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Förord
Det har alltid legat i Annes intresse att undersöka det kulturteoretiska begreppet
Intersektionalitet ytterligare sedan dess introduktion på grundkursen i historia. Därmed uppstod
en nyfikenhet om dess applicering är tillämpbar i en turismkontext. Tobias har haft en viss
förkunskap om intersektionalitet från grundkursen i sociologi. Kandidatuppsatsen sågs som ett
utmärkt tillfälle att få undersöka detta. Vi insåg att vi båda hade olika kompetenser, därmed har
vi kunnat väga upp varandras svagheter och tagit till vara på våra styrkor.
En kandidatuppsats anses vara ”pricken-över-i:et” på en högskole- och universitetsutbildning.
Därmed har uppsatsen varit en utmaning eftersom den ställt krav på att använda våra färdigheter
och kunskaper som vi behärskat genom utbildningens gång samt att se över nya utmaningar
som hör till uppsatsskrivandet på en högre nivå.
I denna uppsats har Tobias skrivit den inledande bakgrunden till uppsatsen, samt strukturerat
sammanfattningen av mejlintervjuerna till det empiriska avsnittet. Anne har haft det
övergripande ansvaret över det teoretiska ramverkets och metodavsnittets innehåll och struktur.
De enskilda ansvarsområdena har granskats av båda parterna och diskuterats gemensamt.
Uppsatsens formalia, problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar, analys,
diskussion, slutsatser samt mailintervjuernas konstruktion har skrivits i samverkan författarna
emellan.
Vi vill tacka vår handledare och övriga lärare på turismutbildningen som tillfört konkreta råd
och konstruktivt behandlat våra brister i uppsatsen. Detta har gjort oss och uppsatsen starkare.
På en personlig nivå har familj och vänner varit av yttersta vikt som stöd genom hela
utbildningen. Vi vill dessutom tacka de personer som objektivt och kritiskt granskat
informationen och språkbruket. Vissa personer har även agerat som testpiloter för intervjun.
Detta har varit fruktbart eftersom strukturen, språket och frågorna beprövades för att se om vagt
språkbruk förekom från författarnas sida. Till sist; tack till alla respondenter som svarade på
mejlintervjun. Utan er hade vi aldrig fått så stor insikt om ett så viktigt ämne. Förhoppningsvis
har vi lyckats tillföra ytterligare kunskaper angående gayturismen och att uppsatsen kan ses
som en språngbräda till fortsatt forskning.
Anne Arvidsson & Tobias Wester
Södertörns högskola
Huddinge, maj 2016

Abstract
Being gay and to travel can give rise to many problems despite the perception that a
homonormativity is evolving in today's societies. Within the scope of this paper it examines
homosexual Swedes' experiences and needs as tourists. The perspective of intersectionality has
been applied to distinguish privilege and oppression of gay men and women in a tourism
context. The methodological approaches are qualitative e-mail interviews with a snowball
sample and a thematic analysis to analyze the respondents' answers. This paper has shown that
when people are traveling to non-gay-friendly destinations and spaces they’re subjected to
repression in various forms. Both men and women reflect on their safety when choosing
destinations and to some extent avoid traveling to certain countries. Women disclaim their
needs of specific products and services as homosexuals, while the men affirm the gay culture.
Women, in this case, may be more likely to be subjected to oppression in many different
perspectives. To some extent, the authors consider that a heteronormative oppression exist in
today's tourism and it is a long-term effort to overcome the problems that homosexuals are
subjected to.
Key Words: Tourism, homosexuality, heteronormativity, experiences, intersectionality

Sammanfattning
Att vara homosexuell och att resa kan ge upphov till många problem trots uppfattningen att en
homonormativitet håller på att utvecklas i dagens samhällen. Inom ramen för denna uppsats
undersöks homosexuella svenskars upplevelser och behov som turister. Perspektivet
intersektionalitet har tillämpats för att se eventuella privilegier och förtryck hos homosexuella
män och kvinnor i en turismkontext. De metodiska angreppssätten är kvalitativa mejlintervjuer
där ett snöbollsurval applicerats samt en temaanalys för att analysera respondenternas svar.
Uppsatser har visat att när personerna reser till icke-gayvänliga destinationer och utrymmen blir
de utsatta för förtryck i olika former. Både män och kvinnor reflekterar över sin säkerhet vid
val av destinationer och i viss mån undviker att resa till vissa länder. Kvinnor avsäger behovet
av specifika produkter och tjänster som homosexuella, medan männen bejakar gaykulturen.
Kvinnor, i detta fall, kan vara mer benägna att utsättas för förtryck i många olika perspektiv. I
viss mån anser författarna att ett heteronormativt förtryck existerar i dagens turism och att det
är ett långsiktigt arbete för att rå bukt med de problem som homosexuella utsätts för.
Nyckelord: Turism, homosexualitet, heteronormativitet, upplevelser, intersektionalitet
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Begreppsdefinition
Nedanför presenteras de forskningsterminologier som är bärande i denna uppsats:
Gay, lesbisk eller homosexuell?
En Homosexuell person är känslomässigt och/eller sexuellt attraherad av personer av samma
kön. Gay är homosexuella personer, däremot avser detta oftast män, framförallt i engelska
sammanhang. Lesbisk refererar till homosexuella kvinnor.1 HBTQ-begreppet (Homo-, Bi-,
Transsexuell och Queer) är ett samlingsnamn som används inom Sverige. Den amerikanska
motsvarigheten LGBTQ, som står för Lesbian-, Gay-, Bi-, Transgender och Queer, lade till
kategorin Lesbian eftersom det annars skulle ha uteslutit denna grupp. Anledningen var just
därför att gay (homosexuell) ansågs vara synonymt med endast homosexuella män.2 I detta fall
kommer uppsatsen fortsättningsvis använda begreppet gay (exempelvis; gayturism) och
homosexuell som innefattar båda könen eftersom det kommer att brukas och appliceras i ett
svenskt sammanhang.
Kön och genus
Skillnaden mellan begreppen kön och genus kan klargöras genom att definiera det första som
det biologiska könet medan det andra är det sociala könet.3 Genus ”[…] handlar om de
förväntningar och föreställningar som både individer och samhälle har på hur människor bör
vara och uppträda utifrån sitt biologiska kön.”4
Diskurs
Diskurs kan benämnas som förbestämda normer, idéer, föreställningar eller sätt att se på
världen.5 Vetenskapen har försökt hitta ”sanningen”, det vill säga den riktiga beskrivningen om
hur världen egentligen ”är”. I diskursanalytiska teorier är sanningen inte något som är sant,
sanning är en konstruktion av samhället och uppstår ur en sammansättning av människors
värderingar. Sanning kan liknas med begreppet norm: ”Sanning är de normer ett samhälle sätter
upp för dina medborgare att leva efter[…]”6 Med andra ord är det diskursen som präglar
samhället och som sätter upp ”ramar” för vad människor kan och inte kan göra och säga.
Därmed formar ”reglerna” individen. Dock är diskursen flytande och är bunden till en viss tid
och ett visst rum.7 I turismen förmedlas otaliga bilder, texter, handlingar och tal som ger uttryck
för dessa förutbestämda verkligheter, det vill säga diskurser. En diskursanalys diskuterar dessa
infallsvinklar.8
1

RFSU, Sex-ABC (Senast uppdaterad: 2015-06-26) Tillgänglig: < http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/SexABC/ > (Hämtad: 2016-02-19).
2
Uppsala Universitet Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Hbt-begreppet och heterosexualitet, (Senast
uppdaterad: ej senast angivet) Tillgänglig: <
http://www.nck.uu.se/kunskapscentrum/kunskapsbanken/amnen/vald_i_samkonade_relationer/hbt-begreppet/ >
(Hämtad: 2016-02-19).
3
Kinnari, M. & Peltonen, S. (2007), ”Genus eller kön – vilken är skillnaden?”, Ikaros, 5.
4
RFSU, Att arbeta med genus (Senast uppdaterad: 2015-01-14) Tillgänglig: <
http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/Amnen/Att-arbeta-med-genus/ > (Hämtad: 2016-02-18).
5
Andersson, J. (2011), ”Diskurs”, I Syssner, J. (red.) (2011), Perspektiv på turism och resande - begrepp för en
kritisk turismanalys, 2:a uppl., Lund: Studentlitteratur AB, s. 37-55, s. 37.
6
Ibid., s. 41.
7
Ibid., s. 41 f.
8
Ibid., s. 37.
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Intersektionalitet
Intersektionalitet är ett kulturteoretiskt begrepp och en analys som synar interaktionen och
effekten mellan samhällets ”maktasymmetrier” där kategorierna som kan behandlas är kön,
genus, sexuell preferens, klass, profession, utbildningsnivå, ålder, religion, nationalitet,
etnicitet, funktionsnedsättning etcetera. Intersektionalitet är den direkta motsvarighet av
engelskans "intersectionality" och verbet "to intersect” syftar till att genomskära eller att korsa
olika maktasymmetriska dimensioner som är förbundna med genom ett dynamiskt samspel där
dem ömsesidigt konstruerar varandra.9
Heteronormativitet
Begreppet heteronormativitet tyder på att heterosexualitet tillskrivs en normativ och
privilegierad position i samhället. ”Heterosexualitet som norm osynliggör, marginaliserar och
till och med patologiserar andra former av sexualitet.”10
Queer
I grunden är queer ett ifrågasättande (teoretiskt eller politiskt) av heteronormen som naturlig,
eftersträvansvärd och allmängiltig, men ställer sig inte kritisk till heterosexualitet i sig. 11 Det
kan även innebära att personen ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer där hen
inte behöver definiera sin könstillhörighet eller önskar att inkludera många olika
könstillhörigheter och sexualitet.12 Queer utmanar också antagandet att det biologiska könet
”bestämmer” personens genus och därmed ett heterosexuellt begär.13 ”Queerteori kan i sig
sägas vara en intersektionell teori eftersom den fokuserar på länken mellan heterosexualitet och
genus.”14
Identitet
Inom turismforskningen har begreppet identitet blivit allt viktigare att undersöka. Detta beror
på att forskningen har valt att fokusera på hur service och dess utbud tolkas och uppfattas av
olika typer av turister samt att det finns påtagliga skillnader turister emellan. Turistens identitet
är av vikt eftersom identiteten förbinds med de förväntningar turisten har samt att det kan ge
upphov till konsekvenser för hur upplevelser, service och utbud tolkas. 15 Det turistiska fältet
innehåller relationer av över- och underordning som går att studeras bland annat mellan
individer, grupper och länder. Vid studier av identitet bör det uppmärksammas att
identitetsskapande utgör gränsdragningar.16

Lykke, N. (2003), ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, Kvinnovetenskaplig
tidskrift, 1 (3), s. 47-56, s. 48.
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Kinnari & Peltonen (2007), op. cit.
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Uppsala Universitet Nationellt Centrum för Kvinnofrid, op. cit.
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Nationalencyklopedin, Queer (Senast uppdaterad: ej senast angivet) Tillgänglig: <
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/queer > (Hämtad: 2016-02-17).
13
Uppsala Universitet Nationellt Centrum för Kvinnofrid, op. cit.
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Bredström (2011), op. cit., s. 113.
15
Syssner, J. (2011), ”Identitet”, I: Syssner, J. (red.) (2011), Perspektiv på turism och resande - begrepp för en
kritisk turismanalys, 2:a uppl., Lund: Studentlitteratur AB, s. 57-76, s. 57 f.
16
Ibid., s. 75.
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Gayturism
Idag kan turism för homosexuella, transsexuella och bisexuella kan definieras som: “any
tourism activity, either specifically designed to attract the LGBT (lesbian, gay, bisexual and
transgendered, queer) market, or one that, by nature and/or design, appeals to and is ultimately
pursued by the LGBT market”.17 Den engelska termen ”LGBT tourism” har använts för att
ersätta det mer familjära begreppet ”gaytourism” som är inhemsk inom både akademisk och
kommersiell litteratur samt inom turistnäringen själv. Medan ordet ”gay” i allmänhet uppfattas
som en hänvisning till homosexuella män och lesbiska kvinnor, har begreppet gayturism
historiskt använts i en bredare, mer allmän bemärkelse som surrogat för HBTQ-turism, vilket
återspeglar att gayturism är ett mer igenkännbart eller användarvänligt uttryck. Användningen
av termen HBTQ-turism explicit erkänner ett mer inkluderande koncept.18

Southall, C., (2012) “LGBT Tourism”, In: Robinson, P., (ed.) (2012) Tourism: The key Concepts, New York:
Routledge: Taylor & Francis Group, pp. 116-118, p. 116.
18
Ibid., p. 116.
17

iii

1. Inledning
1.1 Gayturism
Gayturismen sägs ha anor som går tillbaka till ”the Grand Tour” under den viktorianska eran.
Grand Tour gav homosexuella adelsmän både kulturell utbildning och möjlighet att uttrycka
sin sexualitet mer fritt, en form av turism kallat ”homosexuell turism”.19 Det var längtan att
hitta en plats att höra hemma på och känna sig accepterad som var den stora dragningskraften
till den växande gayturismen. I den tidiga gayturismen blev filmen Trollkarlen från Oz från
1939 en viktig symbol. Huvudkaraktären Dorothys längtan att komma bort från familjehemmet
där hon upplevde att hon inte passade in till en plats (landet Oz) där hon kunde få vara sig själv
och bli accepterad för den hon var. Den kanske mest kända låten från filmen ”Over the
Rainbow” med text av Yip Harburg och musik av Harold Arlen influerade den gaysymbol som
vi känner till idag, regnbågsflaggan. För att finna andra som också var homosexuell var det
vanligt att fråga: ”Är du en vän av Dorothy?”20
Turister reser av en mängd olika skäl. Homosexuella turister har mycket gemensamt med
heterosexuella turister till exempel behovet av avkoppling, tillflykt och självförverkligande.21
Detta är särskilt tydligt gällande önskan att fly från arbetet. Semester ses som en möjlighet att
koppla av och njuta av ostrukturerad tid. Sexuell läggning här är irrelevant för en önskan att
använda semester som en paus från arbetsrutiner. Semester utgör en möjlighet att ”komma bort
från allt” och är ofta en motiverande faktor och rättfärdigande av hårt arbete.22 Dock används
resor av många gaypersoner som ett sätt att kasta av sig tvångströjan eller ett sätt att lämna
”garderoben” som håller de fånga under vardagslivet. För många gaypersoner blir resan som en
pilgrimsfärd för att finna en kollektiv acceptans och därmed känna sig hemma i sig själv och
runt andra likasinnade.23 Gayturismen har förändrats från att vara något som varit nästan
osynligt, oattraktivt och många gånger otänkbart till att bli något som oftare och oftare dyker
upp i akademiska forskningsrapporter.24
Thomas Roth från Community Marketing & Insights (CMI, ett företag vars årliga
undersökningar ger demografiska profiler om den amerikanska homosexuella turistnäringen)
hävdar att många homosexuella är ”instängda” eller kommer från repressiva familjer,
gemenskaper eller samhällen. “At least during our vacations, we should be free to be ourselves
in a welcoming environment.”25

19

Southall (2012) op. cit., p. 117.
Waitt, G. & Markwell, K. (2006), Gay Tourism: Culture and Context, Binghamton, New York: Haworth
Press, p. 1-2.
21
Pritchard, A., Morgan, N. J., Sedgely, D. Khan, E. & Jenkins A., (2000) “Sexuality and holiday choices:
conversations with gay and lesbian tourists”, Leisure Studies, 19 (4), pp. 267–282, p. 280.
22
Ibid., p. 274.
23
Cymene Howe, A. (2001), “Queer Pilgrimage: The San Francisco Homeland and Identity Tourism”, Cultural
Anthropology, 16 (1), pp. 35-61, p. 37.
24
Waitt & Markwell (2006), op. cit., p. ix.
25
Puar, J. (2002 b) “Circuits of Queer Mobility: Tourism, Travel, and Globalization” GLQ: A Journal of Lesbian
and Gay Studies, 8 (1), pp.101-137, p. 102.
20

1

World Tourism Organizations (UNWTO) “Global code of Ethics for Tourism” konstaterar att:
Tourism…should be planned and practiced as a privileged means of individual and
collective fulfilment; when practiced with a sufficiently open mind, it is an irreplaceable
factor of self-education, mutual tolerance and for learning about the legitimate differences
between people, cultures and their diversity.26

Den globala synligheten av HBTQ-samhället ökar, även diskussionen om dessa
marknadsekonomiska effekter fortsätter att få dragkraft. Detta är i synnerhet tydligt i
resebranschen.27 Många inom turismsektorn är snabba att anamma idén om den ”rosa dollarn”
och främjar idén om homosexuella-resenärer som en handelsvara med en hög disponibel
inkomst.28 Detta återspeglas i den mycket använda akronymen DINKs – Double Income, No
Kids – som målar par av samma kön som de optimala konsumenterna.29 Den homosexuella
resebranschen är värd $165 billioner världen över och trots fluktuerande globala ekonomiska
faktorer under de senaste tio åren, fortsätter marknaden att växa på årsbasis med i genomsnitt
10 % per år. Uppskattningar säger att den homosexuella resebranschen utgör minst 6 % av den
globala turistmarknaden. Det har funnits ett behov av bättre förståelse och tillgång av denna
grupp konsumenter, eftersom segmentet växer i betydelse.30
Trots de sociala konsekvenserna som gayturister utsätts för så finns det andra fördelar utöver
de ekonomiska. Länders godkännande av samkönade äktenskapslagar sänder en stark
varumärkesbild av tolerans, respekt, framsteg och öppna sinnen som resulterar i en ökning av
HBTQ-besökare till destinationen.31 Homosexuella resenärer har visats sig vara lojala
konsumenter och kommer att göra upprepade besök till destinationer som är engagerade i
HBTQ-samhället.32

1.2 Problemformulering
Enligt författarna Pritchard, Morgan och Sedgely kan kombinationen av att vara homosexuell
och turist ge upphov till många problem av social karaktär. Motiveringar som berör sexualitet
och turism handlar bland annat om att söka säkerhet i tillskrivna homosexuella utrymmen på
andra destinationer. Vidare har deras undersökning visat att önskan att vara bland likasinnade
individer, behovet av att vara sig själv, att bli accepterad och att fly från heterosexismens
prägling är anledningar till att resa till andra destinationer. Att kunna vara öppet tillgiven med
ens partner är också av vikt för den homosexuella turisten. Framförallt har homosexuella män
använt semestern för att hävda sin kulturella kraft och för att undkomma de krafter som försöker
styra och begränsa deras beteende och identitet, vilket betyder att homosexuella utrymmen

