, ikke 

sant. Såpass små ting som at når jeg er på butikken og noen stiller meg et spørsmål og jeg sier 

´Hæ?´ så bytter de over til engelsk fordi de antar at jeg ikke kan norsk. Eller folk som spør meg 
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om jeg trenger solkrem om sommeren fordi de tror at huden min ikke fungerer på samme måte 

som alle andres». 

Mikas opplevelse var beskrivende for liknende erfaringer også de andre informantene hadde 

hatt, og gav et bilde av hvordan hverdagsrasismen kunne ta form. 

Håndteringsmekanismer. Et sentralt oppfølgingsspørsmål når informantene fortalte 

om opplevelser av diskriminering handlet om strategier for håndtering. Mens noen av 

informantene sjelden hadde hatt negative opplevelser, og dermed ikke hadde tenkt noe særlig 

på håndtering, hadde andre refleksjoner om hvordan mikroaggresjonen påvirket dem, og hva 

de gjorde for å håndtere den. Farida satte ord på hvordan hun opplevde det, og liknende 

tendens gikk igjen i de andre informantenes historier: 

«Når jeg går ut døra til vanlig, så har jeg alltid en beskyttelse på meg, fordi jeg har opplevd så 

mye mikroaggresjon og rasisme. Så jeg har på en måte den der, et ytre lag av beskyttelse, som 

jeg er klar over, og mentalt forbereder meg når jeg går ut døra [...] det er først i senere tid jeg 

har reflektert over hvor mye energi jeg bruker på beskyttelsesgreiene». 

Faridas erfaring sier også noe om forventingen flere informanter hadde til at diskriminering 

eller negative hendelser potensielt kunne skje. I henhold til minoritetsstressmodellen handler 

dette om psykologiske mekanismer (Meyer, 2003). Forventningen om at mikroaggressive 

hendelser skal forekomme skjerper individets årvåkenhet og blir en betydelig stressor i seg selv. 

Andre informanter fortalte at de – etter å ha opplevd rasistisk diskriminering over lengre tid – 

utviklet en form for selektiv oppmerksomhet for å «unngå å plukke opp» mikroaggresjonen de 

ble utsatt for. Selektiv oppmerksomhet og unngåelsesstrategier er vist å redusere risikoen for 

eksternt minoritetsstress (Bowleg, 2013; Cox et al., 2010). Det ble også tydelig hvor 

energikrevende det kunne være å håndtere stressorene. Informantene beskrev det blant annet 

med ord som «slitsomt», «utmattende» og «tungt». Til tross for dette var informantenes evner 

til å håndtere de daglige minoritetsstressorene en påfallende tendens, og samsvarer godt med 

funn fra både Meyer (2010) og Bowleg (2003) sine studier på minoritetsetniske LHBTQ-

personer. Studiene viste at eksponering for minoritetsstressorer og tilhørighet til 

interseksjonelle minoritetsgrupper så ut til å ha en beskyttende effekt mot uhelse og dårligere 

livskvalitet, trolig fordi individene utvikler økt evne til resiliens som respons på stressorene. I 

tråd med informantenes fortellinger om individuell styrke etter å ha vært utsatt for rasistisk og 

homonegativ mikroaggresjon, er aktiv og passiv mestring av mikroaggresjon er vist å ha en 

individuell «empoweringeffekt» (Nadal, Wong, et al., 2011). 



37 

 

Tema 2: Forhandling og opplevelse av identitet 

Ett av kjernespørsmålene i denne studien dreide seg om USMEMs opplevelse av 

identitet. Temaet samlet undertemaer som knyttet seg til informantenes opplevelse av og 

forhandling av identitet i møte med minoritetsstressorer som rasisme og homonegativitet. Var 

det nødvendigvis slik at deres identitetsforståelse var delt opp i non-kompatible stykker? 

Opplevde de en «helhetlig identitet», hvor tilhørigheten til både det skeive og det etniske var 

integrerte i hverandre? 

«La meg si det sånn: I Irak har vi et ordtak som sier ´Jeg har et barberblad på tunga. Om jeg 

tar den ut vil det bli skandale, om jeg svelger den vil jeg kutte meg selv. Så der befinner jeg 

meg, da». 

Emmetts sitat ovenfor belyste konsist frustrasjonen knyttet til dobbel minoritetstilhørighet 

mange av informantene hadde opplevd. For de fleste informantene hadde det vært en lang og 

tidkrevende prosess å finne ut av ens seksuelle identitet eller kjønnsidentitet. Et annet 

fellestrekk var at de skeive aspektene ved deres identitet raskt kom opp som en del av deres 

selvdefinisjon, og således fremstod som viktig i den umiddelbare formidlingen av hvem de 

var. «Kake»-metaforen til identitet ble brukt mye i samtalene. Mens noen informanter sa at de 

opplevde identiteten sin som delt i «stykker», følte andre at de hadde konstruert sin 

«identitetskake» lagvis. De fleste fortalte at de etniske «kakebitene» tok mer plass enn de 

skeive bitene, selv om deres skeive identitet «alltid er der, den er bare ikke like synlig», som 

Ellinor sa. På den annen side skildret Alma hvordan de skeive aspektene for henne tok mer 

plass enn de etniske, og hennes erfaring stod dermed i kontrast til de andre informantenes 

erfaringer. Alma begrunnet dette med at det var den skeive komponenten ved henne som i 

størst grad ble gjort relevant i interaksjon med andre, ettersom hun var forlovet med en jente 

og hadde en vennekrets hovedsakelig bestående av andre skeive. Hun sa hun kun hadde et par 

andre jødiske venner, og at det var i samtaler med dem at de jødiske eller ungarske 

identitetsaspektene ble gjort relevant.  

Identitetskonflikt på grunn av majoritetens forventinger om forhandling. Enkelte 

av informantene hadde opplevd identitetskonflikten som oppstod mer utfordrende enn andre. 

Likevel sa majoriteten av informantene at de på ett eller flere tidspunkter i livet hadde følt seg 

tvunget til å gi avkall på, eller forhandle vekk, sider ved identiteten sin for å få innpass i ulike 

settinger. Faridas erfaring var beskrivende for de fleste av informantene: 

«Jeg tror den skeive identiteten min kan være en beskyttelsesfaktor i møte med 

majoritetsbefolkningen. Hvorfor: Fordi man kan tilhøre en mindre gruppe i majoriteten som 

også er en minoritet hva angår den heteronormative kjønnsnormen. Men den slutter å være en 

beskyttelsesfaktor så fort du må gi avkall på din etniske bakgrunn og kultur. Da blir det en 

risikofaktor, fordi man kanskje ikke føler at man helt tilhører noen av gruppene. Man sitter fast 
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i midten og føler at man blir nødt til å gi avkall på en av identitetene i kaken. Man blir da satt i 

en posisjon hvor man må velge hvilken identitet som skal romme mest, selv om kanskje alle er 

likestilt. Slik var det nok for meg før jeg fant balansen og konstruerte kaken lagvis». 

I sitatet belyste hun hvordan den skeive identiteten hennes hadde blitt en beskyttelsesfaktor, 

samtidig som hun var inne på konflikten og stresset som oppstod når hun følte seg tvunget til å 

forhandle vekk deler av identiteten sin. Slik jeg forstår henne står det frem som ett av flere 

eksempler på den krevende prosessen som kan ligge bak en vellykket kombinasjon av ulike 

identitetstilhørigheter til et kompatibelt «multicultural queer self» (Low & Pallotta-Chiarolli, 

2015). På den annen side var det noen informanter som sa de sjelden eller aldri hadde opplevd 

konflikt mellom sitt «minoritetsetniske jeg» og sitt «skeive jeg». Alma satte det i sammenheng 

med sin jødiske bakgrunn, og at hun alltid hadde vært «annerledes», også før hun fant ut at hun 

var lesbisk: 

«Det har aldri vært en konflikt i tankene mine, hvordan jeg kan være troende, argentinsk, 

ungarsk og samtidig skeiv [...] Jeg har tenkt noen ganger at det har vært lettere for meg å komme 

ut til folk på jobb og venner, fordi jeg hele livet har måttet si at jeg er jødisk. Jeg har allerede da 

vært annerledes og en minoritet. Derfor tror jeg at jeg er vant til det, på en måte. Så da jeg ble 

trygg i min egen skeive identitet og skulle fortelle om det, så var ikke det noe big deal for meg. 

