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«Er det rom for alle i småkommunene?»
Lindis Sloan
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Skeiv på bygda (2015)
Helga Eggebø, Maria Almli og Marte Taylor Bye

Utført på oppdrag fra Bufdir, kvalitative intervju med 24 unge LHBT-personer 
som kommer fra eller er bosatt på et sted i Norge med under 20 000 innbyggere.

Bakgrunn:

Utbredt oppfatning om at storbyer er bedre sted å leve for lesbiske, homofile, 
bifile og transpersoner (LHBT) enn rurale områder.
◦ Egne nettverk og miljø i form av organisasjoner, utesteder og fritidsaktiviteter
◦ Mer mangfoldige re kjønn og seksualitet, samt etnisitet 
◦ Rurale strøk er mindre mangfoldige, mer konservative?

Myten om at «alle» skeive rømmer fra rurale til urbane områder.



Hovedfunn
UTENFORSKAP

◦ Mobbing

◦ Ensomhet

◦ Lite mangfold

LYKKELIGE LIV PÅ LANDET
◦ Familieliv

◦ Natur og kultur

◦ Mangfold

«Som barn var det veldig fint. Flott og idyllisk! Det var da jeg 
begynte på ungdomsskolen at jeg fikk et dårlig forhold til –stad. Jeg 
ble mobbet i tre år, og det definerte mitt forhold til hele plassen.»



Selvlysende og usynlig
«Jeg har ikke alltid hatt så mange venner. Hvis der er få folk, så kan det være 
vanskelig å finne noen som passer for akkurat deg å bli venner med. Det er ikke 
noen her jeg har funnet en ordentlig match med»

«Internett var min egen lille verden på ungdomsskolen. Jeg fikk venner fra 
England.»

«Da tenkte jeg at jeg er alene i hele verden. Jeg er den eneste lesbiske jenta i 
Norge.»

«Da vi kom visste allerede alle om oss. At vi var lesbiske. På denne måten slipper 
vi å komme ut hele tida, slik man må i storbyen når man treffer nye folk.»



Den eneste skeive i bygda?

◦Hvordan er det å vokse opp som 
skeiv i ulike norske kommuner, 
og hvordan er det å vokse opp 
som skeiv og samisk i ulike 
samiske 
språkforvaltningskommuner?



13 helsesøstre/helsesykepleiere og andre i 
kommunal helsetjeneste

12 unge skeive (16-29 år) fra: 
◦ Små, mellomstore og store kommuner

◦ De fire helseregionene

• Intervjuer

• Kommunale lhbt-handlingsplaner

Metode



«Som 10-11 åring forelsket jeg meg i en
kvinnelig popstjerne. Først trodde jeg at jeg
ville være i familie med henne, men etter
hvert skjønte jeg at det var noe mer, eller
noe annet. Det var ikke så kjekt. På
ungdomsskolen forstod jeg konsekvensene.
Det var vanskelig. Jeg var redd for at de
andre skulle reagerte negativt, og for at folk
ville erte eller mobbe meg om de fikk vite.
Jeg brukte humor mye når andre snakket om
forelskelser, tullet det bort. Når noen
kommenterte noen andre som var lesbiske,
så var det alltid «æsj».»

«Jeg hadde en jentekjæreste
på begynnelsen av
videregående. Jeg snakka ikke
med noen i den tidlige fasen,
bare kjæresten min. Alle
trodde vi var venner. (…) Det
hadde sikkert vært nyttig å
snakke med helsesøster eller
en lærer om det.»



«Jeg hadde min første sex-partner da jeg var 14 år. Han var 19, og jeg hadde møtt han på
Gaysir [sjekkeside på nett for skeive]. Jeg følte meg brukt etterpå. Det er veldig viktig
med nettvett, og unge trenger informasjon om hva som skjer på de homofile
sjekkesidene. Det er mange gifte menn der, folk har falske profiler, og man kan få tilbud
om det meste, for eksempel penger for sex. Unge homofile som kanskje er på Gaysir eller
Grindr for første gang må få vite at det er sånn det er.»

«Jeg har hentet informasjon på nett. (…) Den første støtten jeg fikk var ikke fra
helsepersonell, men fra andre gutter i Finnmark som hadde vært gjennom det samme
som meg. (…) Hadde det ikke vært for internettet, så hadde jeg ikke skjønt så tidlig at jeg
var homofil. (…) Før jeg kom ut tok jeg kontakt med bloggere, og andre skeive i Finnmark.
Det var et fellesskap som ingen andre var en del av.»





«Da jeg kom ut var jeg jo the only gay in
the village. Alle visste hvem jeg var. De
første årene etter at jeg kom ut brukte
jeg muligheten til å snakke i media, og
det førte til at mange andre med samme
problemstilling tok kontakt.»

«Da jeg kom ut av skapet, kom
jeg ut til hele verden. Jeg ville
gjøre noe [i Finnmark]. For da
jeg vokste opp hadde jeg ingen å
snakke med, ingen å spørre. Så
jeg tenkte, da jeg kom ut, at jeg
var så sikker på meg selv, så da
skal jeg være den personen for
noen andre. Mange sa til meg at
jeg var modig. Jeg har kun fått
positive tilbakemeldinger og
respekt.»

Den eneste skeive i Sápmi



«Noen steder i Sápmi (…) er harde og

dømmende. (…) Her er det samiske

ungdommer som har skapt takhøyden selv. De

har organisert festivaler og laget foreninger og

skapt møteplasser. De har lagd et fellesskap.

Man innser at man ikke er alene, det er sterke

vennenettverk og man blir akseptert som den

man er.»

Fellesskap i Sápmi



LEVEKÅR BLANT SKEIVE MED INNVANDRERBAKGRUNN (2018)



EKSKLUDERING PÅ GRUNN AV INNVANDRERBAKGRUNN



Skeive Livsløp

99 personer mellom 16 og 87 år. Flertallet har 
innvandrerbakgrunn, samisk bakgrunn, nedsatt 
funksjonsevne, bakgrunn fra bygdesamfunn eller er eldre 
personer. Belyser sammensatte identiteter og hvordan 
ulike former for diskriminering og marginalisering 
samvirker. 
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En kvalitativ studie av levekår og sammensatte identiteter blant lhbtis-
personer i Norge. Oppdragsgiver Bufdir.
Skrevet av Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud og Norman Andersen
NF rapport nr 6/2019



Sammensatte identiteter
Crenshaw (1989) har oppfordret oss til å fokusere på behovene og problemene 
til de mest vanskeligstilte gruppene, det vil si de av oss som risikerer å bli utsatt 
for diskriminering og marginalisering på grunn av tilhørigheten til ikke bare én 
minoritetsgruppe, men flere. 

Ulike diskrimineringsgrunnlag samvirker i noen tilfeller på en slik måte at det 
bidrar til stor grad av sosial marginalisering, for eksempel når mangel på 
økonomiske ressurser gjør at man ikke har tilgang på skeive nettverk. 

Et annet eksempel: Det å ha muslimsk bakgrunn medfører at man kan risikere å 
bli ekskludert fra skeive nettverk på grunn av islamofobi, og fra etniske nettverk 
på grunn av homofobi.



Takk for 
oppmerksomheten!

Lindis Sloan
lindis.sloan@kun.no



Bakgrunnsstoff: 

Homofobisk og 
rasistisk mobbing

Psykisk uhelse

Diskriminering









Bufdir indikatorer