26

World Tourism Organization (2012), Global Report on LGBT Tourism, AM Reports: Volume 3 (Madrid,
Spain; UNWTO, January 2012), p. 10.
27
Ibid., p. 8.
28
Puar, J. (2002 b) op. cit., p. 108.
29
World Tourism Organization (2012) op. cit., p. 8.
30
Stockholm the Capital of Scandinavia, Narrow streets meet open minds – putting gay and lesbian Stockholm
on the map, Stockholm Gay & Lesbian Network Project Report 2005-2015, pp. 1-28, p. 4.
31
Ibid., p. 11.
32
Ibid., p. 4.
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tillhandahåller gemenskap och territorium samt en känsla av ordning och makt.33 För personer
som måste dölja eller vara diskreta om sin sexualitet erbjuder semester en paus från trycket av
att vara homosexuell hemma och en möjlighet att komma in i en värld där de kan känna sig
bekväma med sin sexualitet. Medan homosexuella utrymmen agerar som en fristad kan sådana
platser vara kontraproduktiva eftersom de blir måltavlor för homofobiska våldshandlingar.
Därför kan homosexuella känna sig sårbara när de lämnar tydliga gayturismutrymmen.34 Brunt
och Brophy skrev i sin artikel att turister i allmänhet och homosexuella män i synnerhet är en
utsatt målgrupp för kriminella brott, därför kan homosexuella turister anses vara mer utsatta på
semester.35 Vissa homosexuella undviker att tala om för folk att de är homosexuella på grund
av rädsla för repressalier.36 Kayaalp Ersoy, Uca Ozer och Tuzunkans undersökning om
homosexuella män visade att respondenterna föredrog destinationer där de kan känna sig fria
och där de inte stöter på fientligt beteende.37 Det förekommer att värddestinationens
lokalinvånare misstycker till de homosexuella turisternas öppna sexuella beteende och närvaro
och har därför underliggande homofobiska attityder, konstaterar Hughes, Monterrubio och
Miller.38
Porias artikel behandlar homosexuella män och kvinnors upplevelser på hotell, varav författaren
har funnit att homosexuella män och kvinnor riskerar att vara objekt för socialt misstyckande,
fördomar och diskriminering. Detta kan leda till att homosexuella känner sig isolerade och
trakasserade. Därmed kan denna grupp även känna sig osäkra vid interaktion med andra grupper
i samhället som påverkar individuell konsumtion av turistiska upplevelser i allmänhet. Hotell
kan vara en plats där homosexuella i synnerhet måste kommunicera sin sexuella identitet i
närvaro av andra, vilket också upplevs som en farhåga för många homosexuella män och
kvinnor.39 Homosexuella vill även bli behandlade som andra besökare, i hotellsammanhang kan
det handla om möjligheten att kunna sova tillsammans i en och samma säng utan att bli objekt
för fördomar.40 Det är viktigt för homosexuella män och kvinnor att känna sig accepterade och
välkomna när deras sexuella läggning är känd för servicepersonalen. Specifikt vill de att
behandlas på samma sätt som de upplever att heterosexuella behandlas.41 Vidare har Hughes
kommit fram till att det är viktigt för homosexuella att kunna bekräfta sin homosexuella
identitet. Inte alla homosexuella har möjlighet att uttrycka sin identitet i sina ”normala” liv, vare
sig på sin arbetsplats eller på fritiden. Därför är semestern ett tillfälle där den sanna identiteten
får sitt utlopp.42
Pritchard, A., Morgan, N. J. & Sedgely, D. (1998) “Reaching out to the gay tourist: opportunities and threats
in an emerging market segment”, Tourism Management, 19 (3), pp. 273-282, s. 279.
34
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35
Brunt, P. & Brophy, K. (2006), “Gay Tourist Victimisation”, International Review of Victimology, 13 (3), pp.
275-299, p. 275.
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Brunt & Brophy (2006) op. cit., p. 282.
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Kayaalp Ersoy, G., Uca Ozer, S. & Tuzunkan, D. (2012), ”Gay men and Tourism: Gay Men’s Tourism
Perspectives and Expectations”, Procedia, 41, pp. 394-401, p. 394.
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International Journal of Tourism Research, 12 (6), pp. 774-786, p. 774.
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Trots uppfattningen att samhället blir mer tolerant mot homosexualitet samt att vissa forskare
hävdar att en ”homonormativitet” håller på att utvecklas i dagens samhälle kan dock livet för
många homosexuella fortfarande vara svårt.43
Skillnader mellan homosexuella män och kvinnor är ett område som kräver mer utredning.
Forskning som undersöker samspelet mellan faktorer såsom sexuell läggning, kön och genus i
en specifik destinations- och turistkontext kan ge mycket fruktbar information. I vilken
utsträckning kan en persons sexualitet i samspel med könet/genuset påverka turistiska
upplevelser? Inom ramen för betydelsen av homosexualitet i ett heterosexuellt samhälle eller
specifika heterosexuella utrymmen utforskar denna uppsats sexualitetens och könets/genusets
roll och effekterna av det ömsesidiga samspelet av dessa kategorier på olika destinationer.
Uppsatsen gör en djupdykning i de svenska gayturisternas egna berättelser av olika händelser
specifikt relaterat till deras homosexualitet samt undersöker vikten av homosexualitet i val av
en destination, turistbeteendet samt behov och begär innan, under och efter resan. Eftersom det
är av vikt att undersöka om upplevelserna och behoven skiljer sig åt könen emellan kommer
intersektionalitetsperspektivet användas som den bärande teorin för analys där de
maktasymmetriska kategorierna som behandlas är kön/genus och sexuell preferens i en specifik
turismkontext. Med detta i åtanke hoppas författarna kunna besvara uppsatsens titel: ”Existerar
ett heteronormativt förtryck i dagens turism?”
I genomgången av litteraturen som presenteras i teoriavsnittet har uppsatsskribenterna kunnat
konstatera att många forskare explicit efterfrågar mer forskning och jämförbara insatser i
forskningen gällande sexualitet i turismen, specifikt samkönade sådana, som är ett mindre
utbrett område i dagens forskning. Vår uppsats kan ses som ett svar från queerteorin som
efterfrågar mer analys som motsätter ett heteronormativt perspektiv, varje sig det förekommer
politiskt eller inom forskning. Denna uppsats kan leda till en bättre förståelse av de faktiska
erfarenheterna som dessa män och kvinnor upplever samt att det ger upphov till konkret
hantering av framtida service inom olika delbranscher av turismen. Ett flertal forskare har även
pläderat för användningen av intersektionalitetsperspektivet. Här har det även uppenbarats att
intersektionalitet, homosexualitet och turism är tre perspektiv som kan kombineras och ge
upphov till en djupare forskning. Detta innebär att denna uppsats på många fronter berör viktiga
ämnen. Uppsatsen tar sig an en mer inkluderande syn på ämnet genom att undersöka både män
och kvinnor och därmed ökar möjligheten att hitta personer som kan ge mer insikt om
fenomenet.

1.3 Syfte
Denna uppsats undersöker homosexuella svenskars upplevelser samt behov och begär som
turister på olika destinationer samt skillnaderna och likheterna mellan homosexuella män kontra
homosexuella kvinnor. Med hjälp av intersektionalitet som teori ska detta kunna skönjas om
det existerar ett heteronormativt förtryck i dagens turism och i vilka former detta kan uttrycka
sig.
Bredström, A. (2011), ”Intersektionalitet”, I: Syssner, J. (red.) (2011), Perspektiv på turism och resande begrepp för en kritisk turismanalys, 2:a uppl., Lund: Studentlitteratur AB, (s. 99-118) s. 114.
43
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1.4 Frågeställningar
De frågor som denna uppsats kommer att besvara är följande:
 Hur upplever homosexuella svenskar att de blir behandlade när de reser till olika
destinationer?
 Vilka faktorer är viktigast för respondenterna när de reser?
 Vilka skillnader och likheter är mest framträdande kvinnor och män emellan?
 Existerar ett heteronormativt förtryck i dagens turism?

1.5 Avgränsningar
Uppsatsens valda målgrupp för undersökningen är svenska homosexuella turister och det är
endast dessa personers perspektiv som kommer att behandlas, inte aktörer verksamma inom
turismsektorn. Denna avgränsning har gjorts eftersom det vore alltför omfattande att undersöka
samtligas åsikter. Däremot, varför andra sexuella preferenser är exkluderade beror delvis på att
det finns ett behov att avgränsa urvalet av respondenter något, å andra sidan handlar det även
om definitionsproblem hos olika köns- och sexualitetsidentiteter som gör det komplicerat att
behandla flera än bara homosexuella. Emellertid är det mer hållbart och fruktbart att fokusera
på ett segment, homosexuella turister, eftersom vi vill få fördjupad kunskap om deras
erfarenheter och upplevelser. Ovanstående redogörelser i Inledningen samt kommande delar av
arbetet gör kopplingar till begreppet HBTQ i stora drag som inkluderar homosexuella,
bisexuella, trans- och queerpersoner. Uppsatsskribenterna vill förtydliga att Pride inkluderar
föregående nämnda könsidentiteter och sexualitet där regnbågsflaggan är en gemensam symbol
som representerar mångfald i samhället.44 Avgränsningen i denna uppsats gäller homosexuella,
men det är viktigt att klargöra att det som nämns angående HBTQ är dessutom applicerbart på
endast homosexuella.
Svenska turister undersöks på grund av att det är enklare att analysera och tyda svaren eftersom
intervjupersonerna och uppsatsskribenterna delar samma språk. Detta är en fördel eftersom det
är brukbart att applicera en diskursanalys. Detta kan kartlägga och diskutera olika begrepp eller
teman i det insamlade datamaterialet som knyts samman i språkliga mönster som återspeglar
och formar tankesätt och beteendemönster i samhället.45 Majoriteten av dessa respondenter är
bosatta i Stockholm. Detta kan ses som en av uppsatsens begränsningar. Ytterligare en
avgränsning
som
gjorts
gäller
de
maktasymmetriska
kategorierna
i
intersektionalitetsperspektivet där denna uppsats kommer analysera kategorierna kön/genus
och sexuell preferens.
Ett förtydligande av uppsatsens undersökningsområde gäller de aktiviteter som de
homosexuella respondenternas reseanledningar. Vi ser fördelen med att dessa personer inte
behöver berätta om händelser i anslutning till aktiviteter som specifikt anses vara ”gay”, såsom

44

GAZE Magazine, Anderson S. W. (1993), The Rainbow Flag, 191 28th May, p. 25, (Senast uppdaterad: ej
senast angivet) Tillgänglig: < http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/scotts/bulgarians/rainbow-flag.html >
(Hämtad: 2016-04-10).
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Hjerm, M. & Lindgren, S., (2010), Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, Malmö: Gleerups Utbildning
AB, s. 86.
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Prideparader eller att de reser till destinationer med väletablerade gaydistrikt. Det kan dock
hävdas att personers ”vanliga” reseanledningar gör att de inte kan definieras som gayturister
enligt den inledande definitionen av Southall. Vi anser dock att för enkelhetens skull är det
gynnsamt att benämna homosexuella turister för just gayturister. Å andra sidan kommer inte
alla homosexuella resenärer att förbruka specifikt framtagna produkter och tjänster för
homosexuella eller resor till gaydestinationer. Däremot vill ingen homosexuell resenär uteslutas
från någon destination, produkt eller tjänst.46 Därför kan reseberättelserna beröra resor med
andra syften, där deras sexuella läggning var en central del av berättelsen.

1.6 Disposition
Kapitel 2: Metod. Uppsatsens forskningsstrategi, metodik och tillvägagångssätt som tillämpats
redogörs för. Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering diskuteras samt
diskussioner om etiskt förhållningsätt och källkritiska aspekter.
Kapitel 3: Teori. Den tidigare forskningens framsteg och tillkortakommande inom det valda
ämnet och teorin framställs tematiskt, samt att den valda och bärande teorin för uppsatsen
redogörs för grundligt.
Kapitel 4: Resultat. Det empiriska resultatet av svenska gayturisters reseupplevelser
sammanställs och redovisas uppdelat mellan könen.
Kapitel 5: Analys. Empiri och teori återkopplas tematiskt baserat på temaanalysen som
tillämpats.
Kapitel 6: Diskussion. Här diskuteras analysen utefter de uppsatta frågeställningar som
uppsatsen besvarat.
Kapitel 7: Slutsatser. Undersökningens slutsatser, bidrag och begränsningar presenteras,
rekommendationer för framtida forskning ges.

46
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2. Metod
2.1 Forskningsstrategi
En vanlig särskiljning av metodologiska tillvägagångssätt som forskare gör är mellan
kvantitativa och kvalitativa metoder. Distinktionen av kvantitativ och kvalitativ används för att
de klassificeras som olika metoder och tillvägagångssätt inom samhällsvetenskaplig forskning.
Vidare kan dessa begrepp uppfattas som diffusa eftersom de uppfattas och tolkas olika av
forskare och praktiker. Kvantitativ kontra kvalitativ forskning är ”[…] formen av två tydliga
uppsättningar av forskningsstrategier”.47
Kvantitativ forskning fokuserar på kvantifiering vid insamling och analys av data. Den har ett
deduktivt synsätt där fokusen ligger på prövning av teorier. Den utgår från den
naturvetenskapliga modellen, framförallt positivismen. Den har även en objektivistisk ansats
där den sociala verkligheten ses som en yttre och objektiv verklighet samt att den är oberoende
av de sociala aktörerna. Den kvalitativa forskningen å andra sidan fokuserar på ordens betydelse
under insamling och analys av data. Det kunskapsteoretiska angreppssättet är en tolkande,
fenomenologisk modell. Den kvalitativa forskningsstrategin har ett induktivt synsätt och
fokuserar därför på generering av teorier. Denna metod lägger mer tyngd på hur individer
uppfattar och tolkar sin sociala verklighet samt att den sociala verkligheten ständigt förändras
utefter individernas förmåga att skapa och konstruera, det vill säga en konstruktivistisk ansats.
Dessa skillnader är de mest grundläggande vid åtskiljandet av kvalitativ kontra kvantitativ.
Dessa rymmer givetvis mycket mer djup och det är inte alltid enkelt att skilja de åt när
forskningen tränger djupare in i frågeställningarna.48 Det finns forskningar som överbygger
denna uppdelning genom att kombinera strategierna. Viktigt att påpeka när man praktiserar
samhällsvetenskaplig forskning är att den saknar en absolut determinism.49
Kvantitativa och kvalitativa forskare är båda intresserade av vad människor gör och tänker, men
det är hur de går till väga för att ta reda på det som skiljer metoderna åt.50 Kvantitativ och
kvalitativa metoder skiljer sig åt framförallt när det gäller vilken roll teorin spelar, vilken
kunskapssyn den har och vilka ontologiska ståndpunkter som ingår.51 Valet av metod kan enkelt
avgöras av den valda frågeställningen: Om frågeställningen berör hur ofta, hur många eller hur
vanligt förekommande är det den kvantitativa som gäller. Däremot om den uttrycker en önskan
om att förstå eller finna mönster väljs den kvalitativa.52
Med beaktning av ovanstående resonemang kring kopplingen mellan teori och praktik,
ontologiska ståndpunkter samt forskningsstrategier följer en motivation till valet av metod för
uppsatsen: Det som behandlas i denna uppsats är svenska homosexuellas reseupplevelser
47
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utifrån intersektionalitet som teori. Vad som undersöks är vad denna sociala grupps medlemmar
har för världsbild och livssyn samt att författarna önskar att förstå deras situation. Därför passar
det bättre att tillämpa en kvalitativ metod eftersom metoden handlar om att fånga individernas
uppfattningar och tolkningar av den verklighet de lever i.53
I kvalitativa metoder vill forskaren kunna utforska och se de olika mönstren av fenomen som
finns i samhället. Relationer mellan olika kvantitativa variabler som betraktas som enheter och
att mata ut dessa i statistiska program blir inte lika intressant för denna uppsats. Däremot blir
den sociala föreställningsvärlden som den enskilda människan lever i och relationer människor
emellan intressant.54 Generellt sett brukar det induktiva synsättet kopplas ihop med kvalitativa
metoder och deduktiv med kvantitativa. Det finns dock många kvalitativa forskningar som inte
genererar ny teori utan har redan en bunden teori som är bakgrunden till den kvalitativa
undersökningen.55 Detta gäller i högsta grad för denna uppsats. Den kvalitativa metoden
kvarstår dock som den valda forskningsstrategin.