Jeg tenkte at det er ikke så farlig, liksom. Fordi jeg har gjort det hele livet, vært annerledes. Så 

da kan jeg like gjerne fortsette med å være annerledes på en annen måte i livet mitt». 

Ensomhet og rotløshet. Den fremste konsekvensen av stadig forhandling med både 

seg selv og omgivelsene hadde for flere ført til opplevelser av ensomhet og mangel på 

tilhørighet. Lionel hadde det tungt i starten da han fortalte familien at han var homofil:  

«Jeg bare ... jeg kunne ikke skjønne det. Først ble jeg hetset og diskriminert av familien min 

fordi jeg er homofil, også er det veldig vanskelig å stå frem som utlending og faktisk klare seg 

i det norske samfunnet – man må bevise hele tiden at man er god nok – og for det tredje at jeg 

blir diskriminert også i homsemiljøet. Så hvor tilhører jeg egentlig da? Det er derfor jeg føler 

meg så rotløs hele tiden. Og noen ganger blir man bare så ensom, for man passer ikke inn noe 

sted. Altså, uansett hvor man er så føler man seg utenfor og diskriminert. Og jeg føler at jeg 

prøver så godt jeg kan, men etterhvert blir man bare sånn iskald». 

Det er interessant hvordan Lionel brukte «stå frem»-metaforen også om etnisitet. Jeg tolket 

det som at han opplevde det vanskelig å «stikke seg frem», skille seg ut og vise at han var god 

nok som «utlending». Mange fortalte også om kortere eller lengre perioder i livet preget av 

ensomhet, nettopp på grunn av mangel på arenaer som «rommet hele dem». Dette gjaldt 

uavhengig av kjønn og seksuell identitet eller kjønnsidentitet. Det var særlig to faktorer som 

så ut til å forårsake opplevelser av ensomhet hos informantene. Først og fremst gjaldt det 

familie og andre betydningsfulle relasjoner som de opplevde sviktet dem den første perioden 

etter at de «kom ut». Det andre gjaldt nettverk de enten ikke fikk tilgang til, eller følte liten 

tilhørighet til dersom de først fikk innpass. En av de bifile kvinnene i utvalget hadde også følt 
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seg mye ensom fordi hun opplevde å ikke høre helt hjemme noe sted, og kjente et savn etter 

sosial støtte fra noen i samme situasjon som henne selv: 

«Jeg kan kjenne meg igjen i det å være rotløs. Noen ganger kan jeg føle at jeg er verken her eller 

der. Og dermed kommer jo også ensomhetsfølelsen, og at man, siden det ikke er så mye snakk 

om skeive med minoritetsbakgrunn, det er ikke så mange, og da er det vanskeligere å finne 

hverandre. Det er jo en støtte i å være sammen. Å kunne snakke om det. Og den støtten tror jeg 

mange mangler. Og dermed føler seg mer ensom da. Den har jeg jo kjent på litt. Men samtidig 

så har jeg på en måte hatt andre kamper å ta før jeg har kommet til denne. Men bare i det har 

jeg følt meg ensom. Ekstremt ensom». (Ellinor)  

For et fåtall av informantene hadde ensomheten vedvart, men for de fleste hadde både 

ensomheten og følelsene av rotløshet gradvis avtatt. Dette skjedde i takt med at familie og 

venner aksepterte dem, i tillegg til at de selv ble tryggere på hvem de var og med tiden 

opplevde sin skeive identitet som en mer integrert del av seg selv. Informantenes opplevelser 

av stress knyttet til identitetsforhandling, og påfølgende rotløshet som følge av å ikke passe 

inn verken i majoritetsmiljøer eller i de skeive miljøene belyste noe av kompleksiteten ved å 

være dobbel minoritet. Det oppstod et utenforskap i de kontekstene de opererte innenfor, i 

familien for noen, blant majoriteten for andre og i de skeive miljøene for mange.  

Forskningen presentert innledningsvis i oppgaven dokumenterte at minoritetsetniske 

LHBTQ-individer kan oppleve identitetskonflikt i møte med mikroaggressive stressorer 

(Meyer & Ouellette, 2009). Informantene pekte også på forhandlingsprosessen om identitet 

som en minoritetsstressor i seg selv. Tendensene skildret ovenfor viser seg særdeles 

interessante opp mot minoritetsstressmodellen ettersom det fremkom av intervjuene at 

samtlige informanter opplevde sin identitet som styrket etter møter med diskriminering og 

omgivelsenes krav om forhandling av identitet. Dette har også fremkommet av andre studier 

på minoritetsstress hos LHBTQ-personer (Bowleg et al., 2003; Cox et al., 2010). Meyers 

(2010) forskning på minoritetsstress og identitet hos LHB-personer med etnisk 

minoritetsbakgrunn i USA, viser at minoritetsetniske LHB-personer også kan ha positive 

etniske og seksuelle identiteter. Han fant at individene i større grad enn hva man tidligere har 

trodd, utvikler betydelig tilhørighet til begge samfunn uten at den ene tilhørigheten 

nødvendigvis går på bekostning av den andre. Minoritetsstressmodellen er forsøkt tilpasset 

situasjonen til transpersoner og ikke-kjønnsbinære individer, ved å lage konseptuelle 

rammeverk for forståelse av transspesifikt minoritetsstress. Likevel mangler det forskning på 

disse undergruppene i det skeive spekteret (Hendricks & Testa, 2012).  
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Tema 3: Åpenhetsaspekter 

Åpenhetsbegrepet er i følge Akin (2017) et begrep som vanskelig lar seg «måle», 

samtidig som det er nødvendig å påpeke konsekvensene av å operere med rigide og fastsatte 

rammer for hva åpenhet skal innebære. Det var ulik grad av åpenhet om seksuell identitet og 

kjønnsidentitet blant informantene. De fleste var åpne for familie, venner og på 

arbeidsplassen, men ikke alle. Noen informanter fortalte om sosial tilbaketrekking og 

isolasjon i perioden før de «kom ut», og følelsen av å leve slitsomme dobbeltliv med 

«konstant høye skuldre og øyne i nakken», som en informant sa. Informantene hadde delte syn 

på hva åpenhet betød og innebar. Innunder temaet «Åpenhetsaspekter» lå frykt for å leve 

åpent, individuell mening knyttet til åpenhet, reaksjoner fra familie og venner, 

kontekstavhengig synlighet og eventuelle mestringsstrategier, samt begrepsproblematisering 

av åpenhetsbegrepet og «komme ut»-metaforen. I det følgende presenteres de mest 

fremtredende av disse.  

Reaksjoner. Informantene fortalte om hvordan de på ulike måter hadde hatt 

utfordringer knyttet til åpenhet. For noen innebefattet utfordringene frykt for negative 

reaksjoner og avvisning, egen skam og noen ganger fortvilelse over å være skeiv. Andre 

hadde ikke kjent på disse følelsene i like stor grad. Felles for de fleste informantene var 

likevel at åpenhet rundt sin skeive identitet hadde vært en overveiende positiv prosess for dem 

selv og familien. Da Farida fortalte foreldrene sine at hun var skeiv ble hun positivt overrasket 

over reaksjonene deres. Spesielt gjaldt dette faren, og hun sa følgende om da hun fortalte ham 

om sin seksuelle identitet: 

«Og da ringte jeg pappa og sa at – for jeg tror jeg trengte penger til depositum eller et eller annet 

sånn – så jeg ringte han og sa ´Nå er det slutt´ og da sa han at ´Du har aldri fortalt at dere var 

sammen´. Også sa jeg at ´Men det skjønte du vel? ´ og han bare ´Ja, men du har aldri sagt det. 

Jeg kan ikke anta det´, så sa jeg ´Ok, men vi var sammen´. Og så fikk jeg penger, også la vi på, 

også sendte han melding og bare ´Jeg er stolt av deg, vennen .́ Så han venta bare på at jeg skulle 

si det. Men jeg syns det var litt flaut da også. Mamma ble helt okey med det etterhvert hun og, 
det bare tok noen måneder. Til slutt sa jeg til henne at ´Hvis du ikke aksepterer oss så kan du 

ikke ha meg i livet, mamma. Sånn er det´. Og da ble hun veldig lei seg også tenkte hun nok mye 

på det, og snakket med noen venninner, som var veldig positive. For jeg vet at hun var opptatt 

av hva venninnene hennes skulle tro, da. Og når alle var positive gikk hun fra å være skikkelig 

skeptisk til at hun elsket kjæresten min, og kjøpte sånn ´I love my lesbian daughter´-

kjøleskapsmagnet».  