2.2 Val av metod
2.2.1 Kvalitativa intervjuer
Det som utmärker en kvalitativ intervju är att forskaren ställer välformulerade frågor som går
rakt på sak. Det som utvinns av dessa frågor är sedan innehållsrika och komplexa svar från
respondenterna. Efter en utförd intervju har forskaren en uppsjö av intressant och fylligt
material som därefter kräver hårt arbete att analysera. Detta är eftersom varje svar innehåller
intressanta åsikter, berättelser, mönster och annat som kan berätta om personernas upplevda
verklighet.56 Den kvalitativa intervjumetoden avser att kunna se den verklighet som
intervjupersonerna upplever och sedan tolka vad detta kan innebära utifrån det angivna
teoriperspektivet och den angivna situationen.57
Den svenska sociologen Jan Trosts uppfattning om intervjuer är att man ska som intervjuare
försöka förstå intervjupersonen och ”sätta sig in” i dennes sätt att tänka. Frågorna bör enligt
Trost handla om hur intervjupersonen ”kände” eller ”upplevde” en situation, ännu bättre vore
att fråga om vad som hände under en situation personen vad med om och vad de gjorde då.
Funktionen med detta är att intervjuaren får en bild av händelseförloppet, likt en film.58 ”Man
får svar om känslor och upplevelser om man ställer konkreta frågor om handling, beteenden
och aktiviteter.”59 Vidare finns inte någon objektiv verklighet, allt är subjektivt i hur vi agerar
i situationer och den handlingen leder oss. Det vill säga att personens uppfattning om sin
omgivning och situation ger följder i form av konsekvenser gällande dennes sätt att agera och
betrakta andra människor.60
53
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2.2.2 Mejlintervjuer
När ordet intervju nämns tänker de flesta på något som sker i en fysisk miljö och ansikte mot
ansikte. En ny miljö, eller snarare plattform, att utföra intervjuer på är via nätet.61 Denna uppsats
har använt mejlintervjuer för insamling av det empiriska materialet. Intervjuer via nätet innebär
dock att särskilda möjligheter och villkor tillkommer. Att få tag på intervjupersoner går ofta till
på ett annorlunda sätt än vid ”vanliga” intervjuer. De människor som ska nås är en viss
målgrupp som är av intresse att undersöka. De intervjupersoner som kommer att kunna svara
är endast de med tillgång till internet. I detta fall skulle det inte vara ett problem med en
kvalitativ metod eftersom denna uppsats inte är ute efter attityder och erfarenheter utifrån en
generell population och därmed dra generella slutsatser. Dock blir urvalet således endast de
med mer interneterfarenhet och tillhör troligen den yngre generationen, med andra ord innebär
detta att personer över en viss ålder kan komma att exkluderas från urvalet.62
Transkriberingar av personliga intervjuer öga-mot-öga är ett oerhört tidskrävande arbete.
Därför är det en otrolig fördel med mejlintervjuer som metod att transkriberingen av intervjun
utgår eftersom svaren redan är nedskrivna, vilket har gynnat denna undersökning. En nackdel
som däremot lyfts fram är att forskare blir beroende av att intervjupersonerna är duktiga på att
formulera sig i skrift. Ytterligare en risk är att alla respondenter inte svarar lika utförligt som
forskaren tänkt sig från början. Intervjuer via nätet påverkar också intervjusituationen samt
relationen mellan intervjuaren och intervjupersonen.63 Det finns tre olika aspekter att ha i
åtanke:
Den första aspekten är tid och rum. Detta har varit gynnsamt för denna uppsats eftersom det har
sparat dyrbar tid eftersom intervjuarna inte behövt åka till respektive intervjuperson.
Kroppslöshet är en aspekt som kan ses av kritisk karaktär. En viktig del som intervjuarna
förlorar är förmågan att tolka ansiktsuttryck och tonfall.64 En positiv aspekt är dock att personer
över nätet är mer ”sanningsenliga” eftersom de är mindre rädda att bli dömda för vem de är.
Anonymitet över Internet är starkt kopplat till att personer är mer benägna att avslöja personlig
eller känslig information över sådant som anses vara socialt oacceptabelt, förutsatt att de förblir
anonyma kräver stor tillit till att forskaren behandlar svaren konfidentiellt. Det går att uttrycka
det som att intervjusituationen blir mindre asymmetrisk, det vill säga att förhållandet mellan
intervjuaren och intervjupersonen blir på jämnare villkor.65
Den tredje och sista aspekten gäller språket. Att skicka ut frågor via mejl har som nämnts
tidigare en fördel i att intervjupersonen kan ta lång tid att formulera sina svar. Vissa problem
som kan uppstå vid mejlintervjuer är antingen att intervjupersonen inte vet om de förväntas
skicka fler svar eller hur pass långa svar de förväntas att skriva samt att det är svårt att be de
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utveckla sina svar i efterhand. Ett sätt att undvika detta är att intervjuarna i förväg har förberett
noga instruktioner som intervjupersonerna förväntas följa.66 Denna undersökning har gett
anvisningar som att intervjupersonerna ska försöka skriva längre och detaljerade texter där de
reflekterar över frågorna och anvisningarna, vad de kände och upplevde i situationer och deras
handlingar.
En annan viktig punkt att ta upp är hur intervjufrågorna har byggts upp. Denna uppsats använder
strukturerade intervjuer, vilket betyder att frågorna har med stor eftertanke formulerats i förväg
och sedan skickats ut enligt exakt samma mall till varje intervjuperson. Strukturerade intervjuer
har ungefär samma fördelar och nackdelar som mejlintervjuer. Fördelen är att det har varit
enklare att sedan kunna jämföra svaren till analysen samt att frågorna är av öppen karaktär där
intervjupersonen har kunnat formulera sina svar och har kunnat lägga ner mer tid att redigera
sina berättelser. Det som dock var mindre bra med den strukturerade intervjun är att när frågorna
skickats fanns ingen möjlighet att ställa följdfrågor när något intressant synades i en enskilde
intervjupersonens svar. Det ställde stora krav på författarna att vara extremt noga och ha ett
någorlunda hum om vad intervjupersonerna skulle tänkas kunna svara. 67*,* Det finns en risk
att de strukturerade frågornas framställning kan påverka respondenternas svar på ett negativt
sätt eftersom frågorna utgår från uppsatsskribenternas förutfattade meningar. Vi anser dock att
vi inte försökt förleda respondenternas svar vilket kan ses i den breda variationen av svar som
samlats in.
2.2.3 Snöbollsurval
Snöbollsurval, även kallat kedjeurval, är en urvalsprocess där forskaren tar kontakt med ett
mindre antal människor som är relevanta för undersökningen och låter sedan dessa personer
föra vidare undersökningen till ytterligare respondenter, vänner eller bekanta, som tillhör
samma målgrupp. Vanligtvis används denna strategi när det inte finns tillräcklig urvalsram för
en population där man kan göra ett stickprov. Ett snöbollsurval är aldrig representativ för en
population och urvalsmetoden hör framförallt till den kvalitativa ansatsen där det inte handlar
om att generalisera utifrån ett stort urplock.68
Denna uppsats har effektivt kunnat applicera ett snöbollsurval som metod. De människor som
skickar vidare undersökningen eller hänvisar till andra intervjupersoner kommer troligtvis göra
det till de inom sin närmiljö, vilket kan leda till att personerna är inom samma stad. I denna
uppsats var majoriteten av respondenterna bosatt i Stockholm, vilket kan uppfattas som en
begränsning. Snöbollseffekten kan hjälpa forskaren att fokusera på eller fundera över relationer
människor emellan och se ett samband på de människor som samlats in genom
snöbollsurvalet.69
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Om personen i fråga har valt att inte ge ett bidrag har denne ombetts att hänvisa eller skicka
vidare till någon annan som skulle vara intresserad av att delta. Snöbollseffekten har i denna
uppsats hjälpt uppsatsskribenterna att kunna sprida vidare undersökningen till flera personer. I
början var det dock nödvändigt att vi som intervjuare redan hade väsentliga kontakter med
gaypersoner på en professionell eller personlig nivå.
Figur 1: Snöbollsurval, “Från kärnan till periferin”, illustrerar hur nätverket mellan
intervjupersoner och respondenter kan se ut. Den svarta punkten i mitten avser kärnan som
representerar uppsatsskribenterna. Från kärnan skickas intervjun till de tre mörkgråa punkterna
i illustrationen som representerar uppsatsskribenternas närmaste kontaktpersoner som tjänar
som respondenter för intervjun. Dessa respondenter sprider i sin tur vidare intervjun till
ytterligare kontakter till de perifera områdena i ett kontaktnät, det vill säga de ljusgråa
punkterna längst ut på varje grå punkt. Ett snöbollsurval kan på så vis sägas vara en kaskadeffekt
där uppsatsskribenternas kontakter har egna kontakter.

Figur 1: Snöbollsurval ”Från kärnan till periferin”
(CC) BY 2.0 James Cook @ Social Networks

2.2.4 Temaanalys
Jonathan A. Smith, professor i psykologi på Brickbeck, University of London, anser att varje
forskare bör undersöka detaljerna i en enskild transkribering innan denne går vidare till nästa
oavsett hur många transkriberingar man fått genom sin undersökning. Med andra ord menas det
att forskaren börjar med detaljer och sedan arbetar denne långsamt upp till generaliseringar. En
text läses flera gånger och varje ny gång kan ge upphov till nya insikter. Smith föreslår en mall
11

att följa för att enklare kunna strukturera sin analysprocess, men bör givetvis anpassas till det
fall som undersöks:
1. Först läses en vald insamlad data flera gånger och samtidigt antecknas saker som
uppfattas som intressant, betydelsefullt och slående vid första anblick av det som
respondenten talar om. De anteckningar som förs kan vara kommentarer som försöker
summera, andra kan vara associationer eller kopplingar samt preliminära tolkningar.
2. De anteckningar som gjorts sammanfattas till olika nyckelord som fångar essensen av
fynden i texten.
3. På ett separat dokument antecknas dessa nyckelord och därefter letar forskaren efter
kopplingar mellan de teman som framstår från flera olika texter. Vissa av dessa teman
agerar som magneter, de drar andra teman emot de och blir förstådda i förhållande till
varandra. Vissa teman kan framstå som ”master themes”. Denna typ av analys innebär
en nära interaktion mellan forskaren och texten, där man försöker förstå vad
respondenter säger, men som en del av processen drar egna tolkningar. Detta skapar
ordning från den uppsjö av koncept och idéer som forskaren möts av i extraktionen av
respondentens svar.
4. Forskaren skapar en lista med masterteman i en sammanhängande ordning. Säg att fem
masterteman var mest framträdande och fångade respondenternas tankar bäst. Varje
mastertema kan ha underteman som hör ihop med mastertemat i fråga.
5. Till sist identifieras händelser i texten. Här kan forskaren markera olika teman och föra
anteckningar på vilka sidor eller delar och hur ofta de förekom i texten.70
I denna uppsats har skribenterna kunnat hitta ett flertal olika nyckelord i transkriberingen av
intervjuerna, dessa nyckelord har därefter sorterats inom sex teman.*

2.3 Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering
De kriterier som finns för bedömning av samhällsvetenskaplig forskning är reliabilitet,
replikation och validitet.71 Vissa forskare anser dock att forskningen bör bedömas och
utvärderas efter andra kriterier vid tillämpning av den kvalitativa metoden, trovärdighet,
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.
Trovärdighet: Detta kriterium handlar om hur troliga eller sannolika resultaten är. Det vill säga
om denna uppsats slutsats har orsaksbundna förhållanden mellan olika fenomen.72 Uppsatsens
teori, begrepp och metod är inget som lämnats åt slumpen. Allt som gjorts är av relevans samt
att syftet och frågeställningarna har besvarats. Därmed kan uppsatsen anses vara trovärdigt.

Smith, J. A., (1995), “Semi-structured Interviewing and Qualitative Analysis” in Smith, J. A., Harré, R. & Van
Langenhove, L. (eds.) (1995), Rethinking methods in Psychology, London: Sage Publications, pp. 9-26, p. 19 f.
* Se kapitel 5: Analys, ”Sammanställning av nyckelord och teman”, s. 44.
71
Bryman (2011), op. cit., s. 49.
72
Ibid., s. 52.
70
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Överförbarhet: Åsyftar till om resultaten kan tillämpas i andra kontexter. 73 I della fall skulle
andra forskare kunna applicera samma metod och angreppssätt inom ett annat område eller i ett
annat land för att se hur det förhållande som undersöks här är överförbart för det landets
invånare.
Pålitlighet: Handlar om forskningen kan få liknande resultat vid ett annat tillfälle.74 Detta faller
bort eftersom den kvalitativa forskningen inte drar generella slutsatser, resultaten här kan inte
replikeras exakt likadant.
Konfirmering: Berör huruvida forskaren har arbetat värderingsfritt och att resultaten lämnas
opåverkade av eventuella värderingar.75 Det kan enkelt besvaras med att författarna själva inte
har någon dold agenda med uppsatsen.

2.4 Etiskt förhållningssätt
Det etiska förhållningssättet är av större vikt vid kvalitativ metod eftersom undersökningen som
utförs i denna uppsats går in på djupet av intervjupersonernas liv och dessutom berör ett känsligt
ämne. Likt många begrepp är etik också något som är diffust och kan skilja sig mycket åt i teori
och praktik beroende på vem som tillämpar etiken.76 Därför är följande etiska synpunkter
grundade i uppsatsen och hos undersökningens intervjupersoner liksom det som författarna
anser vara av största relevans och av vikt att beakta.
Informationskravet: Författarna har valt denna princip eftersom det känns som en självklarhet
att intervjupersonerna ska känna till uppsatsens syfte, framförallt syftet med undersökningen
och intervjun. Detta har tillämpats i mejlintervjuns inledande del. Det har även framgått att
deltagandet är frivilligt.77
Samtyckeskravet: Detta krav har mindre betydelse för uppsatsen eftersom intervjupersonerna
har samtyckt till intervjun och valt att bidra med svar. Dessutom har ingen av de medverkande
varit under 18 år, därför fanns det inget behov av målsmans tillstånd.78
Konfidentialitetskravet: Som nämnts i föregående delar av uppsatsen väljer intervjupersonerna
att dela personlig eller känslig information. Därför har de behandlats med största möjliga
konfidentialitet, intervjupersonernas identitet kommer inte att avslöjas till utomstående parter.79
Nyttjandekravet: I intervjumallen har det framgått att undersökningen är i utbildningssyfte och
att det inte kommer användas för några andra ändamål.80
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2.5 Källkritik
Det som granskats är inte källan i sig, utan den information som hämtats ifrån den. Författare
bör skaffa sig en subjektiv uppfattning om källornas: validitet (att uppgifterna är giltiga),
relevans (de ger svar på det som efterfrågas) och reliabel (att de är tillförlitliga). Dessa
föregående nämnda principer gäller både för källor av primär och sekundär karaktär. 81 Vid
granskning av den information som samlats in har denna uppsats använt fyra principer som
bedömer källornas kvalitet: Äkthet, samtidighet, beroendeförhållande och tendenser.
Äkthet: Detta moment handlar om att undersöka om en källa är vad den ger sig ut för att vara.
I vår samtid med en ökad uppkoppling till Internet kan detta vara mer problematiskt att granska
eftersom vem som helst i princip kan publicera vad som helst.82 I de här fallen är
undersökningens granskning av primärkällan begränsad, det vill säga intervjupersonernas
utsagor. Huruvida de är vem de ger sig ut för att vara är omöjligt att granska och därför blir
förhållandet ett blint förtroende att de är sanningsenliga. I snöbollsurvalet har det framgått att
uppsatsskribenterna har börjat utskicket av intervjufrågorna till kontakter med gaypersoner på
en professionell eller personlig nivå, som därefter har fört vidare undersökningen till bekanta,
familj eller vänner. Således avvärjs kritiken om äkthet något eftersom vi kan med större
säkerhet lita på dessa personer även om svaren samlats in via Internet.
Gällande sekundärkällorna som samlats in via internet eller i form av litteratur och
forskningsartiklar, har författarna försökt att i möjligaste mån välja relevanta verk från kända
forskningsrön. Några av de forskningsjournaler som använts är: International Journal of
Tourism Research, Kvinnovetenskaplig tidskrift, Tourism Management och GLQ: A Journal of
Lesbian and Gay Studies. Information från internet har hämtats från bland annat den ideella och
etablerade jämställdhets- och turistorganisationen World Tourism Organization (UNWTO).
Samtidighet: Principen åsyftar tidsambandet mellan en händelse och dess dokumentation.83
Detta kan hamna i kläm eftersom de händelser och situationer som återberättats av
respondenterna kan ha skett flera år tillbaka i tiden. Vidare har respondenterna inte heller haft
vetskap om att informationen i form av en erfarenhet är av värde för en undersökning, vilket
resulterar i att de inte lagt vikt på att försöka komma ihåg eller kunna återberätta situationen.
Glömska är väldigt kritisk i denna princip. De forskningsartiklar som valts att tillämpas i
uppsatsen har varit skrivna i uppsatsens samtid, med undantag av några som dateras tillbaka till
sent 90-tal men vars innehåll har varit högst relevant. Detta är ett medvetet strategiskt val
eftersom vi frångår den moderna tidens metateorier och fokuserar därför på nyskrivna verk som
berör det rådande samhället och de rådande globala förhållandena i världen.
Beroendeförhållande: Principen kontrollerar om källorna är beroende av varandra, till exempel
att två intervjupersoner hänvisar till uppgifter från samma källa.84 Om källan är oberoende
betyder det att källmaterialet inte är en avskrift eller ett uttalande av en tidigare utgiven eller
81

Eriksson, L. T. & Hultman, J. (2014), Kritiskt tänkande, Stockholm: Liber AB, s. 111.
Ibid., s. 113.
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nämnd primärkälla. Intervjupersonernas svar torde vara oberoende i denna uppsats. De
sekundära källorna i form av litteratur och forskningsartiklar refererar ständigt till andra verk,
men i syfte att lyfta upp deras egna landvinningar inom ämnet, likaväl som hur denna uppsats
förhåller sig till litteraturen och artiklarna: för att sätta relevans och höja upp den egna
undersökningen.
Tendenser: Denna princip undersöker källans eventuella tendensiösa bakgrund. Det handlar om
att den som besvarat frågan kan ha ett visst intresse i att svara vissa saker.85 Det känns naturligt
om intervjupersonerna i detta fall skulle plädera för HBTQ-samhället eftersom de själva står
för H:et (Homo) i akronymen. Den personliga aspekten av tendensen är irrelevant att diskutera
i detta sammanhang. Andra intressen kan te sig som politiska eller ekonomiska vinster. Det
förefaller dock underligt om intervjupersonerna skulle placera politiska åsikter i sina berättelser
eftersom uppsatsen endast kommer visas inom högskolevärlden. Deras försök till att påverka
skulle få minimal inverkan.

2.6 Undersökningens tillvägagångssätt
Undersökningen mottogs med stort engagemang och nyfikenhet av respondenterna där allt
material som samlades in var användbart. Den kvalitativa undersökningens introduktion och
instruktioner samt frågeformulär skickades ut via mejl till de angivna respondenterna som nåtts
via ett snöbollsurval. Urvalet av respondenter gick till på följande sätt: För att maximera
spridningen av antalet deltagare rekryterades dessa genom personliga kontakter till de två
uppsatsförfattarna. I detta fall fick undersökningen sju stycken startpunkter för snöbollsurvalet.
Varje respondent blev ombedd att hänvisa mejladresser till minst en annan person för att sprida
undersökningen vidare. Dessa personer kunde vara vänner, familjemedlemmar, kollegor eller
bekanta som beskrev sig själva som homosexuella.
Intervjun bestod av tre delar: en sida introduktion, en sida instruktioner samt en sida
frågeformulär. Introduktionen bestod av en presentation av uppsatsen, dess syfte samt etiska
förhållningssätt. Introduktionen innehöll även olika krav på respondenten för att kunna delta i
undersökningen, att personens berättelser är från personen som turist samt att personen skulle
själv identifiera sig som homosexuell. Instruktionerna bestod av praktiska hänvisningar
gällande hur undersökningen skulle utföras. Till sist kom frågeformuläret där de respondenter
som deltog fick först fylla i variabler såsom namn (förnamn, smeknamn eller alias/signatur),
kön (kvinna/man), sexuell läggning (gay, lesbisk eller annan definition enligt preferens), ålder
(eller ”önskar inte att berätta”) och hemstad/hemort. Därefter skulle respondenterna välja ut en
eller flera händelser av positiv eller negativ karaktär att återberätta där de utgick från sex frågor
som skulle besvaras. Varje intervjuperson hade sju dagar på sig, från det att intervjun anlänt till
deras inkorg på mejlen att färdigställa sina svar. Därefter skickades en påminnelse ut om att
personen överskridit tiden och uppmuntrades därmed att slutföra undersökningen. Allteftersom
intervjuerna skickades in började uppsatsskribenterna strukturera materialet enligt Smiths
temaanalys för att se skillnader och likheter i materialet kvinnor och män emellan samt vilka
nyckelord och teman som var bärande och intressanta.
85

Ibid., s. 114.
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3. Teori
3.1 Intersektionalitet – begreppets framgång, bakslag och efterfrågan om
enlighet
Intersektionalitet är ett kulturteoretiskt begrepp och en analys som synar interaktionen och
effekten mellan samhällets så kallade ”maktasymmetrier” där kategorier som kan behandlas är
kön, genus, sexuell preferens, klass, profession, utbildningsnivå, ålder, religion, nationalitet,
etnicitet, ras, funktionsnedsättning etcetera. Begreppet har använts inom feministisk teori för
att analysera hur sociokulturella hierarkier och maktordningar interagerar. Dessa diskursivt och
institutionellt konstruerade maktasymmetrier skapar inkludering och exkludering i samhället.86
Makt och underordningsmönster varierar mellan individer, i fallet av gaypersoner är dessa
beroende på de övriga variablerna kön, klass, funktionshinder, ras, etnicitet etcetera.
Intersektionalitet är den direkta motsvarigheten av engelskans “intersectionality” och verbet “to
intersect” syftar till att genomskära eller att korsa olika maktasymmetriska dimensioner som är
förbundna genom ett dynamiskt samspel där de ömsesidigt konstruerar varandra.87
Begreppet härrör från Black Feminism-förespråkarna med Kimberlé Crenshaws i spetsen som
myntade begreppet intersektionalitet i slutet av 1980-talet.88 Att intersektionalitet grundades
kan ses som en motreaktion från afrikanska-amerikanska feministiska forskare som kritiserade
den vita hegemonin inom feminismen och forskningen samt de maktasymmetriska kategorierna
ras/etnicitet.89 Black Feminism ville belysa relationen mellan kategorierna genus och
etnicitet/ras.90 Under 1980- och 1990-talet utforskade författare som Crenshaw, bell hooks* och
Patricia Hill-Collins svarta kvinnors så kallade ”dubbla positionering” och synade den
västerländska feminismens vita, medelklassbaserade utgångspunkter där de sades tala för alla
kvinnor, men detta ledde till en homogenisering av det kvinnliga könet.91 Begreppet
intersektionalitet skapades således för att belysa att kön/genus aldrig kan analyseras i isolation
utan att det ständigt formas i relation till andra maktasymmetriska kategorier.

Lykke, N. (2005), ”Nya perspektiv på intersektionalitet: problem och möjligheter”, Kvinnovetenskaplig
tidskrift, 2 (3) (26), s. 7-17,, s. 8.
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Lykke (2003) op. cit., s. 48.
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Tolvhed, H. (2010), ”Intersektionalitet och historievetenskap”, Scandia, 1 (1), s. 59-72, s. 59.
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Ibid., s. 61.
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Lykke (2003) op. cit., s. 48.
* ”hooks blev en av den amerikanska feminismens förgrundsgestalter på 1990-talet. I en av hennes mest kända
böcker, Ain’t I a Woman? skriver hon om rasismens historiska konsekvenser för svarta kvinnor, medias
stereotyper om svarta kvinnor, och om "white-supremacist-capitalist-patriarchy", det vita
patriarkatet/kapitalismen. […] Namnet bell hooks tog hon från sin gammelmormor, och vägrar stava det med
stora bokstäver då hon vill dra uppmärksamhet till verket, inte till namnet.”
Wikipedia, ”bell hooks”, Uppdaterad: 2015-11-02, 16.12.
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Tolvhed (2010), op. cit., s. 61.
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(CC) BY-SA-NC 4.0, ”Intersektionen av maktasymmetrier” av Roland van Dierendonck @ De Omslag.

Illustrationen, ”Intersektionen av maktasymmetrier”, visar hur olika maktasymmetrier korsar
varandra. Den blå linjen representerar det manliga könet. Könet korsas med den gröna linjen
som står för religion, i detta fall representerar den Islam. En man av islamisk religion kan i ett
svenskt sammanhang bli underordnad i det svenska samhället eftersom hans religion kan
uppfattas som avvikande och hör därför inte ihop med den svenska normen. Detta kan också
gälla en rosa linjen som står för det kvinnliga könet. I en kontext av arbetsmarknaden kan en
kvinna vara underordnad mannen på grund av den anledningen att hon är kvinna. Det går även
att tyda i bilden att kvinnan korsas av en gul linje som representerar utbildning. Det förkommer
att kvinnor blir bortvalda medarbetare framför män trots deras kompetens. I den islamiska
religionen överlag är kvinnan underminerad mannen. I samhällets ögon är hon socialt och
politiskt exkluderad. Här kan man tolka flera olika inkluderingar/exkluderingar samt
privilegium/underordnad.92
Det som är positivt med intersektionalitet är att begreppet har skapat en teoretisk och
metodologisk plattform som klargör sociokulturell komplexitet och heterogenitet. I
förlängningen kan det bidra till att sociala och kulturella strategier utvecklas mot
marginalisering, xenofobi, sexism och homofobi.93 Intersektionalitet som analytiskt begrepp
har många goda aspekter. Begreppets styrka är att det inte endast fokuserar på en social kategori
som till exempel kön eller klass, det vill säga att det inte antar kategorierna som homogena
enheter.94 Intersektionalitet påminner oss om att vi inte kan undersöka dessa kategorier
isolerade från varandra.95 Genom att enbart fokusera på en axel av förtryck och social
ojämlikhet riskerade forskare att radera eller glömma de andra maktaxlarna som samspelar och

Appelros, E. (2005), ”Religion och Intersektionalitet”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2 (3), s. 69-80, s. 70 f.
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Kvinder, køn & forskning, 2 (3), pp. 21-30, p. 22.
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det som placerar individer i helt annorlunda situationer från varandra.96 De sociala kategorierna
och sociala relationerna korsar varandra på ett komplext sätt och intersektionalitet är därför
centralt för att kunna förstå de sociala relationernas interaktion och samverkan.97
Ett problem som uppstår med intersektionalitet är att begreppet kan finnas i otaliga variationer
över flertalet tvärvetenskapliga områden.98 Dock tillhör inte begreppet ett särskilt problem eller
till någon specifik maktförståelse, men eftersom begreppets betydelse och
användningsområden skriftar analytiskt i olika syften kan det framstå ”[…] som något av en
tom markör”.99 Författaren, litteraturkritikern och professorn Edward Said hävdade att teorier
kan förlora sin originalitet och kritiska ståndpunkt när de förflyttas mellan olika
forskningsdomäner.100 Ett annat problem är att vissa kategorier inom vissa forskningar blir
tilldelade en sorts prioritet, det vill säga att det skapas en hegemonisk hierarki av kategorier för
tvärvetenskaperna.101 Inom genusvetenskapen anses kategorin kön vara viktigare än andra
kategorier.102 Intersektionalitet har i feministiska sammanhang framstått som ett
paraplybegrepp och vissa efterfrågar mer analys och sammankoppling av andra kategorier än
bara kön.103
Kritiken mot intersektionalitetbegreppets gäller även bristen på metodologiska
förhållningsregler.104 Detta handlar om att intersektionalitet kan ta in en oändlig rad med
kategorier att undersöka.105 Som nämnt innan: att enbart fokusera på könsaspekten kan göra
forskaren blind för andra maktasymmetriers samspel. De som förespråkar intersektionalitet har
en poäng i detta. En viktig fråga att ha i åtanke är om inte intersektionalitet i förlängningen
leder till det Donna Haraway kalla för ”god-trick”, vilket innebär att inkludering av för många
kategorier gör att begreppet blir analytiskt ohanterligt. 106 Hur många kategorier anses vara
tillräckligt? Det kan uppfattas som motsägelsefullt om poängen med intersektionalitet är att
fånga korsningarna, varför inte överväga så många kategorier som möjligt? På vilka grunder
ska man välja vilka identiteter att inkludera eller exkludera? 107 En lösning är att varje forskare
gör ett medvetet val av kategorier för att undersökningen ska bli konkret och fokuserad för den
kontext som undersöks och den forskningsdisciplin som forskaren arbetar inom. 108 En
ytterligare problematisering kring intersektionalitet är ett krav från feministisk teori: att erkänna
både förtryck och privilegier vid korsningen av maktasymmetrierna.109
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Ett närbesläktat begrepp till intersektionalitet som kan vara användbart för analys är i relation
till begreppen norm och avvikelse, nämligen Haraways begrepp ”inappropriate/d others”.
Haraway menar att vissa kombinerade asymmetriska maktaxlar producerar sociala, kulturella,
ekonomiska eller politiska exkluderingar. Det vill säga att en kombination av olika maktaxlar
skapar en grupp i samhället som anses vara opassande eller avvikande ”normen”. Detta kan
förstås ytterligare i samband med begrepp som genus och queer, där en kategori i relation till
en annan diskursivt utpekas som avvikande. Det handlar också om individen och hur denne är
lokaliserad i tid, rum och kropp och är ständigt kopplad till ett specifikt nätverk av
intersektionella kategorier.110

3.2 Forskningsläge
Detta avsnitt återkopplar till tidigare forskningsbidrag inom det ämne och teori som uppsatsen
behandlar. Det finns en smal tillgång till forskning som explicit tillämpar intersektionalitet och
turism i nuläget. Samtliga artiklar och litteraturer som redogörs för behandlar olika inriktningar
av intersektionalitet i generella drag och tankar om hur det intersektionella perspektivet kan
appliceras. Appliceringen av intersektionalitet i homosexuella och turistiska termer samt
queerteori, gaypersoners reseupplevelser och behov är ämnen som är mindre utforskade i
dagens forskning. Den tematiska uppställningen är följande: intersektionella studier,
gayturisters upplevelser och behov, kopplingen mellan intersektionalitet, queerteori och
turistiska studier samt homosexuella kontra heterosexuella utrymmen. Uppsatsskribentera har
även utvecklat en egen modell som tar stöd från den tidigare forskningen.
3.2.1 Intersektionalitet
Nina Lykke har i artikeln ”Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen”
presenterat begreppet intersektionalitet i generella drag. Hennes syfte har framförallt varit att
visa dess användbarhet i genusforskning och feministisk teori i en politisk-teoretisk kontext. I
denna uppsats lyfts Lykkes argumentation fram gällande intersektionalitetens goda sidor och
kritik, eftersom det inte ligger i vårt syfte att undersöka gayturismen ur varken renodlade
feministiska eller politiska ansatser tar vi avstånd från denna argumentation som Lykke
presenterar. Skribenterna håller med Lykke att: ”[…] agera intersektionellt ger möjligheter
bortom de traditionella gränsdragningarna.”111 Lykke har därefter utvecklat sin argumentation
om intersektionalitetens fruktbarhet i artikeln ”Nya perspektiv på intersektionalitet: problem
och möjligheter”. Där hon skriver: ”[Jag] uppmuntra[r] kritiken mot de problematiska sidorna
av begreppet intersektionalitet, samtidigt som jag vidhåller dess användbarhet för en kritisk
feministisk – antirasistisk, antiheteronormativ, antixenofobisk, antisexistisk, osv –
teoribildning.”112
En teori som vinner popularitet kommer att tolkas och tillämpas av många teoretiker. Detta har
hänt med intersektionalitet. Eftersom intersektionalitet används inom flera forskningsfält såsom
postmodern feministisk teori, postkolonial teori, Black Feminism och queerteori är det inte
konstigt att det uppstått motsättningar mellan dessa olika akademiska discipliner. Ann Phoenix
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diskuterar i sin artikel ”Interrogating intersectionality: Productive ways of theorising multiple
positioning” att hon redogör för den feministiska litteraturen för att undersöka de aktuella
debatterna om intersektionalitet. Phoenix argumenterar att sociala kategorier genomskär
varandra på ett komplext sätt och att intersektionalitet är därför central för förståelsen av sociala
relationer. Hon utmanar inte intersektionalitetsperspektivets kunskapsteoretiska grunder utan
klargör begreppet.113
I den uppsjö av publicerade artiklar som behandlar intersektionalitet har Hill Collins märkt att
det finns en stor avsaknad av allmänna riktlinjer för begreppet. I sin artikel “Intersectionality’s
Definitional Dilemmas” anser hon att intersektionalitet står inför ett definitionsproblem. Likt
Phoenix diskuterar Hill Collins att variationer av intersektionella ansatser finns inom
tvärvetenskapliga områden. Hon inser dock att det inte går att finna en renodlad, universell och
färdig definition av intersektionalitet. Hill Collins framhåller att en sådan definition för att
avgöra om en viss bok, artikel, lag eller praxis passar in i en förutfattad intersektionell ram inte
är hennes avsikt samt att det underminerar intersektionalitetens komplexitet.114
3.2.2 Homosexuellas upplevelser och behov i turistiska sammanhang
De flesta företag har insett att homosexuella utgör en ny marknad och därmed lanserar projekt
samt kampanjer exklusivt riktade till homosexuella män och kvinnor. Författarna Kyaalp Ersoy,
Uca Ozer och Tuzunkan insåg att den homosexuella turistmarknaden kan vara en viktig
inkomstkälla för Turkiet. Syftet med deras studie “Gay men and Tourism: Gay Men’s Tourism
Perspectives and Expectations” var att visa homosexuella mäns perspektiv och deras
förväntningar som turist. En enkätundersökning utfördes med 71 homosexuella män i Istanbul
varav analysresultaten visar att homosexuella män föredrar destinationer där de kan känna sig
fria, där de inte stöter på skadligt beteende samt att servicekvaliteten är hög. Andra fynd var att
homosexuella män är mer beredd att betala mer för kvalitet.115
Burnt och Brophys studie, “Gay Tourist Victimisation”, undersöker om homosexuella turister
är en utsatt grupp för olika typer av brott, men även diskriminering. Deras efterforskning av
tidigare studier visar att utsatta homosexuella män som turistar har fått lite uppmärksamhet.
Detta är trots det faktum att både turister i allmänhet och homosexuella män i synnerhet är en
utsatt målgrupp för kriminella brott. Deras kvalitativa intervjuer tydde på att homosexuella
turister är ytterst utsatta på semester, dock är resultatet inte generaliserbart. Livsstilen som
homosexuella män har påverkar utsattheten. Brottslingar av homofobiska brott är mer benägna
att vara andra medturister på destinationen samt att homosexuella män diskrimineras ofta av
turistnäringens aktörer.116 Säkerhet och undvikande av diskriminering är en viktig faktor
beslutsprocessen på semester.117
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En aspekt som skiljer sig avsevärt, men kan vara av vikt är att uppmärksamma rön från
föregående forskning och denna uppsats, är värdsamhällets åsikter om gayturismen. I “‘Gay’
Tourists and Host Community Attitudes” skriver författarna Hughes, Monterrubio och Miller
att de vill uppmärksamma de åsikter som yttras av lokalinvånare gentemot homosexuella män.
Området som undersöktes var en liten mexikansk by där många homosexuella män vistades för
solsemester. Författarnas studie genom intervjuer med invånarna visade att de ogillande de
homosexuella turisterna. Detta tillskrevs invånarna på grund av det uppenbara sexuella
beteendet gayturisterna hade och även om det inte fanns någon uppenbar homofobi, antog
författarna att det var detta som låg bakom attityderna hos lokalbefolkningen.118
Yaniv Poria har uppmärksammat framväxten av turismforskning om homosexuella män och
kvinnor. Han anser att det är föga förvånande att när den första studien om homosexualitet och
turism publicerades var det tre viktiga ämnen som inte fick uppmärksamhet och dessa var
relevanta för förståelsen av homosexuella mäns och kvinnors turismupplevelser. Det första
ämnet som uteslöts var den erfarenhet som upplevdes på plats av dessa människor.
Hotellsektorn var det andra ämnet som ignorerades. Varav det tredje ämnet gällde
homosexuella kvinnor som nästan inte har fått någon uppmärksamhet alls inom
turismforskningen, enligt Poria. Studien “Assessing Gay Men and Lesbian Women’s Hotel
Experiences: An Exploratory Study of Sexual Orientation in the Travel Industry” undersöker
brittiska och israeliska homosexuella personers upplevelser på hotell. Resultaten visade att
deltagarna blir påverkade av de symboliska betydelserna de tilldelar olika delar av
hotellupplevelsen och det är viktigt för homosexuella män och kvinnor att känna sig
accepterade och välkomna när deras sexuella läggning är känd för hotellstaben. Specifikt vill
de behandlas på samma sätt som de tror heterosexuella behandlas.119
Samtliga författare, med undantag av Poria, behandlar endast homosexuella män som objekt
för sina studier. Dock bidrar alla tidigare resonemang med goda synpunkter som bevisats vara
användbara för denna uppsats. De olika teman som tas upp: homosexuella mäns perspektiv och
deras förväntningar som turist; homosexuella män som en utsatt grupp för olika typer av brott
i samband med turistiska aktiviteter; värdsamhällets misstyckte till manliga homosexuella
turister, och; homosexuella män och kvinnors upplevelser på hotell är alla enskilt utmärkta
forskningar i sina respektive syften. Det kan dock uppfattas som konstigt att Hughes,
Monterrubio och Millers artikel tas upp i detta sammanhang eftersom den behandlar synpunkter
som inte kommer från turisterna själva. Dock spelar lokalinvånares, anställdas eller
medturisters attityder en stor roll eftersom det är deras agerande som kan ge upphov till de
positiva eller negativa händelserna som de homosexuella turisterna upplever eftersom alla är en
del av den totala turismprodukten.
Denna uppsats fokuserar på både homosexuella kvinnor och män. Det var därför viktigt att
undersöka huruvida respondenterna i denna uppsats, kvinna som man, upplevde att de blev
behandlade som turist på en destination, det kan gälla samtliga aspekter: uppfyllandet av deras
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behov och förhoppningar, värdsamhällets och medturisters åsikter om deras vistelse,
serviceyrkens omhändertagande samt personers reaktioner och agerande mot homosexuella.
3.2.3 Intersektionalitet, queerteori och turism
Waitt, Markwell och Gorman-Murray anser i sin artikel “Challenging heteronormativity in
tourism studies: locating progress” att alla uttryck av mänsklig sexualitet, men särskilt ickeheterosexualiteter, fortsätter att vara placerade i utkanten av turismvetenskapen. Analyser av
andra sexualiteter är fortfarande ytterst ovanliga inom tidskrifter för turismvetenskap, enligt
de.120 Författarnas motiv för att genomföra denna genomgång av turistisk forskning var att
illustrera hur geografin av sexualitet har börjat ifrågasätta ett arv av heteronormativa ortodoxier
om förhållandet mellan sexualitet och turism.121
“A Transnational Feminist Critique of Queer Tourism” av Jasib Puar handlar om att författaren
är minst sagt häpen över den totala avsaknaden av turismstudier som behandlar kvinnor,
lesbiska och/eller kön. Puar är funderar över hur det kommer sig att homosexuella kvinnor i
turismen är ett oberört område hittills och använder intersektionalitet som teori för att
synliggöra queerkvinnor och lesbiskas utanförskap i turismen.122 Den nuvarande användningen
av termen ”gay ghetto” är mest förknippad med vit, över- och medelklass homosexuella
manliga områden.123 Puar hävdar att marketing organisationer som CMI och International Gay
and Lesbian Travel Association (IGLTA) inte berör homosexuella kvinnor tillräckligt, med
andra ord är turistmarknaden dominerad och överrepresenterade av homosexuella män. Utöver
detta skriver hon bland annat att homosexuella kvinnor tjänar mindre pengar än heterosexuella
par samt att två homosexuella män har kombinerat en högre inkomst än de två föregående
nämnda. Med detta menar hon att det beror på en könsdiskriminering på arbetsmarknaden
eftersom män tjänar mer pengar än kvinnor. I stort sett representerar turistmarknaden
privilegierade homosexuella män, menar Puar.124 Detta förklarar hon genom termen ”the good
homosexual”, med andra ord vita, rika, unga och stiliga homosexuella män, därmed exkluderas
homosexuella kvinnor.125
Michael Browns artikel “Gender and sexuality I: Intersectional anxieties” avser att diskutera en
trend i litteraturer inom det geografiska området och om sexualitet under de senaste åren:
relationen mellan sexualitet och social identitet. För att undersöka sexualitet inom queerteorier
måste författare, enligt Brown, inte endast fokusera på sexualitet i sig utan måste också beakta
kontakter med andra dimensioner av identitet. Detta görs via tillämpningen av intersektionalitet.
Med ”Intersektionella oroligheter” menar Brown att: det lätt att kringgå men inte lätt att lösa
dessa intersektionella oroligheter, alla typer av sexualiteter är implementerade i oroligheterna,
dessutom är Browns mål att uppmana medvetenhet och reflektion kring oron, snarare än att
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argumentera mot dem.126 Dessa oroligheter som Brown tar upp centreras runt ojämnheten av
intersektionalitetsforskningen där han bland annat lyfter upp att vissa maktasymmetrier har fått
mer fokus än andra.127 Brown argumenterar att forskare inom intersektionalitet har varit mindre
aktiva gällande det rumsliga spektrumet (spatiality). Han efterlyser i forskningen att rummet i
fråga kan ge upphov till olika identiteter och subjektiviteter.128
3.2.4 Homosexuella och heterosexuella utrymmen
Ett homosexuella utrymmen kan definieras som en fysisk manifestation av den homosexuella
gemenskapen, vanligtvis som en spatialt diskret koncentration av barer och klubbar men även
kaféer, butiker, bostäder och offentliga rum.129 Homosexuella turister är potentiella
störningsmoment av det offentliga rummet gällande produktionen av det offentliga rummet i
sig.130 Pritchard, Morgan och Sedgley hävdar att homosexuella länge har rest för rekreation och
ofta för att undkomma intolerans. Det är viktigt att se hur det offentliga rummet är omstritt,
kontrollerat och naturligt heterosexualiserat.131 Howard Hughes utökar förhållandet mellan
resor och homosexuellas identitet genom att notera att fritidssysselsättning är en viktig del av
byggandet av individuell identitet. Han vidgar begreppet ”semester” genom att förklara att det
finns en hel del kopplingar mellan homosexuell identitet och turism (specifikt åsyftar han
männen). Hughes skriver:
Given that the fulfillment or achievement of gay identity often involves travel and is thus,
in practice, a variation of tourism, it may also be argued that the search for gay identity is
itself conceptually a form of tourism. A man may live and work in what is basically a
heterosexual society and visit “the resort” of gay society in his leisure time.132