Faridas historie var beskrivende for hva flere av informantene fortalt om sine 

åpenhetserfaringer: Frykten for negative reaksjoner fra familie og signifikante andre viste seg 

å være større enn de faktiske utfallene. Dette i seg selv er et viktig funn, fordi det strider mot 

de problemorienterte oppfatningene mange i majoritetsbefolkningen har av hvordan det er for 
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USMEM å leve åpent med familien, eller manøvrere seg i samfunnet som dobbel minoritet 

(Friberg, 2016; Narvesen, 2010). Farida hadde hatt en lang «komme ut»-prosess, men som 

hun selv sa: «Jeg har landet trygt på andre siden». Et par informanter hadde imidlertid møtt 

så negative reaksjoner at de i en periode hadde brutt med familien, for så å gjenoppta 

kontakten. Elgvin et als. studie (2014) satte åpenhetsaspektet i sammenheng med familienes 

grad av økonomisk og sosial integrering og marginalisering, og pekte på færre vansker i 

familier med høy sosioøkonomisk status (SES). Dette samsvarer godt med hovedtendensen i 

denne studien, hvor informantene så ut til å ha færre utfordringer knyttet til åpenhet fordi 

individene rundt dem i stor grad utviste toleranse og aksept. De som hadde hatt utfordringer 

med nærmeste familie valgte da aktivt å søke mot miljøer med likesinnede, hvor de følte seg 

trygge, aksepterte og respekterte. Funnene er dermed avvikende fra det som Følner og 

kolleger (2015) rapporterte om nydanske LHBT-personer. I den danske studien oppgav 

flertallet av intervjuobjektene negative reaksjoner fra familien, noe som hadde vanskeliggjort 

positiv identifikasjon som skeiv minoritet, og bidratt til angst og sosial isolasjon. Hva som 

forårsaker diskrepansen mellom mine informanter og de nydanske er usikkert. Likevel er det 

interessant å nyansere, ettersom vi vet at åpenhet er viktig for skeives psykiske helse (Træen, 

2018), og at reaksjonene individet får kan være avgjørende for hvorvidt åpenhet har en 

positiv, beskyttende effekt eller ikke (Detrie & Lease, 2007).  

 Problematisering av åpenhetsbegrepet. Et annet interessant aspekt som fremkom av 

samtalene om «åpenhet» var den definisjonsmakten som ligger i selve begrepet. Hva 

innebærer det egentlig å være «åpen»? Når er du åpen nok, eller skeiv nok? Flere av 

informantene pekte på problematikk knyttet opp mot forståelsen av åpenhetsbegrepet, spesielt 

når det gjaldt hva det skulle romme, og samtidig at de oppfattet det som et vestlig konstruert 

og svært komplekst begrep. Videre ble det påpekt at hva åpenhet faktisk skulle innebære for 

individet, måtte få være den enkeltes avgjørelse. Emmett beskrev det slik:  

«Jeg er ganske åpen, men ikke åpen likevel, hvis du skjønner? Jeg har ikke tatt de forventede 

stegene i sosiale medier, jeg vil ikke skrive på Facebook – skrike liksom – I´m gay, I´m here, 

deal with it! Fordi min åpenhet er min, og dette er også et signal til de andre som ikke tør å 

komme ut. Det er de som bestemmer hva ´åpen´ betyr. Det er du som setter grensene». 

Flere hadde følt press fra omgivelsene rundt å skulle være «åpne nok», eller «åpne på en sånn 

måte at nordmenn anerkjenner åpenheten min», som Ellinor og Fanny sa. Noen sa også at det 

var slitsomt å forholde seg til majoritetssamfunnet som forventet at de skulle fortelle det til hele 

storslekta, og opplevde seg stigmatiserte dersom de ikke gjorde det. Farida opplevde det slik:  

«Jeg er jo oppvokst i Norge, så min skeivhet har på en måte vært preget av det norske. Jeg har 

sett på TV, film, og visste jo hva ´komme ut av skapet var  ́fra veldig tidlig av. Jeg føler at jeg 
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er ute av skapet, men mormor og noen slektninger vet det ikke. Og de kommer jo aldri til å få 

vite det [...] Så for meg er jeg jo helt åpen. Men jeg har også fått sånne kommentarer som ´du er 

ikke åpen hvis de ikke vet det´. Samtidig vet jeg om flere norske, skeive venner som ikke har 

sagt det til sine besteforeldre, men da er det liksom ingen som setter spørsmålstegn ved det. Jeg 

følte at jeg var åpen om det da min nærmeste familie visste. Og da jeg fortalte det til søsteren 

min. Så da jeg innrømte at jeg var skeiv, så følte jeg også at jeg var ute, da. Selv om jeg ikke 

var ute på Facebook eller sosiale medier. Men jeg syns åpenhet er et veldig vestlig begrep». 

Deniz Akin (2017) har vist hvordan skeive med flyktningstatus føler seg tvunget til å 

mobilisere store sosiale og økonomiske ressurser for å tilpasse egen seksuell identitet til noe 

som godtas og forstås i en norsk kontekst. Selv om ulikhetene mellom USMEM og skeive 

med flyktningstatus trolig er mange, kan det likevel antas at gruppene kan ha liknende 

opplevelser knyttet opp mot rammene for begrepet, og hvorvidt det begrenser eller muliggjør 

frihet. I følge Akin (2017) og Følner og kolleger (2017) ser det ut til å eksistere en 

majoritetsoppfatning av én måte å være skeiv på, som innebefatter at skeivhet og hvithet går 

sammen. Slik plasseres mange utenfor en feilaktig akseptert ramme for skeivhet. Videre kan 

det argumenteres for at åpenhet og synlighet trekker veksler på hverandre, og at det å kunne 

skjule sin skeive identitet også er en form for sosial kompetanse (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2015b). Noen av informantene virket å ha en klar bevissthet om 

hva de formidlet og uttrykte i forskjellige kontekster, og evner til å navigere seg imellom 

kontekstene på måter som minsket risikoen for negative tilbakemeldinger. Denne evnen 

betegnes som «åpenhetskompetanse», og er vist å ha en beskyttende effekt for individene, 

blant annet i sammenheng med bedre mestring av minoritetsstress (Bjørkman, 2012). 

Informantenes opplevelser knyttet til åpenhet kan også ses i sammenheng med 

minoritetsstressperspektivets faktor om grad av aktiv skjuling. Å skjule sin seksuelle identitet 

kan være en stressor i seg selv, samtidig som åpenhetsgrad kan være en avgjørende 

beskyttelsesfaktor, dersom individet opplever at eventuell åpenhet blir akseptert av 

betydningsfulle andre (Meyer, 2003, 2010). I dette utvalget var graden av åpenhet generelt 

høy. Det samme var informantenes opplevelse av robusthet og mestring, hvor de fleste 

uttrykte lykke og tilfredshet med livene sine i dag. Åpenhetsgraden til informantene i denne 

studien kan minne om det Elgvin et al. (2014) identifiserte som «det halvåpne rommet», hvor 

de som befinner seg i det er opptatt av å styre og kontrollere hva om avsløres om dem selv. 

Individene er åpne for noen, men ikke for alle, og av ulike grunner. For noen handlet det om 

frykt for konsekvenser, mens det for andre «bare hadde blitt sånn» uten dramatiske årsaker. 

Slik ble åpenhetsgrad en form for sosial navigasjonskunst (Elgvin et al., 2014; Grønningsæter 

& Nuland, 2008). Evnen til å mestre sosial navigering er påfallende hos informantene i denne 
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studien. Denne evnen var en utmattende stressor som krevde mye mental energi for 

informantene, men kan også forstås som en klar styrke (Nadal et al., 2011).  