Sammanfattningsvis hävdar Hughes att semester underlättar byggandet av en homosexuell
identitet och att en stor del av sökandet efter en homosexuell identitet nödvändigtvis innebär
resor och är analogt med turism även om det inte innebär ”att ta semester”. Hughes fortsätter
att hävda att turism och att vara homosexuell är oupplösligt förenat på grund av det sociala
ogillandet av homosexualitet vilket tvingar många homosexuella människor att hitta
homosexuella utrymmen.133 Inte alla homosexuella män och kvinnor vill besöka homosexuella
utrymmen. Hur individer väljer att lägga mer eller mindre vikt på den homosexuella identiteten
varierar, vilket betyder att de följaktligen inte känner ett behov av att söka sig till ”homosexuella
utrymmen” - varken hemma eller på semester. Vidare kan det bero på att de inte känner sig
förtryckta i sin vardag. En annan orsak kan vara att utrymmena inte tilltalar alla homosexuella
eller för den delen är ”öppen” för alla homosexuella.134 Se diskussionen om ”the good
homosexual” presenterat av Puar i punkt 3.3.3.
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Förutom en utvidgning av gayvänliga reserelaterade företag, ökar även antalet homosexuella
destinationer, men uppenbarligen är vissa destinationer mindre attraktiva för homosexuella
turister på grund av de strikta lagar som reglerar homosexualitet. Det är väl etablerat att
geografin av gayvänliga och gayfientliga destinationer är extremt komplext.135
Föreställningar om utrymme och plats är av stor betydelse för alla diskussioner om
homosexuella i första hand på grund av homosexuellas uttryck för identitet inte ”hör hemma” i
sociala utrymmen och offentliga platser som butiker, kaféer och barer – normen lyder att det är
endast tillåtet att vara homosexuell i specifika utrymmen och platser. Homosexuella blir på så
vis marginaliserade, förvisas till homosexuella ghetton och privatiserade utrymmen eftersom
”gatan” är inte en asexuell plats, snarare är det allmänt naturligt att det antas vara autentiskt
heterosexuellt. Det är ett sunt förnuft om att ”gatan” det är ett heterosexuellt utrymme och tar
därför för givet att kunna utöva sina egna identiteter fritt. Dessa identiteter involverar offentliga
uttryck för kärlek såsom att hålla hand, kyssar, ömsesidiga gester som smekningar och utbyte
av meningsfulla blickar. Den heterosexuella karaktären av ”gatan” är inte oföränderlig, dess
sexualitet utmanas ständigt och återupprättas – heterosexuella försöker förneka homosexuella
legitimitet på gatan genom officiell sanktion, genom misstycke och även aggression.
Queeraktivister försöker utmana denna heterosexuella norm och själva produktionen av det
allmänna heterosexuella utrymmet. Däremot är de specifika utrymmena för homosexuella inte
alltid säkra, precis som med offentliga utrymmen är de ”jaktmarker” för de som vill begå
våldshandlingar mot homosexuella. Trots detta inger homosexuella utrymmen en stark känsla
av säkerhet och de är arenor där beteendet inte behöver redigeras för att överensstämma med
en heterosexuell norm. Homosexuella utrymmen i huvudsak ger gemenskap och territorium
samt en känsla av ordning och makt. De är platser av kulturellt motstånd med enorm symbolisk
betydelse, som ger kulturella och känslomässigt stöd för en politisk rörelse som består av en
allt mer skiftande och geografiskt spridd gemenskap. I relation till turismen, där homosexuella
utrymmen också blir turistiska utrymmen, utmanas även dessa utrymmen av både homo- och
heterosexuella.136

3.3 Teorins tillämpning – Hur kan intersektionalitet analysera gayturism?
Att använda intersektionalitet i analyser gör att forskaren fokuserar på berättelsen och vad som
händer när olika perspektiv möts samt hur dessa uttrycker ett maktförhållande i sociala liv,
institutionella sammanhang och kulturella ideologier.137 Genom att gayturister vistas på platser
utmanar de platsens heteronormativa struktur, men bara om platsen i fråga inte är känd för sin
gay-scen. Däremot säger vissa forskare att en homonormativitet håller på att utvecklas i dagens
samhälle eftersom många platser i västvärlden erbjuder samma rättigheter till homosexuella
män och kvinnor som till heterosexuella.138
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Aspekten av tid och rum spelar stor roll. Kopplingen till turism är att diskurser är flytande
genom tiden, det kan se annorlunda ut på olika platser genom olika tider, turisten reser till olika
rum och därmed kliver in i en ram med andra föreställningar om homosexualitet. Korsningar
av kategorier som ger upphov till förtryck eller privilegier spelas ut på olika sätt i olika delar
av världen. Detta skriver Hill Collins om där hon uttrycker att: ”[…] because intersecting power
relations that foster complex social inequalities take various forms across national contexts,
[categories of] race, class, and gender [etc.] are not equally salient.”139 Forskare inom
intersektionella studier har varit undermåliga med att undersöka rumslighet i förhållande till
gayturism: att betona hur platsen kan ge upphov till olika identiteter och subjektiviteter. En
annan kraftfull punkt som bör belysas i arbetet med intersektionalitet av sexualitet och kön är
exponeringen av privilegierade identiteter inom heteronormativitet och homofobi. Detta
återspeglar ett feministiskt krav på det intersektionella teoriarbetet, att erkänna både förtryck
och privilegier i korsningar av identiteter.140
Att endast undersöka en enskild kategori avancerar bara partiella och ofullständiga analyser av
de sociala orättvisor som kännetecknar människors liv. De maktasymmetriska kategorierna
såsom kön, klass och sexualitet etcetera formar människors upplevelser.141 Det går att säga att
“what makes an analysis intersectional […] is its adoption of an intersectional way of thinking
about the problem of sameness and difference and its relation to power.”142 Intersektionalitet
som ett verktyg kan bidra med mycket, oavsett om det berör sociokulturella, politiska eller
forskningsaspekter. Vi pläderar för varför det är viktigt att tillämpa inom det turistiska
forskningsfältet i förhållande till homosexualitet genom ett citat från Cathy J. Cohens verk
“Punks, bulldaggers, and welfare queens: The radical potential of Queer politics”.
Intersektionalitet är viktigt därför att:
[…] examining the concept of “queer” in order to think about how we might construct a new […] identity
that is truly liberating, transformative, and inclusive of all those who stand on the outside of the dominant
constructed norm of […] white middle- and upper-class heterosexuality. Such a broadened understanding
of queerness must be based on an intersectional analysis that recognizes how numerous systems of
oppression interact to regulate […] the lives of most people. 143

Mot bakgrunden av ovanstående resonemang från den tidigare forskningen har
uppsatsskribenterna kunnat utveckla en egen modell för att kunna förstå intersektionalitet och
dess koppling till turism samt det valda ämnesområdet. Figur 2: ”Intersektionalitet och
gayturism – könets/genusets och den sexuella preferensens roll i ett turismperspektiv” visar hur
destinationen/rummet och att vara turist interagerar med varandra i samband med
maktasymmetrierna kön och sexuell preferens som ömsesidigt konstruerar varandra. Här kan
könet ha en större roll om man undersöker skillnaderna mellan könen och hur dessa personer
uppfattar olika situationer i samband med konsumtion av turismupplevelser och
turismprodukter.
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Den stora grå cirkeln representerar den destination eller det rum som personen valt att resa till
varav denna destination har en diskurs som dominerar det rådande samhället. När en person
reser till en destination som ligger bortanför personen vanliga rörelsemönster räknas denne som
en turist, den mellanstora blå cirkeln representerar detta. De två maktasymmetriska kategorierna
kön/genus och sexuell preferens står för den gula respektive rosa cirkeln. Dessa två kategorier
interagerar med varandra varav effekten och resultatet är mittpunkten där sexuell preferens och
kön möts.

Illustration: Egen integrerad modell baserat mot en bakgrund av tidigare forskning.
Figur 2: ”Intersektionalitet och gayturism – könets/genusets och den sexuella preferensens roll i ett
turismperspektiv”

Vad som sker i denna mittpunkt beror dels på den specifika kontexten, i detta fall handlar det
om destinationen och rummet i fråga, samt att detta samspelar också med det faktum att
personen är en turist i sammanhanget. Detta i sin tur samspelar med de maktasymmetriska
kategorierna. Intersektionen, det vill säga mittpunkten av figuren, mellan sexuell preferens och
kön ger upphov till antingen förtryck eller privilegium. Könsmaktssystem och homofobiska
hierarkier påverkar och påverkas av varandra i en större kontext. Kort innebär detta att
destinationens normkultur samt diskurs och att vara turist inom destinationen kan i sig ge
upphov till en viss händelse. När kön och sexuell preferens förs samman i en intersektion kan
detta i sin tur få ytterligare innebörder. De sociokulturella hierarkierna och maktordningarna
interagera, dessa diskursivt och institutionellt konstruerade maktasymmetrier skapar
inkludering eller exkludering från destinationen eller rummet.
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4. Empiri
Data samlades in från totalt 13 självidentifierade homosexuella män och kvinnor, varav sju
stycken var kvinnor och sex stycken var män. Samtliga intervjuer som samlades in var brukbara.
Åldern av respondenterna varierade, varav den lägsta åldern hos männen och kvinnorna var 23
år och den högsta 52 år.
Variabel

Kvinna

Man

Antal intervjuer

7 st

6 st

Medelålder & räckvidd

28 år, 25-35 år

31 år, 23-52 år

Främsta reseanledningar

Avkoppling, upplevelser

Destinationer

Solsemester, sexuella
interaktioner, gaykultur
Barcelona (Spanien), Berlin
(Tyskland), Nice (Frankrike),
Pattaya (Thailand), Sitges
(Spanien), Sri Lanka.

Helsingfors (Finland),
Içmeler (Turiket), London
(England), Magaluf
(Spanien), Marrakesh
(Marocko), Milano (Italien),
Paris (Frankrike), Prag
(Tjeckien), Simrishamn
(Sverige), Ystad (Sverige)
13 st

Totalt, antal intervjuer

Tabell 1: Respondenter och deras egenskaper

4.1 Mejlintervjuer; kvinnor
Destination och reseanledning
De destinationer som de kvinnliga respondenterna har åkt till och valt att berätta om var
Simrishamn, Helsingfors, Prag, Marrakesh, London, Paris, Milano, Magaluf, Içmeler och
Ystad. Dessa resor skedde mellan åren 2010-2015. Respondenterna råkade ut för flera
situationer som de återberättar i intervjuerna och upplevde därmed saker såsom alienation,
hånfulla yttranden, förvrängda och konservativa synsätt samt diskriminering och förtryck på
grund av ländernas lagar, kulturer och normer. Även utrymmena för händelserna varierade
mycket. Reseanledningarna skiljde sig åt, men majoriteten nämnde avkoppling som den främsta
anledningen.
Det offentliga rummet och offentlig tillgivenhet
En kvinna, 35 år från Stockholm, åkte till Simrishamn i Sverige år 2015 tillsammans med en
annan kvinna. Målet med resan var främst camping och vandring under flera dagar, men även
avkoppling därefter. På campingplatsen bodde det mest familjer med småbarn. Det
respondenten berättar är att hon och kvinnan hon umgicks med blev väldigt uttittade när de
anlände och under hela deras vistelse av familjerna.144 På en restaurang beskriver respondenten
en händelse som följande: ”På restaurangen tittade folk på oss som om vi vore utomjordingar.
De kunde inte förstå, antar jag, att två tjejer åt middag tillsammans. Om vi pussades då var [det]
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dags för öppna munnar och nervositet.”145 Detta var något som var återkommande hos samtliga
av de kvinnliga respondenterna, nämligen offentlig tillgivenhet gentemot sin partner. I detta fall
kunde respondenten inte uttrycka sin identitet genom tillgivenhet till sin partner i ett offentligt
utrymme. En 27 årig kvinna från Stockholm beskriver en situation med liknande karaktär när
hon reste till Marrakesh i Marocko år 2014 med sin dåvarande partner: ”Vi kunde inte hålla
handen eller på något sätt visa vår kärlek. […] [D]et var en lättnad att komma tillbaka till
hotellrummet och sitta på balkongen för där kunde ingen bestämma om jag kysste min
flickvän.”146
Känslan av alienation och utanförskap
En 25 årig kvinna från Stockholm reste till Magaluf i Spanien år 2010. Här upplevde hon en
slags alienation. Respondentens uppfattning om resan var att hon kände att hon inte passade in
i stadens demografi och turistområde, något som hon inte anser är unikt för semesterindustrin
utan handlar mer om hur världen ser ut idag. Med detta menar hon att homosexualitet är en
minoritet samt att som homosexuell går det inte att förvänta sig att bli behandlad på ett bra sätt.
Hon agerade inte på situationen på ett speciellt sätt därför att: ”Jag har fattat att jag är gay sedan
jag var 14 år gammal och hade vid den tiden redan accepterat att jag alltid kommer vara lite
utanför.”147 Detta gick även att koppla till den 28 åriga kvinnan som reste till Prag som upplever
det inte som något ovanligt att folk reagerar på hennes läggning, hon menar att det hör till
vardagen att bli bemött med folks ovisshet och ovana vilket lett till att hon slutat reagera på
det.148 Respondenten som blev uttittat på campingplatsen i Simrishamn upplevde också en form
av alienation på grund av den sexuella läggningen.149 En 27 årig kvinna som åkte till Içmeler i
Turkiet år 2011 med sin sambo blev också uttittade av lokalinvånarna: ”Det skedde när vi gick
i området och människor såg att vi höll i händerna eller att de utifrån vårt utseende dömde oss
för att vara gay, blickar slängdes mot oss och det var ord som slängdes ur munnarna. Detta var
endast från män. Det var inte en enda kvinna som tittade ”kostigt”[sic] eller sa något.”150 När
den 30 åriga kvinnan från Stockholm åkte till Ystad med en annan kvinna fick även dem
kommentarer från en spydig kvinna:
Vi höll varandra i handen och stannade till för att pussas. En kvinna som satt på en bänk
ropade med spydig röst efter oss något i stil med ”Oj, oj, oj, är ni såå kära i varandra”. Med
tanke på den fina sommardagen det var och att fler par (heterosexuella) också promenerade
omkring i hamnen upplevde jag att hennes kommentar berodde på att vi var två tjejer. Hon
ropade inte efter något annat par.151

Respondenten skrev vidare att det upplevdes som olustigt att bli iakttagen och att ens behöva
motta en sådan kommentar. Där och då kände respondenten sig inkräktad på hennes och hennes
partners privata sfär. I efterhand och i skrivandets stund reflekterade hon på homosexualitet i
dagens samhälle i relation till sin egen upplevelse så här: ”Ingen människa borde ta sig friheten
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att kommentera andra personer alls [...] [H]omosexualitet kommenteras ständigt i samhället och
betraktas som avvikande. Så jag är egentligen inte förvånad. Så jag skulle säga att känslan så
här i efterhand är både ilska och uppgivenhet.”152
Heteronormativa uttryck
Respondenten som reste till Prag i Tjeckien tillsammans med sin flickvän år 2014 fick också
en negativ upplevelse. I bokningen av hotellet skedde det en händelse när hon i efterhand skulle
bekräfta att de skulle få en dubbelsäng och inte två enkelsängar. Den man som mottog deras
förfrågan på hotellet ville inte referera till hennes partner som något annat än en man trots att
hon specifikt frågade om hon kunde få en dubbelsäng till sig själv och sin flickvän.153
Att dölja sin homosexualitet
Att dölja sin homosexualitet var något som en av kvinnorna skrev om i samband med att inte
kunna visa tillgivenhet till sin partner. Respondenten som reste till Marrakesh fick reda på strax
innan avresa att homosexualitet var belagt med 3 års fängelse i Marocko. Denna vetskap
påverkade större delen av deras resa. Kvinnorna fick dölja sin läggning genom att låtsas vara
systrar för att ingen skulle misstänka de. Hon beskriver hela resan som psykisk påfrestande,
men detta var inte endast på grund av landets lagstiftning. Hela semestern upplevdes som tråkigt
och hon skulle aldrig åka tillbaka dit. Den andra resan gick till London, Paris och Milano under
år 2012. Länderna beskrivs av respondenten som bekväma för att de ligger i Europa och har
Prideparader, samt att hon upplever de som om det vore hennes hemland där endast språket är
det som skiljer de åt. Här skrev hon att på de här resorna var det mycket enklare att öppet visa
sin kärlek till sin partner, speciellt i Londons gayvänliga områden. Där kunde de vara helt öppna
med sin relation, utan att det blev någon konsekvens av det. Att det var mer bekvämt att vistas
i Londons gaydistrikt var något som respondenten uttryckligen och ofta påpekade i texten.154
Säkerhets- och riskhantering
Den föregående diskussionen om att dölja sin homosexualitet leder oss naturligt till något som
kvinnorna gemensamt tog upp, nämligen aspekten av säkerhet och risk. Kvinnan från
Hallstahammar skriver bland annat att det kan vara svårare att resa som ett homosexuellt par
med avseende på tillgivenhet gentemot sin partner, hon tar då upp kyssar och att hålla hand som
exempel.155 Det har visats att säkerhets- och riskaspekten är en viktig dimension hos de
homosexuella kvinnorna när de reser med sin partner och var därmed en anledning som
påverkade valet av destinationer. Den 28 åriga kvinnan från Stockholm skrev att när det
kommer till val av destination menar personen att som homosexuell är det nödvändigt att ha
viss koll i valet av destination. Detta på grund av att vissa länder inte accepterar homosexualitet
och att det till och med kan vara straffbart. Det som påverkar hennes val av destination är att
det inte ska vara straffbart att vara homosexuell på destinationen av rena säkerhetsskäl.156 Den
27 åriga kvinnan skrev liknande svar, det ända som hon menar att på något sätt påverkar hennes
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val av resa är att hon undviker länder som har en förvrängsyn på homosexualitet.157 Den andra
27 åriga kvinnan och hennes sambo som reste till Içmeler har fått avstå från vissa destinationer
på grund av landets syn på homosexualitet: ”Jag skulle väldigt gärna åka till Egypten, då det
verkar vara ett fantastiskt fint land […]. Men på grund av att de har en ”skev syn” på
homosexualitet har vi helt avstått det landet. Vi tittar inte ens längre på resor dit.”158 Något som
de flesta kvinnliga respondenterna höll med om var att när de reser själva har de inget behov
att visa upp sin sexualitet. En kvinna, som exempel, skrev att visar hon aldrig sin sexualitet
öppet, däremot skriver hon att med en potentiell framtida partner och framtida familj är hennes
enda begär att bli respektfullt behandlat av personalen.159 En annan respondent skrev att:
Det skulle vara viktigare att välja en gayvänlig destination när jag reser med min flickvän
snarare än när jag reser ensam eller med andra personers som inte är gay. När jag reser
ensam vet ingen att jag är gay och jag behöver inte säga det heller. Det är därför jag varit i
mindre gayvänliga ställen som Polen och indien [sic!] utan problem.160

Något som de flesta av kvinnorna var överens om var att de begär att servicepersonalen och
värdsamhället ger ett gott bemötande till de och deras partner. De flesta nämnde att de använder
sökmotorer online för att undersöka destinationen och därmed försäkra sig om att det är säkert
att vara homosexuell där.
Val av gayvänliga destinationer och produkter
Ett land som två respondenter uttryckligen bojkottar att resa till var Ryssland. En respondent
skrev i aspekten av säkerhet mot henne och sin partner och avstår därför från att åka till länder
som Ryssland på grund av deras dåliga gayrykte.161 Hon ser en risk i att åka till dit och hamna
i problem. En annan respondent skrev att hon väljer att resa till gayvänliga destinationer
eftersom hon inte vill bidra ekonomiskt till ett land där HBTQ-personer blir bestraffade för sin
könsidentitet, sexualitet eller upplever andra former av förtryck.162 Ytterligare två respondenter
nämnde specifikt muslimska länder som destinationer de inte skulle välja att resa till med sin
partner.163 Den 30 åriga kvinnan skrev att: ”… en romantisk resa med en partner är det inte så
lyckat att besöka ett land där homosexualitet är olagligt eller kanske lagligt men inte socialt
accepterat.”164
Något som hörde till ovanligheten för de kvinnliga respondenterna var att de specifikt valde att
åkta till gaydestinationer för tjänste- och produktutbud. Endast en kvinna skrev att hon blev
frustrerad över att det inte fanns någon krog för gaypersoner i Magaluf: ”… ibland är det lite
kul att kännas som en majoritet istället för en minoritet.”165 Respondenten anser att det är väldigt
svårt att hitta något som är riktat till homosexuella kvinnor.166 De resterande kvinnorna delade
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inte detta synsätt. Majoriteten av respondenterna valde inte resor med det primära målet för
fest, alkohol, charterresor eller gruppresor. En respondent skrev att hon undviker att resa till
specifika gaydestinationer eftersom hon anser att dessa består enbart av fester och alkohol.167
Samma respondent som utropade fler resor riktade till kvinnor skrev att gaycharterresor är mest
riktade till homosexuella män.168 En respondent skrev att hon ännu inte åkt till specifika
gaydestinationer för semester, däremot ville hon inte utesluta dessa om hon vill kunna åka på
en romantisk semester utan att bli uttittad. Respondenten skrev följande angående tjänste- och
produktutbud för homosexuella: ”Dock inser jag absolut att det finns stora skillnader speciellt
om en planerar att resa utomlands. Speciellt i utbud av romantiska produkter och tjänster som
ofta förutsätter ett heterosexuellt par.”169
Behov och begär
Flera kvinnor tog avstånd till att deras sexuella läggning har betydelse för behov som turist, en
respondent motiverade det som följande: ”Jag är som vilken annan människa som helst som vill
resa för att uppleva saker. […] Varför skulle jag, bara för att jag inte är heterosexuell, vilja få
ut något annat av en resa än heterosexuella människor?”170 Detta är återkommande hos
kvinnorna, det vill säga att kvinnorna inte bejakar en gaykultur eller lägger vikt vid sin
homosexuella identitet innan eller under semester. Som nämnt innan var deras enda behov att
de skulle känna sig trygga och säkra samt få ett gott bemötande av personal och lokalinvånare
samt kunna tillgivenhet med sin partner på offentliga platser. Däremot kan detta ses som ett
behov och begär utifrån deras homosexualitet.
Agerande i situationer; aspekten av flykt och att undkomma konfrontation
Flera av respondenterna skrev implicit om flykt från situationer, ibland för att undvika
konfrontation. Under kryssningen när den 25 åriga kvinnan reste med sin flickvän fick de fly
från en alkoholpåverkad kvinna som kränkte de genom att ta på flickvännens rumpa. Paret
uppmärksamma den kvällen att kvinnan i fråga verkade störa andra homosexuella par.
Respondenten beskriver med egna ord: ”Jag vet inte om hon störde oss på grund av att vi var
gay, att vi var ett par eller för att hon helt enkelt ville leva runt såsom den odrägliga/irriterande
människa hon var. Jag blev mest irriterad och besviken på hela händelsen.”171 Den 28 åriga
kvinnan som reste till Prag och upplevde problem med sängarrangemanget på hotellet undvek
också situationen. Respondenten valde att i det här fallet att låta händelsen passera utan att göra
någon större sak av det, ”… och lät honom hållas med sina konservativa yttranden.”172 Detta
var på grund att hon var bekant med personers okunskap och acceptans om andra sexuella
läggningar. Även respondenten som reste till Marrakesh upplevde en lättnad att komma tillbaka
till hotellrummet.173 Den 27 åriga kvinnan som reste till Içmeler avvärjande situationen när
männen skrek efter henne och hennes sambo på gatorna: ”Jag/Vi brydde oss inte, finns ingen
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idé att lägga ned sin tid och/eller energi på att ta åt sig eller lyssna på den typen av saker.” 174
Detta kan i någon mening tyda på flykt från destinationens och i viss mån turistindustrins samt
landet i frågas diskurs och lagar.
Summering av reseupplevelserna enligt respondenterna
Några respondenter nämnde dock att trots att de blev utsatt så var resorna överlag bra. För
kvinnan som reste till Simrishamn försäkrar hon att de aldrig kände sig illa behandlade av
människorna på campingen eller av servicepersonalen, men det var de ”indiskreta blickarna”
som gjorde henne irriterad. Hon uttryckte att det vore bra för campingen att få in fler samkönade
par att öva sina fördomar på. Även om hon själv inte reste till gaydestinationer tycker hon att
det är bra att de finns tillgängliga för andra.175 Kvinnan som reste till Helsingfors på en
kryssning skrev också att trots händelsen på båten gav personalen på fartyget ett bra bemötande,
hon hade misstankar om att en del av personalen var homosexuell vilket bidrog till att hon kände
att hon smälte in bättre. Samma respondent uttryckte att hon tycker samhället går mot det bättre
där homosexuella har fler rättigheter och bättre förutsättningar samt möts med mer respekt. Hon
blir glad av länder som inför samkönade äktenskap eftersom detta tyder på en ökad tolerans.
Att destinationen i fråga pläderar för gayturism och lever upp till detta gör att respondenten blir
positivt inställd till att åka.176 Respondenten som reste till London, Paris och Milano påpekade
också att dessa resor var bra eftersom hon kände sig mer bekväm i dessa europeiska städer.177
Resterande hälften av respondenterna delade inte detta synsätt. En respondent reflekterade över
situationen i Içmeler i efterhand, hon skrev att:
Såklart blir jag förbannad och irriterad på att världen inte kommit längre än där vi är. Att
man i vissa länder (främst muslimska länder är min uppfattning, förutom Ryssland såklart)
har en sådan stark tro på sin religion/politik att man helt blundar för verkligheten. Sverige
å andra sidan är ett oerhört öppet land för utomstående där vi välkomnar alla människor,
oavsett religion, kön, sexuell läggning och liknande. Jag tycker att om vi accepterar
människor för dem de är och tillåter Pride-festivaler, moskéer, m.m. så tycker jag att det
borde tas emot bättre av andra länder och att dem skall visa oss ömsesidig respekt.178

4.2 Mejlintervjuer; män
Destination och reseanledning
De manliga respondenterna har valt att berätta sina resor till Berlin, Barcelona, Nice, Sri Lanka,
Sitges och Pattaya. Resorna skedde under åren 2010-2016. De primära reseanledningarna var
att upptäcka städernas gaykultur genom till exempel: gayklubbar, gaybarer och sexbutiker, även
sex med andra män var av stor betydelse för en majoritet av männen. Solsemester och
avkoppling var andra aspekter av resor som männen ville ha. De hade också ett stort behov av
bra caféer, restauranger och butiker, vissa efterlyste att dessa måste specifikt vara för
gaypersoner. En del män uppgav sightseeing, kulturupplevelser, historia, som reseanledningar
i storstäder.
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Gaykultur och sexuella interaktioner
En 26 årig man från Uppsala reste till Berlin år 2015 för en läderfestival där han sade att fokusen
låg på fest, sex, gummi och läder. En viktig del i valet av destination är att det måste finnas gayeller queerklubbar på destinationen: ”Jag åker iväg för att besöka gay- eller queerklubbar
primärt, så något liknande måste finnas.”179 En annan man, 23 år från Stockholm, reser till
Berlin, Barcelona och Nice för specifikt gayinriktade semestrar. Till Barcelona och Berlin reste
respondenten med kompisar för att utforska gaylivet. Skumparty och nattklubbar med olika
teman, alkohol, musik och festligheter var i fokus. Han beskriver sig själv som en öppen person
som gärna provar nya saker, här talar han om sig själv i sammanhang om sex, vilket framstod i
texten som en betydelsefull del av resorna.180 Den primära reseanledningen till Sitges och
Pattaya för den 52 åriga respondenten från Stockholm är att träffa andra homosexuella män.
Behovet att umgås med likasinnade samt att det är enklare hitta partners för sex beskriver han
som en av de främsta anledningarna till att resa.181
Homosexuella utrymmen som fristad
Frihet var ett ord som framkom på olika sätt av många av respondenterna. En 32 årig man från
Stockholm skriver att han blev positivt överraskad över Barcelona på grund av att han kunde
känna sig fri, med egna ord skriver han att han: ”Blev glad över att kunna känna mig fri.” 182
Den 52 åriga mannen angav en annan anledning till att åka till specifikt Sitges och Pattaya som
är gayvänliga. Respondenten berättar att han bara går på gaybarer och klubbar för att undvika
bråk och konflikter med heterosexuella personer: ”… för att slippa hetro[sic!] som kollar snett
på en…”183 En 24 årig man från Jönköping återberättar en resa till Nice år 2015. På den största
gayklubben i Nice reagerade han på hur pass avslappnade och fria homosexuella blir när de är
i sådana utrymmen. Här nämner respondenten specifikt sin tillfälliga partner som exempel, att
denna person kommer från en konservativ amerikansk familj gjorde att han agerade som
frigjord och började hejdlöst ragga på andra personer på klubben. Respondenten reflekterade
med egna ord hur han kände:
Inte förvånad. Inte glad. Kanske lite lättad, för hans skull. Att få slappna av, efter att man
hållt [sic!] uppe en fasad i nästan hela sitt liv, är skönt. Om det bara är en kväll, är det ändå
något. Jag tror att man har större förståelse för det, än kanske många straighta. När folk
börjar hångla runt. Seriedejtar. Skaffar fler partners. Åker på semester och ligger med allt
… Många bögar har det inte så lätt hemma, liksom. Vi vet alla vilken process det kan vara,
att behöva komma ut osv.184

Säkerhets- och riskhantering
Den 26 åriga mannen skriver att det är väldigt viktigt för honom att de länder och destinationer
han väljer är gayvänliga. Speciellt att det inte ska vara straffbart att vara homosexuell där, men
det är också viktigt, även om det inte är straffbart, att det är ett tillåtande klimat för
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homosexuella.185 Även den 32 åriga mannen väljer resor och destinationer som är gayvänliga
framför andra destinationer på grund av att han känner sig säkrare och tryggare där. 186 En 24
årig man från Jönköping väljer gayvänliga destinationer framför andra, men han menar dock
att de inte nödvändigtvis behöver vara ”gayinriktade”, det enda han begär är att de är relativt
HBTQ-vänliga. I och med detta gör respondenten research över hur pass vänliga och ovänlig
destinationen är gentemot HBTQ-personer. Detta ger en överblick över läget, skriver
respondenten. Enligt respondenten är det inte svårt att planera resor som homosexuell: ”I dagens
samhälle är väldigt många turistställen mer eller mindre hbtq-vänliga. Jag åker inte till
Saudiarabien på semester, men det gör ingen annan heller. Uganda är det heller ingen annan
som besöker som turist.”187 Den 23 åriga mannen beskriver sig själv som en öppen person som
vill se nya platser och länder, ”Men jag kanske inte skulle skrika ut att jag är gay i Ryssland..”
skriver han.188 Den 29 åriga mannen från Stockholm skriver att han alltid är väldigt påläst om
vad som gäller på destinationen innan han åker dit och anpassar sig efter lagar och regler när
han befinner sig på plats, speciellt på destinationer där det är straffbart att vara homosexuell.
Han upplever det inte att det är svårt att planera en resa som homosexuell men att utbudet är
mycket mindre, han lägger till att så är det med nästa allt. Han upplever det som något positivt
att det finns gaydestinationer men ser även problematiken med det:
Känns ju bra att en kan få en fristad men väldigt segregerat på samma gång, det en vill är
ju att kunna åka vart en vill[,] hur en vill[,] när en vill, inte behöva välja mellan 10 olika
resmål och sen hålla sig till det alt[.] … [behöva]gömma sin identitet och inte kunna kyssas,
hålla handen eller bara mysa som alla andra.189

Att vara med likasinnade utgör gaysemester
Eftersom en majoritet av de homosexuella männen i denna uppsats specifikt väljer att åka till
gaydestinationer ansåg många att endast åka med homosexuella kompisar till homosexuella
utrymmen och destinationer kunde vara semester. Den 24 åriga mannen från Jönköping skrev
att för att kunna definiera sig själv som gayturist måste respondenten resa med andra
homosexuella kompisar. Vid familjeresor eller med andra vänner ligger inte vikten på ”att vara
gay”: ”Då spelar det heller ingen roll att man inte hann med kalsong-festen eller bastuklubben,
för det var inte därför man åkte dit.”190 Även den 52 åriga mannen skrev att på resor åker han
alltid med gayvänner efter som han upplever att om han åker med heterosexuella personer blir
det inte i någon mening en ”riktig semester”191 En annan respondent formulerar det så här: ”…
skulle jag resa med ett kompisgäng skulle jag inte bry mig om det var t.ex. en solsemester. Men
skulle jag resa med gayvänner för att se vad staden i fråga har för gayutbud så reser jag hellre
till en stad jag vet är gayvanligt [sic!].”192 För den 32 åriga mannen beror planeringen av resa
mycket på vem man åker med, respondenten beskriver två olika situationer. Den första är resor
med ett kompisgäng då är det viktigt att vara på en plats där de kan slappna av utan att behöva
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tänka på vad andra ska tycka och tänka om deras beteenden. Respondenten vill kunna skoja och
hålla samkönade personer i handen utan att det ska uppfattas som konstigt. Däremot när han
reser med en kompis eller med sin partner är det lättare att ta seden dit man kommer och anpassa
sig efter normen på platsen. Respondenten har i detta fall anpassat sig i de heteronormativa
destinationerna och dess utrymmen för att inte ”stå ut ur mängden”. På sådana platser är utbudet
för homosexuella inte lika viktigt, enligt respondenten. Han skriver också att när han reser med
familjen är det annorlunda, då måste han anpassa sig vilket leder till att han inte upplever samma
frihet som när han reser med homosexuella vänner.193
Ogästvänliga destinationer för gaypersoner
Vintern år 2016 åkte den 29 åriga respondenten till Sri Lanka med en kompis av motsatt kön
som också var homosexuell. Båda personerna är adopterade från Sri Lanka, därför var en del
av reseanledningen att undersöka sina rötter. Innan avresa läste de på om landets regler kring
homosexuella. Det visade sig att öppet visa homosexuella beteenden var straffbart. När
respondenten använde en sökmotor online för att se hur gayscenen såg ut visade det sig att det
fanns en utbredd underground gayscen på Sri Lanka. Innan avresan diskuterade det huruvida
de skulle behålla en applikation i sina mobiltelefoner eller inte. Applikationen används av
gaypersoner för att enklare kunna hitta samt kommunicera med varandra. Det skulle även
mellanlanda i Quatar vilket enligt respondenten är ett land där homosexualitet inte accepteras,
här upplevde respondenten en viss rädsla i vad som skulle kunna hända om någon granskade
mobiltelefonen och såg applikationen. Väl på Sri Lanka kändes allt tryggt så han bestämde sig
för att försöka träffa någon via applikationen. Efter en tid bestämde han träff med en person,
allt skedde mycket diskret efter som personen han skulle träffa var rädd för att råka illa ut. Mötet
mellan de slutade med att de blev avbrutna av en utomstående person när de hånglade. Personen
gav de en utskällning på lankesiska, respondenten förstod inte vad som sades. Respondentens
dejt blev rädd och försvann snabbt. Respondenten reflekterar situationen i efterhand med egna
ord:
Ingenting hände, varken för honom eller mig och vi träffades efter och har kontakt idag
men just den känslan, av att inte vara tillåten, att inte få finnas eller att hela tiden vara rädd
för att någon ska komma på en är fruktansvärd och otroligt förminskande och sårande.194

Summering av reseupplevelserna enligt respondenterna
Överhanden av respondenterna reste till gayvänliga destinationer eller destinationer som har ett
accepterande HBTQ-klimat. För den 32 åriga mannen blev han positivt överraskad över
Barcelona på grund av att han kunde känna sig fri där, vilket ingav glädje.195 Även den 26 åriga
mannen upplevde hela resan till Berlin som positiv samt att han alltid blir glad av att besöka
staden.196 För den 52 åriga mannen som åker till Sitges och Pattaya varje år undviker han
konfrontationer med heterosexuella, här kan han träffa andra män för sexuella interaktioner,
umgås med likasinnade samt gå på gaybarer och klubbar ostört.197
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5. Analys
För att kunna utföra en strukturerad analys har uppsatsskribenterna tillämpat en temaanalys som
handlar om att finna gemensamma nyckelord, mönster och teman i respondenternas svar. Här
har vi kunnat utvinna ett antal nyckelord som sedan har kategoriserats under olika teman.
Nyckelorden är antingen ord som respondenterna själva använt i sin text eller ord som
uppsatsskribenterna valt att hittat ett bättre ord genom synonymer. Flera ord har även ha
sammanfattats med andra för att beskriva en helhet som skribenterna vill framhäva i ett visst
perspektiv. Dessa teman och nyckelord har sammanfattats i tabellen nedanför.
Tema
Eskapism:
Tillgivenhet:

Nyckelord
Tillflykt, lättnad, frihet, avkoppling,
upplevelse, självförverkligande.
Samkönad, partnerskap, kärlek, offentlighet.