Tema 4: Ressurser og behov i interseksjonelle liv 

Til tross for de mange utfordringene knyttet til minoritetsstatus som fremkom av 

intervjuene, opplevde jeg som forsker aller mest at informantgruppen hadde sterke ønsker om 

å formidle de mange positive aspektene ved å tilhøre minoritet i minoriteten. Som studien har 

vist fungerte også flere av minoritetsstressorene som både utfordringer og ressurser for 

informantene, ved at de omdannet stressorer til styrke. Temaet inkluderer det informantene 

anså som ressurser knyttet til sin multiple minoritetsstatus, som for eksempel evne til 

perspektivtaking, betydelige styrker i mellommenneskelige relasjoner, samt språk og 

mangfoldige erfaringer de fleste andre ikke har. Innlemmet i dette temaet lå også et behov for 

personlig aksept og anerkjennelse, tilhørighet og tilgang på nettverk, samt tiltak for å øke 

kunnskap om LHBTQ for å fremme positive holdningsendringer.  

Perspektivtaking og relasjoner. Samtlige i utvalget snakket mye om berikelsen ved å 

inneha evnen til flere perspektiver, og hvordan det kunne omsettes til verdifulle kulturelle og 

sosiale innsikter som påvirket møtene deres med andre. Marlon beskrev det slik:  

«Det er jo enda et kort i den kortstokken av liksom, ikke masker, for det høres så negativt ut, 

men sånn, av personlighetsaspekter som gjør deg litt unik da. Og jeg som på en måte nesten 

utelukkende har fått positive reaksjoner, har jo ikke vært så veldig redd for å dra frem disse 

kortene heller. Som regel har jo folk syns at det er litt kult, og jeg føler at det er med på å gjøre 

meg litt sånn … at jeg skiller meg litt ut da. En annen ting jeg syns er positivt med å være dobbel 

minoritet er at jeg tilpasser meg veldig fort forskjellige typer mennesker». 

Informantene oppfattet seg selv som mer åpne, tolerante og respektfulle overfor «alle» typer 

mennesker, som forståelsesfulle og mottakelige for det som avviker. Samtlige beskrev seg 

selv som generelt lite fordomsfulle. Lionel beskrev det han anså som sine fremste styrker som 

følge av å ha dobbel minoritetstilhørighet slik: 

«Jeg tror jeg forstår folk bedre. Jeg ser på det som – nå er jeg litt mer spirituell enn religiøs da 

– men som at det er en gave at man er homofil og i tillegg kommer fra en annen kultur. Det er 

to så ulike sider av meg, men de gir meg generelt bedre forståelse av mennesker». 

Lionel snakket også, i likhet med flere av informantene, mye om fordelene hans doble 

minoritetsstatus medførte i jobbsammenheng. Det så ut til at de på ulike måter benyttet sin evne 

til å ta flere perspektiver i sine respektive jobber i helsevesen, media, interesseorganisasjoner 

og akademia. Farida fortalte om hvordan hun har tilegnet seg evnen til å innta flere perspektiver 
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og det vi kan kalle en interseksjonell inngang til møter mellom mennesker og prosjekter i 

jobbsammenheng:  

«Det er noe jeg kan bidra med og tilby som ikke finnes. Jeg lever et interseksjonelt liv, hvor jeg 

liksom kommer fra en flyktningebakgrunn hvor vi ikke hadde mye penger da vi var barn. Det 

har jo vært en klassereise der og, hos mine foreldre. Jeg hadde ikke råd til å gå på alle 

fritidsaktiviteter, jeg måtte slutte på korps fordi vi ikke hadde penger til det, jeg kunne ikke gå 

på fotball selv om jeg ville det, så ja. De tingene. Det klasseperspektivet der. Jeg har vært utsatt 

for rasisme, så jeg har det perspektivet der. Jeg er skeiv, jeg er kvinne, og hvordan jeg på en 

måte, hvis jeg leser en artikkel eller en kollega kommer og sier at jeg har lyst til å gjøre et 

prosjekt på det her og det her, så har jeg på en måte overblikk over ting. Jeg er ikke bare det ene. 

Med alle de lagene så har jeg det interseksjonelle perspektivet, det er i alt jeg gjør. Jeg trenger 

ikke å bruke tid på å reflektere over det, fordi det er en integrert del av meg. Jeg klarer på en 

måte ikke å ta avgjørelser uten å tenke på alle de lagene da. Sånn blir det en ressurs. Og det er 

jo fordi jeg har opplevd alle de tingene. Jeg hadde nok ønsket å lære det uansett, men det kommer 

helt naturlig fordi jeg har levd alle de tingene». 

Noen av informantene syntes også – til tross for mange negative opplevelser knyttet til deres 

minoritetstilhørigheter – at det hadde blitt lettere å leve som dobbel minoritet i Norge i de 

siste årene. Silas reflekterte over dette:  

«Verden har blitt et mye bedre sted for sånne som meg. Selv med dobbel minoritet, der jeg 

internt i et minoritetsmiljø forblir en minoritet, som enten andregenerasjonsinnvandrer eller 

homofil. Jeg er en minoritet i familien og i Sør-Korea, men også i homofile vennekretser. Man 

må være i minoritet for å forstå hvordan det er å være i minoritet, og det er viktige historier å 

fortelle». 

Behov. Som vi har sett, hadde informantene i stor grad klart å omforme 

minoritetsstressorene til styrke. I en australsk studie (McNair, 2017) på interseksjonelle queer 

identities, ble evnen til suksessfull integrering av multiple minoritetstilhørigheter satt i 

sammenheng med sosial tilhørighet og evne til koalisjonsbygging. Sosiale nettverk og sosial 

støtte ble identifisert både som beskyttelsesfaktorer og viktige behov i dette utvalget. Noen av 

informantene hadde mer tilgang på nettverk enn andre, og det virket å være variasjon i 

hvorvidt de aktivt oppsøkte arenaer for nettverksbygging. Informantene pekte også på at 

skeive rasialiserte fellesskap og nettverk ikke nødvendigvis fungerte like godt for alle 

minoritetsetnisk skeive. Et par informanter var bekymret for at deres historier ikke vil være 

«tilstrekkelig triste» for å favnes i et slikt fellesskap, eller at arenaene skulle være lite 

mangfoldige og dominert av homofile cis-menn, slik at forsøket på å finne likesinnede kunne 

bli en opplevelse av utenforskap. Dette er betraktninger som kan være relevante for 

interesseorganisasjonene å ta videre, slik at tilbudene fanger opp mangfoldet av potensielle 

brukere som kan trenge deres støtte. 

Informantene uttrykte glede over hvordan mediefremstillingene av skeive var «på 

bedringens vei», som Agnes sa, og at serier som SKAM og flere synlige skeive forbilder 
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betød mye for dem. Likevel etterlyste de representativitet og flere rollemodeller, for eksempel 

gjennom filmer, TV-serier og mediebidrag som synliggjør LHBTQ-personer med 

minoritetsetnisk bakgrunn. De uttrykte også stor beundring og takknemlighet ovenfor 

forbilder som uttaler seg i det offentlige rom og kjemper frem både synlighet og rettigheter 

for gruppen. Det er vist å være av stor betydning for krysskulturelle individers selvforståelse 

og identitetsutvikling å ha folk å identifisere seg med (Salole, 2018). Mange av de samme 

prosessene kan antas å gjøre seg gjeldende også for minoritetsetniske skeive.  

Mens noen av informantene sa at de ønsket å utvide forståelsen av normalitet og 

respektabilitet slik at de også gjelder skeive, sa andre, som også Hellesund (2008, s.14) fant, 

at de heller ville «destabilisere» hele normalitetsforståelsen og feire avviket. Det var særlig 

informanten Silas som problematiserte heteronormativitetens rolle for det han kalte «homo-

idealet», og hvordan han oppfattet det som å skulle bli mest mulig lik en heterofil livsstil: 

«Kampen din burde jo være å leve ut den du har lyst til å være, liksom. Men det er så merkelig 

det der hvorfor homofile liksom skal strebe etter å få det kristne bryllupet liksom! Det er så 

merkelig. Jeg skjønner det ikke. At man ikke bare vil reise fra det, og ta plass. Be om den plassen 

liksom». 

Silas etterlyste mer dyrking av det særegne for den skeive kulturen, og mente flere ville følt seg 

inkluderte dersom det var slik. Andre snakket om homo-idealet på samme måte som 

problematiseringen av åpenhetsbegrepet: At betydningen av det å være skeiv burde utvides og 

nyanseres slik at det ikke utelukkende passer de vestlige rammene. Det ble også identifisert et 

behov for en mer «samlet» skeiv bevegelse som «fortsetter å jobbe for hverandre», som Mika 

sa. Hen pekte på at mange «falt fra barrikadene» så fort deres rettigheter var sikret, og glemte 

at det fremdeles er individer under LHBTQ-paraplyen som ikke beskyttes. Som Farida 

formulerte det: «Jeg har det ikke godt før også mine transvenner har det godt».  

Denne studiens kritisk-psykologiske og interseksjonelle perspektiv (Rosenthal, 2017) 

fordrer videre at den tidligere usynliggjøringen av problemene knyttet til homorasisme i 

forskning tas tak i. Synliggjøring av utfordringene knyttet til homorasisme fremstod også som 

et behov blant informantene. Temaet «Minoritet og multiple minoritetsstressorer» viste at 

diskriminering kan ha konsekvenser både på individ- og gruppenivå. Særlig belyst var den 

negative påvirkningen homorasisme kan innebære for de utsatte individene, i form av psykisk 

stress, ensomhet og begrensede rom å manøvrere i. Det er viktig at fenomenet gjenkjennes og 

problematiseres i forskning for å fremme aksept for mangfoldet og nyansene i den skeive 

befolkningen. Et vesentlig mål bør være å vise hvordan diskriminering på bakgrunn av kjønn 

og seksuell identitet samvirker med etnisitet og andre sosiale faktorer (American Psychological 
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Association, 2017; Cole, 2009). Det virker nytteløst å fremme skeives rettigheter og levekår, 

dersom enkelte individer samtidig marginaliseres for sin minoritetsetniske bakgrunn, religion, 

språk eller hudfarge. Slik kan man forstå hvordan USMEM settes i særdeles sårbare posisjoner, 

samtidig som behovet for interseksjonelle verktøy for å oppdage den sammensatte 

diskrimineringen blir tydelig.  

Drøftende oppsummering 

 Ettersom de identifiserte temaene har noen grad av overlapp, vil jeg avslutningsvis 

presentere en samlende diskusjon. Oppsummert viser studien at USMEM står i fare for 

sammensatt diskriminering på flere arenaer. Den mest fremtredende utfordringen var knyttet 

til opplevelser av ulike former for rasistisk diskriminering. Informantene opplevde det 

gjennomgående som vanskeligere å være minoritetsetnisk enn å være skeiv. Spesielt 

påfallende var deltakernes fortellinger om homorasisme og utenforskap i de skeive miljøene, 

som kom til uttrykk gjennom fremmedfiendtlige eller rasistiske kommentarer på gata, skeive 

utesteder, i sosiale medier og i relasjon til andre skeive. Gruppens opplevelser av manglende 

sosiale nettverk og tilhørighetsdilemmaer er tidligere påpekt (Elgvin et al., 2014; Følner et al., 

2015; Moseng, 2003; Skogseth, 2001), men mengden eksplisitt diskriminering som utføres av 

skeive, mot skeive, er sjelden diskutert i norsk psykologisk forskning. Konsekvensene av 

homorasistisk diskriminering i ulike former kan representere en alvorlig marginalisering av 

mange individer innad i miljøene, og er dermed et tydelig hinder for målet om større seksuell 

frihet og likestilling for alle i LHBTQ-paraplyen (Edenborg & Sörberg, 2017; Plummer, 

2007).  

Både for å forstå og kunne fremme sosial likestilling, er det nødvendig at studiens 

funn ikke utelukkende anses å være isolerte hendelser på individnivå, men settes inn en større 

sammenheng og i en samfunnskontekst. Ved å innta det doble perspektivet som kritisk 

psykologi fordrer, kan det derfor være interessant å trekke linjer mellom informantenes 

fortellinger om sammensatt diskriminering og det offentlige ordskiftet som ofte karakteriseres 

av harde debatter om alt fra fremmedfrykt og homonegativitet, til høyrenasjonalisme og 

likestilling. Samfunnet og politikken er blitt mer polarisert, og minoritetsindivider må stadig 

forholde seg til hatefulle ytringer (Eggebø & Stubberud, 2016; Mehsen, 2016; Salole, 2013). 

Det fremkom av informantenes narrativer hvordan uaktsomhet i valg av ord, «negativt ladet 

nysgjerrighet», skepsis og rasistiske kommentarer opplevdes ubehagelig for individene og 

skapte avstand mellom «dem» og en oppfattet majoritet. Hatefulle ytringer og negative 
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erfaringer rettet mot identitetsmarkører som seksuell identitet, kjønnsidentitet eller etnisitet er 

stressorer som kan føre til at minoriteter undertrykkes (Eggebø & Stubberud, 2016). Dermed 

opprettholdes usynliggjøringen av deres livserfaringer både i offentligheten og 

forskningslitteraturen. Gullestad (2002) påpekte tidlig at skillet mellom «oss» og «dem» i den 

politiske debatten kan være skadelig for selvforståelsen for dem som ble plassert utenfor. Den 

høyrepopulistiske bølgen som har feid over Europa og den vestlige delen av verden de siste 

årene kan tenkes å ha påvirket informantene, ettersom de generelt kan ha hatt en opplevelse 

av økt motstand mot personer med innvandrerbakgrunn. Studiens funn speiler således 

forekomsten av fremmedfiendtlige holdninger presentert innledningsvis (Statistisk 

Sentralbyrå, 2016, 2017).  

Informantene er eksempler på at et interseksjonelt liv ikke nødvendigvis er 

ekvivalenten til et dårlig liv. De var i stor grad åpne om sin skeive identitet, selv om 

åpenheten for noen var mer kontekstavhengig og bevisst navigert enn for andre. Til tross for 

utfordringer hadde de fleste positive erfaringer med å være åpne for familie og venner som 

aksepterte dem. Med en interseksjonell tilnærming i forskning er det interessant å se den høye 

graden av åpenhet i utvalget i sammenheng med faktorer som SES. Informantene klassifiseres 

alle som velfungerende og ressurssterke individer med høyere utdanning. Det kan tenkes at 

dette spiller en rolle for åpenhet og positiv selvfølelse rundt seksuell identitet og 

kjønnsidentitet. En viktig grunn til å tro dette er at informantene i denne studien er mer 

positive enn det som er funnet i tidligere norske studier som ikke har tatt hensyn til SES 

(Elgvin et al., 2013; Skogseth, 2001), og det reiser seg et spørsmål om hvorvidt funnene ville 

vært annerledes om informantene ikke hadde hatt denne bakgrunnen. Videre er åpenhet, 

aksept og sosial støtte som kjent funnet å være den fremste beskyttelsesfaktoren mot 

minoritetsstressorer som internalisert homonegativitet (Træen, 2018; Detrie & Lease, 2007). 

På bakgrunn av den høye åpenhetsgraden og aksept fra familie informantene hadde opplevd, 

kan det i henhold til minoritetsstressmodellen tenkes at individene i denne studien har utviklet 

gode mestringsstrategier og resiliens i respons på mikroaggressive stressorer.  

Studien søkte også å forstå hvordan informantene kombinerte identitetstilhørighetene 

sine i ulike kontekster. USMEM befinner seg i et interseksjonelt spenn hvor de må navigere 

og forhandle seg selv med tilhørighet til flere minoritetskategorier. I den prosessen kan 

kompliserte lojalitetsdilemmaer oppstå (Salole, 2018). Studien har vist hvordan sosial 

marginalisering er en kontekstualisert prosess for informantene, som gjør at 

identitetstilhørighetene deres innebærer både utfordringer og ressurser. Dette er særlig vist 
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under temaet om forhandling av identitet, hvor resultatene viste at informantene hadde 

konstruert velfungerende identiteter, i overenstemmelse med queer-teoretiske funn rundt 

konstruksjon av multicultural queer identities (Low & Pallotta-Chiarolli, 2015) i møte med 

homonormativitet. Funnet samsvarer med minoritetsstressforskning som har vist at dobbel 

minoritetstilhørighet ikke er ekvivalent med inkompatible identiteter (Bartone, 2017; Bowleg 

et al., 2003; Meyer, 2010). Samtidig underbygger resultatene sosialantropologiske funn om 

kulturell tilpasning og sosial mobilitet blant unge med innvandrerbakgrunn (Friberg, 2016). 

Studiens begrensninger  

Dette er en av de første psykologiske studiene til å undersøke USMEM i Norge. 

Samtidig er det begrensninger ved denne studien som bør nevnes. Først og fremst var ikke 

hensikten med studien å representere alle minoritetsetniske skeive. Rapportens mål var å bidra 

til å synliggjøre nyansene og mangfoldet av erfaringer i en stor og komplekst sammensatt 

gruppe. For det andre medfører et rent Oslo-utvalg noen demografiske begrensninger. For 

eksempel fant Eggebø og kolleger (2015) i sin rapport Skeiv på bygda, at skeive som vokser 

opp i rurale strøk opplever mer minoritetsstress enn skeive i urbane områder. 

Minoritetsstressorene stammet fra mobbing, sosial avvisning og eksklusjon (Eggebø et al., 

2015). Funnene fra den foreliggende studien understøtter til en viss grad dette, da flere i 

utvalget opplyser om få eller ingen tilfeller av opplevd homonegativ mikroaggresjon i møte 

med majoritetssamfunnet. I tillegg har Oslo-utvalget i denne studien lettere tilgang på arenaer 

for nettverksbygging med andre skeive enn hva de ville hatt på bygda. Selv om både 

ensomhet og mangel på nettverk ble identifisert blant informantene i denne studien, virket de 

fleste å ha relativt god tilgang på sosial støtte i form av signifikante andre.  

Tematikken for denne studien var av sensitiv art, og det kan antas at en rekke 

potensielle deltakere med større ønske om å skjule sin seksuelle identitet ikke har ønsket å 

delta i undersøkelsen. Utfordringene som følger av å leve i skjul kan derfor tenkes å være lite 

belyst i denne studien. Det er også andre teoretiske tilnærminger som kunne vært 

hensiktsmessige for å besvare forskningsspørsmålene. Særlig spørsmålet knyttet til 

identitetsoppfatning og forhandling ville vært interessant å analysere ved hjelp av sosial 

identitetsteori (Tajfel & Turner, 1986) og prinsipper om kategorisering. 

Funn fra metastudier om utvalgsstørrelse i kvalitativ forskning tilsier at 12 informanter 

er et hensiktsmessig tall i intervjustudier som skal benytte TA (Guest, Bunce, & Johnson, 

2006). På grunn av tidsbegrensninger og rekrutteringsvansker bestod denne studien likevel 
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kun av 11. Disse gav stor variasjon i narrativer og belyste en rekke ulike aspekter knyttet til 

forskningsspørsmålene. I utførelsen av analysene opplevde jeg i tillegg metningspunkt i 

datamaterialet, da likheter informantene i mellom ble fremtredende og gjentagende.  

Min inngang til dette prosjektet var delvis et innsideperspektiv, og det kan ha vært 

både en ulempe og fordel. Ulempen ligger i at det kan være vanskelig å forholde seg 

tilstrekkelig objektivt til data og analysen kan preges av forhåndskunnskap (Guillemin & 

Gillam, 2004; Watts, 2014). På den annen side ligger fordelen i at jeg hadde tilgang til deler 

av det skeive miljøet og har kunnet gjenkjenne og forstå LHBTQ-typiske ting som 

informantene refererte til. Flere av informantene sa også at de syns det var lettere å dele 

opplevelsene sine med noen som selv var innenfor en skeiv referansegruppe.  

Konklusjon 

Formålet med denne studien var å finne ut hvordan det oppleves å være en minoritet i 

minoriteten, som ung LHBTQ-person med etnisk minoritetsbakgrunn i Oslo. Studien har 

fokusert på informantenes opplevelser av minoritetsstress, identitetsoppfatning og ressurser 

knyttet til deres doble minoritetsstatus. Det kanskje mest interessante funnet var den høye 

forekomsten av diskriminering innad i de skeive miljøene, og hvordan informantene så ut til å 

ha integrert aspekter ved minoritetstilhørighetene sine på en hensiktsmessig og resilient måte. 

For USMEM kan det se ut som de relasjonelle, kontekstuelle og politiske samfunnsmessige 

dimensjonene er like viktige, fordi alle dimensjonene er sentrale for deres følelse av 

tilhørighet, identitet og aksept. Kontrastene i deltakernes erfaringer viser at USMEM ikke kan 

betraktes som en homogen gruppe, og fyller et hull i den eksisterende forskningen som har 

vært overveiende problemorientert. Funnene har avdekket viktige nyanser og kaster nytt lys 

over det stereotype synet på minoritetsetniske skeive, som håpes å medføre økt bevissthet om 

at dobbel minoritetstilhørighet også kan bety styrke og muligheter. Studien har identifisert en 

rekke områder hvor informantene opplever at minoritetsstatusene beriker hverdagen deres og 

gjør dem i stand til å forstå andre mennesker bedre, innta ulike perspektiv og tilnærminger til 

problemstillinger på én gang, og i større grad ta vurderinger basert på interseksjonell 

forståelse. Den eneste måten å bekjempe feiloppfatninger, fordommer og stereotypier er ved å 

sørge for kompetanse, forståelse og bevissthet om etnisk mangfold. Kanskje kan også 

kunnskapen – som Guro Sibeko skrev – bli til stein som vi kan slipe ned fordommer med – og 

på sikt fremme positive holdninger og sosial likestilling for minoritetsgrupper i samfunnet. 
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Implikasjoner for praksis og videre forskning 

Det bør være et mål at krysskulturell kunnskap inkorporeres på tvers av fag for å fremme 

fellesskap og aksept for mangfold. Kunnskapen lærere, helsepersonell og politikere innehar 

vil påvirke hvordan USMEM forstås, og forhåpentligvis på sikt kunne utvide rommene de per 

i dag manøvrerer i. Det trengs strategier for synliggjøring av de positive mulighetene og 

ressursene en dobbel minoritetstilhørighet kan utgjøre. Gjennom forskning, det offentlige 

ordskiftet og i organisasjonene bør det fremkomme at et liv som dobbel minoritet ikke 

nødvendigvis er synonymt med en vanskeligere vei til å leve åpent og komfortabelt som 

LHBTQ-person. Nyansert kunnskap om minoritetsetniske skeive er også nødvendig for å best 

mulig kunne ivareta det økende antall skeive migranter som søker beskyttelse i Norge. På 

individnivå kan det utarbeides intervensjoner rettet mot multiple minoriteter, med fokus på at 

individene skal lære å identifisere og utvikle sine styrker og positive mestringsstrategier, for å 

øke selvfølelsen og motivere til identitetsaksept. En amerikansk metaanalyse (Hobaica et al., 

2018) fant at effekten av tilsvarende intervensjoner har vært god. I tråd med Meyers (2010) 

forskning burde en videre utforske tendensen til økt resiliens og identitet hos 

minoritetsetniske skeive og andre individer som utsettes for multiple minoritetsstressorer. 

Særlig etterlyses representativitet av transpersoner og ikke-kjønnsbinære i en minoritetsstress- 

og resilienskontekst. Det kunne vært interessant å se på tendensen til økt resiliens og økte 

håndteringsevner i sammenheng med personlighetstrekk, så vel som SES og grad av 

omgivelsenes aksept. I den norske studien på skjønnhetsidealer hos MSM (Kvalem et al., 

2016) var ikke etnisitet tatt hensyn til, og det er en interessant oppgave for senere forskning.  

Denne studien viste at hverdagsrasismen fremdeles lever i beste velgående i Norge. 