Destination och rummet:

kultur, lagar, normer, fördomar, konservativ,
reaktioner, begräsningar, anpassning.

Service och värdsamhälle:

Bemötande, acceptans, lika behandling,
ovisshet, konfrontation, undvika,
inkluderad/exkluderad, förutsättningar,
utbud, behov, begär.
Trygghet, kontroll, kännedom, konsekvens,
bestraffning, flykt.
Sökande, utforska, öppenhet, sexualitet,
samhörighet, homosexuella utrymmen,
utbud, behov, begär.

Säkerhets- och riskhantering:
Gaykultur:

Tabell 2: Sammanställning av nyckelord och teman

Eskapism
Turister reser för en mängd olika skäl, homosexuella turister har mycket gemensamt med
heterosexuella turister till exempel avseende behovet av avkoppling, tillflykt och
självförverkligande.198 Detta är särskilt tydligt gällande önskan att fly från arbetet. Semester ses
som en möjlighet att koppla av och njuta av ostrukturerad tid. Sexuell läggning här är irrelevant
för en önskan att använda semester som en paus från arbetsrutiner.199 Stiling Blichfeldt, Chor
och Ballegaard Milan påpekar att inte alla homosexuella män och kvinnor vill besöka
homosexuella utrymmen. Alla känner inte ett behov av att söka sig till ”homosexuella
utrymmen”, vilket bero på att de inte känner sig förtryckta i sin vardag eller att utrymmena inte
tilltalar alla homosexuella eller för den delen är ”öppen” för alla homosexuella.200 Detta märktes
av mest hos kvinnorna. I en viss mån hade alla respondenter andra reseanledningar såsom
avkoppling, solsemester, stadsexkursion, kultur utan vidare koppling till aktiviteter, tjänster och
produkter specifikt framtagna till gaypersoner. De flesta av männen hade däremot explicit
nämnt att de endast åker till gaydestinationer eller att destinationen måste erbjuda något för
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homosexuella samt att slippa en heterosexuell prägling. Semester utgör en möjlighet att
”komma bort från allt” och är ofta en motiverande faktor.201 Detta bekräftas av Hughes som
hävdar att turism och vara homosexuell är oupplösligt förenade på grund av det sociala
ogillandet av homosexualitet driver många homosexuella människor till att tvingas hitta
homosexuella utrymmen.202
Resor används av många gaypersoner som ett sätt att kasta av sig tvångströjan eller ett sätt
lämna ”garderoben” som håller de fånga under vardagslivet. För många gaypersoner blir resan
som en pilgrimsfärd för att finna en kollektiv acceptans och därmed känna sig hemma i sig själv
och runt andra likasinnade.203 Detta var mindre framträdande hos kvinnorna. Endast en skrev
att hon kände en form av utanförskap som homosexuell kvinna i heterosexuellt präglade
utrymmen och ville söka sig till platser för gaypersoner. Pritchard, Morgan och Sedgley har
betonat att det offentliga rummet är omstritt, kontrollerat och naturligt heterosexualiserat.204
Vilket i sin tur leder till sökandet av homosexuella utrymmen. Homosexuella individer väljer
att lägga mer eller mindre vikt på att visa den homosexuella identiteten, vilket betyder att de
följaktligen inte känner ett behov av att söka sig till homosexuella utrymmen – varken hemma
eller på semester.205 Detta stämmer mer för kvinnorna än männen som inte lägger vikt på sin
homosexuella identitet på semester förutom när de reser med en partner och vill visa identitet
genom uttryck för kärlek.
Tillgivenhet
Det offentliga rummet uppfattas som omstritt, kontrollerat och naturligt heterosexuellt.206 För
heterosexuella är det offentliga rummet ett heterosexuellt utrymme och tar därför för givet att
kunna utöva sina egna identiteter fritt genom, till exempel, uttryck för kärlek.207 Det är viktigt
för homosexuella turister att öppet kunna visa tillgivenhet till sin partner.208 I Marrakesh hade
kvinnorna inte kunnat visa offentliga uttryck för kärlek såsom att hålla hand, kyssar, ömsesidiga
gester som smekningar och utbyte av meningsfulla blickar. Detta beror på att homosexuellas
uttryck för identitet inte är accepterat i sociala utrymmen och offentliga platser.209
Homosexuella utrymmen och gayvänliga destinationer agerar som en fristad där homosexuella
kan slippa dölja sin sexualitet.210 Något som dock är mindre återkommande hos männen är
behovet att kunna uttrycka ömsesidiga gester, endast denna respondent uppgav detta behov,
men det är något som uppfattas som viktigt för många homosexuella turister.211 Överhanden av
männen hade dock endast rest till gayvänliga destinationer och utrymmen, därmed har de inget
behov eller önskan om att öppet visa tillgivenhet eftersom detta är en frihet de redan har.
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Destination och rummet
Vissa destinationer är mindre attraktiva för homosexuella turister på grund av deras strikta lagar
som reglerar homosexualitet.212 Det förekommer att värddestinationens lokalinvånare
misstycker till de homosexuella turisternas öppna sexuella beteende och närvaro och har därför
underliggande homofobiska attityder.213 Länders godkännande av samkönade äktenskapslagar
sänder en stark varumärkesbild av tolerans, respekt, framsteg och öppna sinnen som resulterar
i en ökning av HBTQ-besökare till destinationen.214
De destinationer där respondenterna upplevde förtryck var utpräglade heteronormativa miljöer.
I forskningen uppfattas det offentliga rummet som omstritt, kontrollerat och naturligt
heterosexuellt.215 Genus är de förväntningar och föreställningar individer och samhällen har på
hur människor bör vara och uppträda utifrån sitt biologiska kön. Heteronormen tillskriver
heterosexualitet en normativ och privilegierad position.216 Således kan en genusbetingelse vara
att servicepersonalens, invånarnas samt medturisternas uppfattningar var att respondenterna
skulle ha en partner av motsatt kön. Det kan även handla om att åta sig en aktivitet som anses
vara manlig respektive kvinnlig, därmed uppför de sig inte enligt de normer som genus betingar
könet. Respondenterna som utsattes för någon form av förtryck utmanade det heterosexuella
utrymmet. På grund av homosexuellas uttryck för identitet hör de inte ”hemma” i vissa sociala
utrymmen.217 I de berättelser där respondenterna blev utsatta bryter de normen och kan därmed
anses vara opassande i servicepersonalens, medturisters och lokalinvånares ögon. Haraways
begrepp “inappropriate/d others” utgår från det intersektionella perspektivet där kombinationen
av asymmetriska maktaxlarna producerar sociala, kulturella, ekonomiska eller politiska
exkluderingar.218 I detta fall uppfattades könet, genuset och den sexuella läggningen av
servicepersonal, medturister och lokalinvånare som opassande och avvikande i en heterosexuell
diskurs och utrymme. Det vill säga att denna kombination av olika maktaxlar skapade en grupp
i samhället som ansågs vara opassande eller avvikande ”normen”.219 Resultatet av detta blev i
form av en social exkludering och ogynnsamt situation.
Utanförskap är tydligt för många av respondenterna eftersom de inte hör hemma i det
heterosexuella utrymmet där det finns en utpräglad norm om att homosexualitet är endast tillåtet
i specifika utrymmen och platser. Homosexuella blir på så vis marginaliserade, förvisas till
homosexuella ghetton och privatiserade utrymmen.220 Respondenterna kunde därför inte
uppleva en gemenskap med lokalsamhället eftersom homosexualitet skapar ett ogynnsamt
förhållande.221
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Service och värdsamhälle
Normen lyder att det är endast tillåtet att vara homosexuell i specifika utrymmen och platser.222
Det går därmed att analysera hur de boende agerande i berättelserna. Vissa heterosexuella
personer försöker förneka homosexuell legitimitet genom officiell sanktion som kan uttryckas
genom misstycke.223 Denna förnekelse av homosexuell legitimitet kan ha varit de blickar,
glåpord och handlingar som respondenterna mottog. Detta gjorde att respondenterna kände sig
alienerade och utsatta, detta resulterade i negativa känslor såsom irritation eller ilska gentemot
medturisterna och lokalinvånarna. Upplevelsen på hotellet i Prag som den 28 åriga kvinnan
berättade om behandlade hotellpersonalens heteronormativitet, det vill säga att normen på detta
hotell i Prag var att gästerna skulle vara heterosexuella. Det är viktigt för homosexuella män
och kvinnor att känna sig accepterade och välkomna när deras sexuella läggning är känd för
hotellstaben.224 Att kunna sova tillsammans med sin partner i en och samma säng har visats
vara av betydelse.225 Sängen är av symbolisk betydelse för homosexuella i en hotellmiljö.226
Många homosexuella finner problem eller obehag i att boka ett dubbelrum på ett hotell.227 Att
servicepersonalen misslyckats med att ändra serviceprocedurer uppvisar okunnighet om andra
sexuella läggningar och ovilja att se de som jämlikar med heterosexuella.228 I denna persons
berättelse präglade hotellets heteronormativa och generaliserande synsätt servicen och därmed
respondentens upplevelse. Diskriminering, särskilt i form av fördomar från personalen, är något
som sker inom turistnäringen.229 Diskriminering kan också leda till att många väljer att dölja
sin sexualitet i olika situationer såsom vid bokning av hotellrum.230
Det existerar en form av utanförskap för homosexuella kvinnor i turismen avseende produktoch tjänsteutbud där ofta vita, rika homosexuella män anses vara den optimala konsumenten.231
Den homosexuella turisten har visats vara en viktig inkomstkälla för flertalet länder och får
därför betydligt mycket mer plats inom forskningen och turistbranschen.232 I detta kan man se
att de homosexuella utrymmena på olika destinationer kan implicit genom respondenternas svar
uppfattas som mer anpassade för homosexuella män. Den 25 åriga kvinnan från Stockholm
visade uttryckligen en avsaknad av produkter och tjänster till homosexuella kvinnor. En annan
respondent skrev att hon uppfattade de flesta romantiska resorna som anpassade för
heterosexuella par. I detta kan en form av privilegium uppstå inom turismnäringen där
intersektionen av man och homosexualitet eller heterosexualitet i sig är fördelaktigt kontra
intersektionen av kvinna och homosexualitet. Enligt Puars forskning bekräftade hon att detta
utanförskap existerar för homosexuella kvinnor i turismen där kategorierna kvinna och
homosexualitet var ogynnsamt i en turismkontext.233
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Säkerhets- och riskhantering
Samhällsdiskursen är en förbestämd norm, idé, föreställning och sätt att se på världen.234
Diskursen är ett samhälles sanning, varav denna sanning är en konstruktion av samhället och
uppstår ur en sammansättning av människors värderingar.235 Med andra ord är det diskursen
som präglar samhället och som sätter upp ”ramar” för vad människor kan och inte kan göra.236
Även här passar Haraways begrepp inappropriate/d others” in.237 Där kombinationen av könet
(man eller kvinna) och den sexuella preferensen (homosexuell) är opassande och avvikande
normen. Att utmana en heterosexuellt präglad diskurs kunde potentiellt ha lett till konsekvenser
i form av bestraffning genom landets antihomosexuella lagstiftningar. Detta kan leda till att
respondenten vidtar åtgärder såsom att dölja sin sexuella läggning för alla i sin omgivning.
Andra personer i respondenterna omgivningar kan vara oförstående för samkönade
förhållanden och därmed utföra vissa handlingar mot de homosexuella turisterna.
Det uppsatsskribenterna uppfattar som en anledning till att kvinnorna överlag hade fler
berättelser som visade något form av förtryck i kombinationen av maktasymmetrierna är för att
dessa kvinnor valde att resa till andra destinationer och utrymmen som inte uppfattas som
”gayvänliga” eller att de inte rest till specifika homosexuella utrymmen. Männen å andra sidan
väljer målmedvetet gayvänliga destinationer och homosexuella utrymmen för
semesterupplevelser. Det är onekligen så att antalet gayvänliga reserelaterade företag och
antalet homosexuella destinationer ökar, men vissa destinationer är mindre attraktiva för
homosexuella turister på grund av deras strikta lagar som reglerar homosexualitet. Geografin
av gayvänliga och gayfientliga destinationer är extremt komplext.238
De män som endast åkte till specifika gaydestinationer undvek de sociala konsekvenserna som
deras sexuella läggning kunde ha orsakat. Kyaalp Ersoy, Uca Ozer och Tuzunkan undersökning
av 71 homosexuella män i Istanbul visade att homosexuella män föredrog destinationer där de
kan känna sig fria och inte stöter på skadligt beteende.239 Många av de manliga och kvinnliga
respondenterna i denna uppsats skrev att de inte skulle åka till länder som anammade lagar som
direkt verkade emot homosexuella personer. Den tidigare forskningen har bekräftat att
homosexuella utrymmen inger en stark känsla av säkerhet och är arenor där beteendet inte
behöver anpassas enligt en heterosexuell norm. Homosexuella utrymmen ger således
gemenskap och territorium samt en känsla av ordning och makt.240 Det kan därför ses som
självklart att männen åkt till dessa tillskrivna homosexuella utrymmen, många beskrev sin
semester som en känsla av frihet, vilket ingav glädje. Andra skrev uttryckligen att de ville slippa
heterosexuella personer blickar och de miljöer som heterosexuella vistas i. Att fly från
heterosexuellt präglade miljöer och samhällelig exkludering kan i sig ses som en handling som
utgår från en intersektion där att vara man och homosexuell resulterar i ogynnsamma situationer
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och utanförskap. Detta leder i förlängningen till sökandet efter likasinnade individer, att fly
undan heterosexuellt betingade utrymmen och behovet att kunna uttrycka sin identitet.241
Gaykultur
Många homosexuella män ”gör” turism genom sin kropp som de bedriver i sexuella aktiviteter
i homosexuella utrymmen. Sexuella aktiviteter med nya partners sker ofta på destinationer som
riktar sig till homosexuella män och att sexklubbar besöks i större utsträckning på
gaydestinationer än vid andra destinationer.242 Det finns ett samband mellan homosexuella
mäns identitet och turism: ogillandet av homosexualitet driver många homosexuella män till att
tvingas hitta homosexuella utrymmen.243 Utrymmet på en annan destination ger även tillfället
att kunna bekräfta sin homosexuella identitet, inte alla har denna möjlighet att uttrycka sin
identitet i sina ”normala” liv, vare sig på sin arbetsplats eller på fritiden.244 Respondenternas
användning av ordet frihet tyder på att de kunde oreflekterat visa sin identitet genom uttryck.
Homosexuella utrymmen och gayvänliga destinationer upplevs som en fristad där
homosexuella kan slippa dölja sin sexualitet. Det gör att personerna kan känna sig bekväma att
spela ut offentliga uttryck när de är i en skyddad miljö.245 Motiveringar som berör sexualitet
och turism handlar bland annat om att söka säkerhet i tillskrivna homosexuella utrymmen på
andra destinationer.246 Homosexuella utrymmen agerar som arenor där beteendet inte behöver
redigeras för att överensstämma med en heterosexuell norm.247
En majoritet av kvinnorna ansåg att det är naturligt att vara homosexuell och tog avstånd från
att de skulle ha annorlunda behov än heterosexuella. De avsäger nästan sin homosexualitet
eftersom de anser att den är så självklart att vara homosexuell i dagens samhälle, här kan vi
tyda på att deras diskurs är homonormativ. Dock uttryckte två av kvinnorna att det hörde till
vardagen att bli utsatt på ett eller annat sätt som homosexuell. Mer eller mindre har kvinnorna
inte försökt söka säkerhet i dem tillskriva homosexuella utrymmena, snarare har de utmatat
heteronormativiteten i samhället genom att åka till olika destinationer utan större reflektion.
Däremot finns en viss eftertanke om deras säkerhet i förhållande till deras sexualitet, detta
gällde att de inte ville åka till destinationer som på något sätt kunde bestraffa de för deras
samkönade partnerskap. Detta var en likhet som fanns hos homosexuella kvinnor och män
emellan. Pritchard, Morgan, Sedgely, Khan & Jenkins uttalade att: “Lesbian holidays were
more difficult to define precisely because they lacked the strong associations with sex and the
body which characterized gay holidays.”248 Väldigt utmärkande som även skilde könen mycket
åt var att inga kvinnor åkte till gaydestinationer för att hitta en partner för sexuell interaktion.
Kvinnorna lade större tyngd på att vara i ett förhållande och att starta familj.
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6. Diskussion
Heteronormativitet
Summan av föregående teman som presenteras i analysen klargör tydligt att heteronormativa
perspektiv på ett eller annat sätt är närvarande i respondenternas berättelser. Detta genomsyrar
även hela analysen. I eskapismen symboliserar resan det behovet att komma bort från den
heterosexuella präglingen i vardagen. Detta syns även i temat om tillgivenhet, det offentliga
rummet är naturligt heterosexuellt och inger därför heteronormativa lagar om kärleksfulla
uttryck med sin partner. I olika destinationer och utrymmen förväntar sig samhället att
människor beter sig efter sitt kön och därmed det genus som betingar könet. Detta kan ge
upphov till att medturister, lokalinvånare och servicepersonal beter sig eller agerar på ett visst
sätt mot homosexuella personer. Framförallt blir detta tydligt i situationer om olika
serviceutrymmen såsom hotell eller destinationer utan tillskrivna homosexuella utrymmen.
Heteronormativitetens mest kraftfulla uttryck är att den kan gå så långt som i att kriminalisera
personers sexualitet som avvikande och opassande. Hela säkerhets- och riskhanteringen utgår
från att respondenterna försöker undvika olika former av bestraffning eller ens att bli utsatt för
glåpord och motta blickar. Gaykulturen å andra sidan är en motkraft som blir en tillflyktsort
från dessa förtryck. Den tidigare forskningen bekräftar därför hur pass påtaglig det
heteronormativa perspektivet är.
Det homosexuella marknadssegmentet i turismen är dynamiskt och inflytelserikt. Deras vilja
att komma ut och bli inkluderade kommer att fortsätta att växa allteftersom samhället blir mer
accepterande och mänskliga rättigheter som främjar jämställdhet tillämpas. En större förståelse
för andra sexuella preferenser, men även könsidentitet, måste tillämpas turistbranschen,
fortsättningsvis måste aktörer inom branschen fortsätta vara intresserade av att tillhandahålla
den mest positiva och välkomnande upplevelsen till alla besökare. Det är först när vi börjar
utmana heterosexualitetens naturlighet och de turistiska platser som förstärker heteronormen
som det är möjligt att börja upphäva homofobisk praxis. I takt med att jämlikhet för HBTQpersoner sprids runtom i världen och normalisering råder kommer det att bli intressant att se
hur HBTQ-resor utvecklas framöver. Uppsatsskribenterna är dock medvetna att det kommer
krävas en långsiktig och enhetlig planering för att nå konkreta mål inom området turism. Med
denna uppsats sprider vi medvetenhet att det behövs göras mer för en mer allmän och
inkluderande samhällsnorm världen över.
Män och kvinnor
Förhållandevis upplever många av respondenterna att de blir bra behandlade när de reser till
olika destinationer världen över. Däremot har det visats tydligt att situationer där alienation,
glåpord, förvrängda och konservativa synsätt samt förtryck förekommer är destinationer och
utrymmen som inte har utpräglade homonormativa normer eller lagar mot samkönade sexuella
relationer och ”avvikande” könsidentiteter.
I viss mån ville både männen och kvinnorna inte uteslutas från att åka till destinationer som inte
är gayvänliga eftersom det begränsat valfriheten. När respondenterna upplevde att de blev illa
behandlade gav detta upphov till negativa känslor gentemot medturister, servicepersonal och
lokalinvånare. Detta kunde vara alltifrån känslor såsom irritation, ledsamhet, ilska och rädsla. I
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förlängningen kan detta leda till att homosexuella personer av både det manliga och kvinnliga
könet måste söka sig till tillskrivna homosexuella utrymmen och gayvänliga destinationer för
att slippa repressalier och diskriminering som kan te sig i olika former och uttryck. Det vill säga
om de inte redan gör det. Det har också visats att både de manliga och kvinnliga respondenterna
känner sig tryggare i gaydestinationer eller utrymmen och avväger resor till andra destinationer
på grund av detta. Båda könen undviker därmed länder med risken att bli bestraffade eller illa
behandlade. Överhanden av samtliga respondenter av båda könen väljer att inte åka till
destinationer som har repressiva lagar och normer gentemot deras sexualitet och kön.
En majoritet av männen utmärker gayvänliga destinationer och utrymmen som en fristad där de
undviker heteronormens prägling i vardagen samt där de kan finna flyktiga förhållanden med
andra män för sexuella aktiviteter. Kvinnorna, å andra sidan, önskade i större utsträckning att
bli bra behandlade av lokalinvånare, medturister och servicepersonal när de reser med sin
partner. Kvinnorna tar kraftigt avstånd från att de skulle ha andra behov och begär av semester
än heterosexuella. Däremot var ett av deras krav att kunna visa offentlig tillgivenhet till sin
partner utan att bli bestraffad eller annorlunda behandlade för det. Båda männen och kvinnorna
kunde resa till andra destinationer själva eller med kompisar. Dock, för männen blir semester
med heterosexuella vänner eller familj i någon mening aldrig en riktig semester eftersom de
inte ”kan vara homosexuell” där och då. En del kvinnor blev oberörda av de situationer som
uppstod för att de upplevde sin homosexualitet som avvikande och att det är normalt att bli
annorlunda behandlad som homosexuell. En annan del av kvinnorna uttryckte att de ansåg
homosexualitet som homonormativ och vägrade behöva anpassa sig därefter. Dock fanns ofta
en underliggande kontroll om säkerhet hos dessa kvinnor. Det går även att konstatera att
kategorierna kvinna och homosexualitet i detta fall gav utfall för diskriminering på en annan
nivå jämfört med männen eftersom kvinnor upplevde ett utanförskap gentemot både
homosexuella män och heterosexuella par på semester.
Intersektionalitet
I den intersektionella teorin är det av vikt att beakta att länders lagar, kulturer och normer
reglerar hur människor kan och bör bete sig enligt sitt kön. I vissa fall betingar diskurser genuset
vilket ger upphov till antingen privilegium eller förtryck. Kvinnorna, även om få efterfrågade
det, kan bli uteslutna som potentiellt värdefulla konsumenter på den homosexuella
turistmarknaden. Det finns rum att reflektera över om de specifika homosexuella utrymmena
hämmar homosexuella kvinnor från att söka sig till dessa utrymmen på semester. Detta eftersom
de kombinerade asymmetriska maktaxlarna kvinna och sexuell preferens producerar
exkluderingar som en viktig konsumentgrupp. Både det manliga och det kvinnliga könet kan
bli utsatta eftersom många heteronormativa destinationer förutsätter att partnerskap sker mellan
två människor av olika kön. Dock är det viktigt att komma ihåg att det som intersektionaliteten
lär oss är att vi inte kan se på den maktasymmetriska kategorin homosexualitet i isolering från
övriga identitetsskapande kategorier. HBTQ-personer bör inte reduceras till en stereotyp. Detta
om något är det som regnbågsflaggan förespråkar: att fira människors alldeles egna sätt att leva
på och att inkluderade var och en, oavsett sexualitet, ras, nationalitet, kön eller ålder.
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7. Slutsatser
I processen att analysera de homosexuella respondenternas svar har den intersektionella teorin
varit användbar för en kritisk antiheteronormativ utgångspunkt. I denna uppsats har detta
perspektiv gjort att fokusen legat på respondenternas berättelser. Uppsatsskribenterna har
kunnat se hur dessa berättelser uttrycker ett maktförhållande i sociala liv och kulturella
ideologier. Det utvidgar även förståelsen för personernas val av destination och behov i och av
dessa. De två maktasymmetrierna kön och sexuell preferens är diskursivt och institutionellt
konstruerade, de skapar inkludering eller exkludering i samhället. De berättelser som denna
uppsats presenterat har på flera olika sätt demonstrerat intersektionella perspektiv som synat
interaktionen och effekten av dessa två kategorier. De sociala kategorierna och sociala
relationerna korsar varandra på ett komplext sätt och intersektionalitet har därför hjälpt för att
kunna förstå de sociala relationernas interaktion och samverkan. Vi är alla jämlikar, men vi är
definitivt inte lika varandra. Är homosexuella män och kvinnors upplevelser och behov samma
eller ens jämförbara med varandra? Avsikten med intersektionalitet är inte att utpeka en grupp
som mer utsatt eller mer privilegierade än den andra, dock handlar det om att finna meningsfulla
skillnader och likheter för att övervinna diskriminering. Resultaten från undersökningen visar i
vissa avseenden väldigt många likheter mellan män och kvinnor medan i andra finns det större
skillnader könen emellan angående uppfattning av behandling, behov och begär på semester.