Dette er svært problematisk, og det er derfor nødvendig å øke majoritetens bevissthet rundt 

hverdagsrasismens eksistens og konsekvenser. For å bekjempe rasismen må det fortsettes med 

bredt anti-rasistisk arbeid som ikke nører opp under verken homonegative eller 

fremmedfiendtlige holdninger. Det er også viktig å fortsette regelmessig innsamling av 

holdningsdata, slik at holdningsendringer i befolkningen dokumenteres. Sist, men ikke minst 

bør både nasjonal og internasjonal psykologisk forskning fortsette å inkludere kritiske, 

interseksjonelle perspektiver for å utfordre de eksisterende sosiale strukturene, og fremme 

sosial likestilling og livskvalitet for alle mennesker (Cole, 2009). Dette kan gjøres ved å øke 

engasjementet i minoritetsmiljøer, inkludere minoritetsperspektiver i undervisning og 

synliggjøre aktuelle problemstillinger i forskning (Rosenthal, 2016, 2017).  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 

Studiens overordnede kjernespørsmål 

• Hvordan oppleves det å være minoritet i minoriteten og hvilke utfordringer støter 

informantene på? 

• Hvordan kombinerer informantene identitetstilhørighetene sine og balanserer dem i ulike 
sosiale kontekster? 

• Hvordan kan det å tilhøre multiple minoriteter være en berikelse og ressurs? 

 

Innledende og grunnleggende spørsmål 

• Hvordan vil du beskrive deg selv som person (” hvem er du”)? 

o Interessert i hva informanten intuitivt og spontant svarer her. Hva virker å være 

fremtredende for informantens selvoppfatning.  

• Hva vil du jeg skal kalle deg?  

• Alder, arbeid, utdanning? 
o Enkel kartlegging av SES, dersom mulig.  

• Hvor har du bakgrunn fra?  

o Etnisitet, kulturell, religiøs. 

• Noe mer informanten ønsker å tilføye selv? 

 

Mening knyttet til skeiv identitet 

• Hva vil du selv definere deg som? 

• Hva vil du trekke fram som viktig i prosessen med å finne ut av egen identitet? 

• Hva har hjulpet deg å forstå eller komme frem til identiteten din? (Hvilke elementer bidro til 

dette)? 

o Når forstod du at du var annerledes enn mange rundt deg? 
o Positive elementer bidro? Negative som holdt deg igjen? 

• I hvilken grad oppfatter du tilhørigheten din til en seksuell minoritetsgruppe som viktig for din 

identitet? Hva betyr det for deg å identifisere deg selv som skeiv? 

o Tilsvarende med den etniske minoritetstilhørigheten. Går det an å sammenlikne 
følelsene knyttet til tilhørigheten du har til disse gruppene?  

• Hvilke refleksjoner har du gjort deg selv rundt det å være homofil og tilhøre en etnisk 

minoritetsgruppe? 

 

Åpenhet 

• Hvordan vil du beskrive den generelle synligheten til din skeive identitet?  

o Føler du at det synes for omverden at du er skeiv? 

• I hvilken grad velger du å være åpen med familie, venner og nye mennesker du møter om din 

skeive identitet? Hvorfor? 
o Hvem kjenner til din skeive identitet? 

o Hvilke arenaer er du eventuelt åpen eller lukket? 

o I hvilken grad går du selv aktivt inn for å synliggjøre eller skjule din skeive identitet? 

• Hva slags reaksjoner har du fått fra mennesker rundt deg når du har vært åpen om din skeive 
identitet? Støtte/mangel på støtte?  

o Hvordan har dette påvirket deg? 

o Hvordan” vekter” du den positive støtten opp mot det eventuelt negative? Veier den 
positive støtten opp for det eventuelt negative?  

• I hvilken grad vil du si du er komfortabel med egen identitet? 

o Hvordan lever du den ut? Kjæreste, sosiale arenaer og kontekster, etc.  
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• Hvordan har du inkludert eventuelle partnere? 

o Har din minoritetsetniske bakgrunn noen gang skapt problemer for deg og din 

partner? 

 

Strategier: 

• Bruker du bevisste strategier for å skjule eller fremheve skeive aspekter? Spiller du opp eller 

ned ulike aspekter i ulike kontekster?  

o Co-switching mellom strategier? Kjønnsnøytrale pronomen? Klesdrakt? Fysisk 
affeksjon i offentlige rom? 

 

 

Om å avvike fra majoriteten, erfaringer og opplevelser 

• Hvordan opplever du selv det å være skeiv og å ha minoritetsbakgrunn? 

o Hva opplever du som” vanskeligst”? Hva opplever du som fordelene?  

• Har du hatt noen former for negative opplevelser knyttet til det å være skeiv?  

o Eksempler på negative opplevelser kan være: diskriminering, utestenging, frykt, 
hemmelighold, fysiske eller psykiske krenkelser, vold, osv.  

o Hvilke? Hvordan opplevde du dette? 

• Hvilke utfordringer opplever du knyttet til det å leve i det norske samfunnet og samtidig ha 

tilhørighet til to minoritetsgrupper? 
o Tilhørighet, psykisk helse, omgivelser, familie, venner, rus, etc.  

o Tanker om egen livskvalitet? 

• I hvilken grad blir du påminnet din minoritetstilhørighet i hverdagen? Opplever du at den 

gjøres mer relevant av omgivelsene i noen settinger enn den gjør i andre? 
o Hvis ja: Hvilke? Hvordan? 

• Synes du det har blitt lettere eller vanskeligere å være skeiv i Norge i det siste? 

• Synes du politikere i Norge fører en politikk som gjør det lettere eller vanskeligere for deg å 

være skeiv i Norge? 

• Blir du møtt med rasisme eller diskriminering når du søker jobb? 

 

Om hvordan multippel minoritetstilhørighet kan være en berikelse og ressurs 

• Hvilke positive opplevelser har du hatt knyttet til din skeive tilhørighet? 

• På hvilke måter opplever du dine minoritetstilhørigheter som en ressurs for deg? 

o På hvilke måter tror du dette kan være en ressurs for andre også? 

• Hva er viktig for deg at samfunnet og omgivelsene rundt deg kan tilby for at du skal kunne 

leve ut din skeive identitet? 

o Noe du savner?  

 

Avslutning 

• Noe mer informanten ønsker å tilføye selv? 

• Har du noen sluttkommentarer til det vi har snakket om? 

• Hvordan føles det å avslutte her? Komfortabel med å gå herfra, behov for debrifing, etc. 
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Vedlegg 2: Godkjennelse av NSD-søknad 
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Vedlegg 3: Etisk vurdering av internetisk komite ved Psykologisk institutt 

 

 

University of Oslo 
Faculty of Social Sciences – Departement of Psychology 

 

Postal address:  
E-mail:  
www.uio.no 

 

Audrey Charlotte Chrisholm Høibråten 
 

CC: Bente Træen 

Ref.number: 2217782 

Date: 2 October 2017 

Ethical evaluation of research project 

The Department of Psychology’s internal research ethics committee, based on received information, has 

ethically evaluated your project “Dual dose different: Queer narratives from young adults with ethnic 

minority backgrounds”/ "Dobbel dose annerledes: Skeive narrativ fra unge voksne med etnisk 

minoritetsbakgrunn". 

 

Your project, “Dual dose different: Queer narratives from young adults with ethnic minority backgrounds”/ 
"Dobbel dose annerledes: Skeive narrativ fra unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn" has been 
exempt from full review and thus approved by the Department of Psychology’s Research Ethics Committee.  
The Data Protection Official (NSD) has been notified about the project – number 55460. 
 
Remember to register the project at the department through net form: 
https://nettskjema.uio.no/answer/51849.html. 
 

 

 

 

Sincerely yours, on behalf of the Committee, 

 

Merete Glenne Øie and Erik Stänicke 

Members of the Department of Psychology’s Research Ethics Committee 
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Vedlegg 4: Informasjonsskriv og samtykkeskjema 

 

 

   

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 “Dobbel dose annerledes: En kvalitativ studie av unge skeive med etnisk 

minoritetsbakgrunn” 
 

Bakgrunn og formål 

LHBTQI+-personer med etnisk minoritetsbakgrunn er en dobbelt marginalisert gruppe i samfunnet 

vårt: En minoritet i minoriteten ut i fra seksuell orientering eller kjønnsidentitet, ved at de innad i de 

etniske minoritetsgruppene er en minoritet, men også internt i det skeive miljøet. På bakgrunn av dette 

kan disse individene antas å ha unike utfordringer, erfaringer og ressurser det er viktig å tilnærme seg. 

Det eksisterer fremdeles svært lite forskning på denne sub-gruppen i LHBTQI+-spekteret, og da 

spesielt i en norsk kontekst. Samtidig etterlyses det generelt mer fokus på interseksjonalitet i både 

skeiv forskning og minoritetsforskningen som sådan. 

På bakgrunn av dette er formålet med den foreliggende studien først og fremst å utvide 

kunnskapsnivået og forståelsen av unge skeive med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge. Hvordan 

oppleves det egentlig å tilhøre flere minoriteter i Norge i dag? Hvilke psykologiske fenomener og 

mekanismer kan ligge til grunn for disse unike erfaringene? Ved å kartlegge kan utfordringer rettes 

søkelys mot, holdninger forbedres og den generelle livskvaliteten til gruppen belyses og økes. Studien 

ønsker å besvare følgende kjernespørsmål:  

- Hvordan påvirker det å tilhøre mer enn én minoritetsgruppe den generelle livskvaliteten til 
skeive?  

- Hvordan kombinerer informantene identitetstilhørighetene sine og balanserer dem i ulike 
kontekster?  

- Hvordan oppleves og håndteres det å leve i det norske samfunnet, men samtidig ha en 
tilhørighet til en annen kultur? Opplevelser og erfaringer.  

- Hvordan kan det å tilhøre multiple minoriteter være en berikelse og ressurs? 
 

Dette kvalitative prosjektet er en mastergradsstudie tilknyttet Psykologisk institutt ved Universitetet i 
Oslo. Prosjektet samsvarer også godt med Regjeringens nylig vedtatte handlingsplan 2017-2020 mot 

diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk: Trygghet, mangfold, 

åpenhet (2017). Den inneholder 40 tiltak og legger opp til en gjennomgående innsats for økning og 

utvikling i kunnskapen på LHBTQI+-feltet, og hvordan offentlige myndigheter og instanser kan yte 

hjelp og støtte for å sikre god livskvalitet hos denne delen av befolkningen. Spesielt etterlyses det en 

aktiv forskningsinnsats overfor mindre synlige grupper og individer med multiple minoritetsstatuser – 

eksempelvis skeive individer med etnisk minoritetsbakgrunn. Situasjonen for gruppen har i 

majoritetssamfunnet forandret seg mye i løpet av de siste tiårene, og heldigvis til det bedre. En slik 
utvikling er allikevel ingen selvfølge globalt, og det kan antas at negative holdninger til LHBTQI+ 

fremdeles eksisterer og kommer til uttrykk i varierende grad innad i de etniske minoritetsmiljøene. 
Videre er dette et viktig prosjekt fordi det kan bidra til å belyse mangfoldet i gruppens erfaringer. En 

utfordring mange skeive med innvandrerbakgrunn kjenner på er at det er en del negative stereotypier 
og forventninger knyttet til det å være skeiv og ha minoritetsbakgrunn, som ikke nødvendigvis 

stemmer overens med virkeligheten de opplever. Den eneste måten å bekjempe feiloppfatninger, 
fordommer, diskriminering og stereotypier er ved å sørge for kompetanse, forståelse og bevissthet om 

etnisk mangfold. Kunnskap om gruppen er også nødvendig for å best mulig kunne ivareta det økende 

antall skeive migranter som søker beskyttelse i Norge.  

 

Utvalg av informanter 

Du som potensiell informant sitter på unike, verdifulle erfaringer og ressurser som det er svært 

interessant og viktig å kartlegge. Målgruppen dette prosjektet ønsker å nå er unge mennesker mellom 

18 og 35 år som definerer seg selv som skeive – det vil si at de faller innenfor kategoriene lesbisk, 

homofil, bifil, transseksuell, queer eller intersex – og samtidig har en ikke-vestlig etnisk 
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minoritetsbakgrunn. Med ikke-vestlig bakgrunn menes det land utenfor Europa og Nord-

Amerika. Rekruttering vil foregå ved hjelp av snowballing og kontakter i foreninger som 

Helseutvalget, Skeiv Verden og FRI.  

 

For å oppnå kravet om fritt informert samtykke vil alle de aktuelle informantene få utdelt 

dette informasjonsskrivet om prosjektets tema og forskningsspørsmål, hvor du nederst kan 

signere dersom du fremdeles ønsker å delta etter å ha lest informasjonsskrivet.  

  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Prosjektet er en kvalitativ studie basert på dybdeintervjuer. Spørsmålene vil ta utgangspunkt i 

de overnevnte kjernespørsmålene, og omhandle opplevelser og erfaringer knyttet til skeiv 

identitet og det å ha mer enn én minoritetstilhørighet. Intervjuene vil etter planen 

gjennomføres mellom oktober og november 2017 i et lokale ved Psykologisk Institutt eller 

annen fasilitet ved universitetet hvor intervjuet kan foregå i trygge og uforstyrrede 
omgivelser. Lengden på hvert intervju estimeres til mellom 45 og 60 minutter. Datamaterialet 

som fremkommer i intervjuet registreres ved hjelp av lydopptak og skriftlige notater. Dersom 
det er ønskelig kan du på forespørsel få se prosjektets intervjuguide før du samtykker til 

deltakelse.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?   

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Persondata til deg som informant vil 

avidentifiseres og kodes i henhold til etiske retningslinjer, da informasjonen som kommer 

frem i intervjuene kan være sensitiv og potensielt ha negative ringvirkninger for deltaker. Det 

er derfor kun masterstudent Charlotte Høibråten og ansvarlig prosjektleder Bente Træen som 

vil ha tilgang til intervjuene. En kodeliste vil opprettes som oppbevares separat fra intervjuene 

og samtykkeerklæringene, slik at det du forteller om i intervjuet ikke kan kobles til navnet 

ditt.  

 

Deltakerne i studien vil ikke kunne gjenkjennes i den ferdige masterteksten. Gjennomlesing 

tilbys deltaker om de måtte ønske det, slik at eventuell feilaktig informasjon kan korrigeres.  
 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 15.05.2018. Personopplysninger, notater og lydopptak 
vil avidentifiseres ved prosjektslutt. Ingen informasjon vil kunne tilbakeføres til deg som 

informant. 
 

Lydopptaket vil oppbevares på en kryptert minnepinne, uten navn. Etter at intervjuet er ferdig 
transkribert (utskrevet) vil lydopptaket slettes. Selve teksten kan lagres anonymt i inntil 5 år 

etter prosjektets slutt.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert og etter 

hvert slettet.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Charlotte Høibråten, 

46 76 52 62, charlotte.hoibraten@outlook.com eller ansvarlig veileder ved Psykologisk 
Institutt, Bente Træen, telefon +47 22 84 51 78, bente.traen@psykologi.uio.no.  

 

Studien er godkjent av Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for 

forskningsdata AS, og Etisk komite ved Psykologisk Institutt.  
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Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 

Boks 1094 Blindern, 0317 Oslo 
 

Samtykke til deltakelse i forskningsprosjekt	
	
Som en del av et masterprosjektet i helse- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo, 

utføres et prosjekt om LHBTQI+-personer med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge.  

 

Nærmere om undersøkelsen 

Studien er en kvalitativ studie som vil basere seg på et dybdeintervju med deg som informant.  

 

Totalt tar dette mellom 45 og 60 minutter.  

 

Hva skjer med informasjonen etterpå? 

Deltakelsen er helt anonym. Informasjonen kan ikke spores tilbake til deg. Resultatene fra 

spørreskjemaet og målingene vil i første omgang bli brukt i undertegnedes masteroppgave. 

Kanskje kan også eventuelle funn videreføres i ytterligere forskning, eller danne grunnlag for 

større kvantitative undersøkelser.  

 

Noe du lurer på? 

Hvis du har noen ytterligere spørsmål om prosjektet utover dette og informasjonsskrivet, kan 

du ta kontakt med masterstudenten eller faglig ansvarlig prosjektleder: 

 

Bente Træen, ansvarlig veileder og prosjektleder, (+47) 22 84 51 78 

 

Audrey Charlotte Høibråten, masterstudent, (+47) 467 65 262 

         

 

Samtykkeskjema 

 
Jeg har lest hele informasjonsskrivet fra Psykologisk institutt, og er innforstått med dette. 

 
Jeg er klar over at jeg står fritt til å trekke samtykket tilbake når som helst. 

 

Jeg samtykker til å delta i forskningsprosjektet. 

 

 

Dato __________________  Signatur _________________________________ _ 
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