7.1 Existerar ett heteronormativt förtryck i dagens turism?
Även om det finns en viss antydan av heteronormativitet i vissa destinationer så börjar fler och
fler destinationer öppnar upp möjligheterna för homosexuella personer inom sitt land samt att
ta emot homosexuella turister. De förändringskrafter som finns i samhället som går mot en mer
positiv miljö för homosexuella i sina vardagliga liv och som turister. Detta är positivt. Däremot,
mycket av den tidigare forskningen gällande olika förtryck och diskrimination bekräftades i
denna uppsats, vilket kan upplevas som att heteronomormen fortfarande lever kvar och är
verksam i dagens turism på de destinationer eller utrymmen som inte domineras av en gaykultur
eller att de anammar repressiva lagar mot HBTQ-personer. Det upplevs som en besvikelse att
finna sådana resultat eftersom i viss mån hoppades författarna att världen, år 2016, skulle ha
kommit längre. Även om världen kommit långt i många aspekter, så är det inte tillräckligt för
att kunna försäkra en accepterande samhällsmiljö på olika destinationer och införa
homonormativa perspektiv. Pritchard, Morgan, Sedgely, Khan & Jenkins klargör vår slutsats:
Det är tydligt att turistiska platser och processer är långt ifrån immuna mot de begränsningar
som det heterosexuella samhället inger.249

7.2 Uppsatsens bidrag till forskningen och limitationer
Därmed går denna uppsats mot sitt avslut. Mot en bakgrund av forskningsläget som presenteras
hoppas författarna att vi genom denna uppsats lyfter fram de områden som varit
underrepresenterade i forskningen. Vi uppmanar användningen av intersektionalitet som teori i
turistiska studier samt att området vidareutvecklas i framtida forskningssyften. Det finns få
explicita kopplingar och explicit användning av intersektionalitet i turismstudier
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överhuvudtaget. Detta kan bero på den kritik som riktats mot intersektionalitet gällande bland
annat metodologin och kan därför ge upphov till osäkerhet hur begreppet ska användas
”korrekt”. Dock kan det i nuläget vara på sin plats att fråga om det finns ett korrekt sätt att
tillämpa intersektionalitet eftersom det förflyttat sig genom tid och rum, det vill säga mellan
flera olika forskningsfält under den moderna tiden och i vår samtid. Däremot anser författarna
att intersektionalitet som teorin är i sitt esse när begreppet kan analysera fler maktasymmetriska
kategorier än de som tillämpades i denna uppsats. Vi upplever att begreppet var mindre
användbart vid färre identitetsskapande kategorier eftersom den gemensamma nämnaren var
homosexualitet och därför var könet det som skulle åtskilja respondenterna. Vid en
antiheteronormativ och prohomonormativ ansats var denna mer användbar. En annan
förbättring kunde ha gällt att basera fler frågor om respondenterna själva uppfattade sitt kön
som en central del av situationen i kombination med den sexuella läggningen.
I likhet med andra studier av detta slag och i kombination med den valda metoden för insamling
av data, har denna uppsats sina begränsningar. Följaktligen bör läsaren komma ihåg att
resultaten inte är generaliserbar över alla homosexuella. I detta fall bor en majoritet av
respondenterna i Stockholm, således kan urvalet inte uppfattas som representativt för den
homosexuella svensken. Vi får dock inte glömma att homosexuella inte är en stereotyp, de
maktasymmetriska kategorierna spelar sin roll och formar individen. Vi har endast kunnat ge
en liten insyn i ett stort område och en komplex värld där vi har funnit värdefull kunskap om
homosexuella kvinnor och mäns reseupplevelser, identiteter, attityder, behov och begär.

7.3 Förslag till framtida forskning
Den integrerade modellen för denna uppsats uppmanar vi att applicera denna i andra analyser.
Kategorierna kön och sexuell preferens är således inte givna maktasymmetrier. Andra författare
och forskare kan med fördel använda andra maktasymmetriska kategorier och könsidentiteter
som de anser vara intressanta för det ämnesområde de undersöker inom en destinations- och
turistkontext. Däremot är det minst lika intressant att undersöka motsatsförhållanden och se
över vilka maktasymmetriska intersektioner som kan ge upphov till privilegierade situationer,
inte endast underordnade.
Uppsatsen undersökte inte bisexuella personers upplevelser på semester, men detta kan vara
intressant för vidare forskning. Om bisexuella turister hade rest med en partner av motsatt kön
hade de inte utmanat normen i det samhälle de reste till och därför blir detta obrukbart. Däremot,
i en aspekt kan dock bisexuella personers upplevelser berätta om skillnader och likheter de
erfarit under sina resor. Med detta avses att de kan dra kopplingar mellan sina homosexuella
och heterosexuella förhållanden och därmed komma fram till slutsatser om hur de olika
upplevelserna som turist utgjorde en skillnad för deras resande.
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Bilagor
Bilaga 1: ”Intervju: introduktion och instruktioner”
Introduktion
Vi som står bakom denna undersökning är två elever från Södertörns högskolas turismprogram.
Undersökningen hör till kursen ”Kandidatuppsats” vars syfte är att eleverna: ”På ett
självständigt, kritiskt och kreativt sätt förmå formulera, undersöka, rapportera och presentera
en turistisk problemställning med hjälp av vetenskapligt grundade tillvägagångssätt.”.
Syftet med denna uppsats och anledningen till att denna undersökning utförs är för att undersöka
homosexuella svenskars reseupplevelser som turist samt skillnaden mellan homosexuella mäns
kontra homosexuella kvinnors berättelser. Uppsatsen kommer att använda intersektionalitet
som teori, vilket innebär: En analys som synar interaktionen mellan samhällets
”maktasymmetrier”: kön, genus, sexuell preferens, klass, profession, ålder, religion,
nationalitet, etnicitet, funktionsnedsättning etcetera. De valda kategorierna för denna uppsats är
således kön och sexuell preferens.
Undersökningsledare är samtliga författare. Vi hoppas att i slutändan ha kunnat få minst 14 svar
från olika respondenter, lika delar män som kvinnor. Ditt deltagande värderas högt. Har du
frågor eller funderingar angående frågeformuläret kan du alltid kontakta oss via mejl eller
telefon. Vi hjälper dig gärna att skriva en bra text, tveka då inte att höra av dig till oss.
För att kunna delta ska du kunna återberätta en eller flera situationer där du var turist och där
du uppfattade att situationen uppstod eller var central kring din homosexualitet. För att räknas
som turist följer vi denna definition enligt Turismens Begreppsnyckel (1995): ”Turism omfattar
människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för
kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.”. Distanser som du pendlar vardag till
andra orter och kommuner för arbete eller studier räknas inte som turism. Det andra ”kravet” är
att du själv identifierar dig som homosexuell.
I all forskning är tillämpningen av ett etiskt förhållningssätt viktig. Därför har ni som
respondenter rättigheter vid deltagandet av denna undersökning:
Informationskravet: Betyder att vi som författare måste berätta om undersökningens syfte.
Samtyckeskravet: Om du som respondent svarat på frågorna har du samtyckt till denna
undersökning. Vi kan dock inte tillåta respondenter under 18 år, eftersom detta kräver målsmans
tillstånd.
Konfidentialitetskravet: Den information ni valt att bidra med kommer att behandlats med
största möjliga konfidentialitet. Er identitet eller personliga uppgifter kommer inte att avslöjas
till utomstående parter.
Nyttjandekravet: Undersökningen är i utbildningssyfte och kommer därför inte användas för
några andra ändamål. Uppsatsen kan komma att användas som referens till framtida
uppsatsstudenter.

Instruktioner
Du som respondent läser frågorna (se separat dokument). Ditt svar kan antingen kopieras (copy)
och klistras (paste) in direkt i ett mejl eller som bifogat dokument (attachment). Svaret
vidarebefordras till samma mejladress som skickade ut intervjun.
Vi skulle uppskatta om du kan tipsa om vänner, familjemedlemmar, kollegor eller bekanta som
skulle kunna delta i undersökningen som identifierar sig som homosexuell. Skriv då minst en
mejladress i frågeformuläret. OBS! Det är viktigt att du får samtycke från dessa personer att
dela deras kontaktuppgifter. Kontakta de innan du uppger deras mejladresser till oss.
Tid och omfång: Intervjun i termer av tid och längd på textdokumentet kan variera beroende
på hur utförlig du väljer att vara. Vi uppskattar ungefär 1 sida eller mer. Om du upplever att du
inte har tid att svara, hänvisa gärna en annan person eller flera personer som kan tänkas kunna
svara istället.
Inlämningsdatum: Senast 1 vecka efter undersökningen nådde din inkorg. En påminnelse
skickas ut vid överskriden deadline. Dispens kan ges om du vill ha mer tid på dig. Vi uppskattar
utförligt arbete trots allt.
Språk och ordval: Du får fritt använda ord och uttryck som du själv anser passar för att
förmedla händelsen och dina känslor. Försök använda längre och beskrivande formuleringar än
bara svar som ”Ja” eller ”Nej”.
OBS! Du kan inte skriva om en händelse inom din hemstad eller hemort, men dra gärna
kopplingar mellan din hemstad/hemort eller andra destinationer som jämförelse med dina
upplevelser. Kom ihåg! Du kan skriva om både positiva och/eller negativa händelser!

Tack för ditt bidrag!
Anne Arvidsson & Tobias Wester
Södertörns högskola
Huddinge 2016
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Tobias Wester
tobias.bjerngren@gmail.com
0709588533

Bilaga 2: ”Frågeformulär”
Intervjuperson
Namn (Förnamn, smeknamn eller alias/signatur):
Kön/Genus (Kvinna/man):
Sexuell läggning (Gay, Lesbisk, Homosexuell, ev. annan definition enligt preferens):
Ålder (Ev. ”önskar inte att berätta”):
Hemstad/Hemort:

Intervjufrågor
Välj ut en eller flera händelser du vill återberätta från dina resor, besvara sedan följande frågor
utefter den/de situationen/situationerna likt en berättelse. Om du valt fler än en händelse,
fundera över hur dessa kan relatera till varandra, likheter och skillnader ur positiva och negativa
synvinklar. Du kan även reflektera över hur att vara homosexuell har förändrats i dagens
samhälle och vad detta innebär/betyder för dig.







Vilket/vilka land/länder eller vilken/vilka stad/städer åkte du till? Exempelvis:
Thailand eller Göteborg.
Vilket/vilka år åkte du dit?
Vad var din reseanledning att åka till den/de destinationen/erna? Exempelvis:
avkoppling, fritidsaktiviteter, affärsrelaterade syften.
Var skedde händelsen/händelserna? Exempelvis: i en klubb/bar, i en restaurang, på
ett hotell, på en marknad, i en galleria.
Hur agerade du i situationen som uppstod?
Hur kände eller upplevde du situationen då och i efterhand? Blev du arg, ledsen,
glad, förvånad?

Dessa frågor är utöver de ovanstående och behöver inte knytas samman till en händelse.
 Väljer du ”gayvänliga” destinationer framför andra? Varför, Varför inte?
 Upplever du att du har några extra behov och begär som gayturist?
 Gör du research om platsen och destinationen innan avresa? Varför, varför inte?
 Upplever du att det är svårt att planera en resa som homosexuell med avseende på
tjänste- och produktutbud på en destination? Till exempel att dina behov måste
tillgodoses för att ens överväga en resa.
 Kan eventuella meningsskiljaktigheter i val av destination och aktivitet som
gayturist vara något som hämmar ditt resande? Exempelvis att dina preferenser inte
stämmer överens med resten den gruppen du reste med: vänner och familj.
Till sist
Vilka av dina vänner, familjemedlemmar, kollegor eller bekanta skulle kunna delta i
undersökningen? Skriv de personernas mejladresser som du fått samtycke om att dela här:


