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Tack 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla våra informanter för att de så generöst delat med sig av sina 

upplevelser och erfarenheter vilka gjort den här uppsatsen möjlig. Vi vill också tacka vår 

handledare Eva Brodin för hennes ovärderliga stöd och engagemang under hela 

uppsatsprocessen. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka homosexuella mäns erfarenhetsbaserade 

upplevelser av maskulinitet och samhällets könsnormers betydelse för dessa. 

Datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer med sex 

homosexuella män. Intervjumaterialet analyserades tematiskt utifrån 

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Resultatet sammanställdes i 

fyra huvudteman: 1) Skilja sig från andra män, 2) Kämpa med normer, 3) 

Ambivalens i mötet med maskulinitet och 4) Inte vilja sticka ut. Resultatet 

visade att homosexuella män ofta behöver förhålla sig till omgivningens 

förutfattade meningar om homosexuella män som feminina. Samtidigt fanns 

normer både i samhället i stort och i HBTQ-världen som förmedlade att män 

helst skulle vara maskulina. Maskulina män förväntades dock oftast vara 

heterosexuella. En kritisk inställning till färdiga identiteter delades av flera. De 

flesta hade erfarenhet av att ha känt sig avvikande från jämnåriga pojkar under 

uppväxten. Ett vanligt sätt att passa in i olika sammanhang som vuxen kunde 

vara att framhäva sina maskulina sidor. Då kunde man även passera som 

heterosexuell. Rädsla för att utsättas för homofobi var vanlig. Resultatet 

diskuteras utifrån bland annat Connells respektive Andersons teorier om 

maskulinitet, Butlers teori om den heterosexuella matrisen samt begreppet 

heteronormativitet. 

 

Nyckelord: Maskulinitet, homosexualitet, homosexuella män, genuspsykologi, 

HBTQ-psykologi, IPA 
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Abstract 

The purpose of this study was to explore the experience of masculinity by 

homosexual men and the meaning of societal gender norms in relation to these 

experiences. Six semi-structured interviews were made with homosexual men. 

The material was analyzed thematically using Interpretative Phenomenological 

Analysis (IPA). Four main themes were found: 1) To differ from other men, 2) 

Fighting with norms, 3) Ambivalence in the encounter with masculinity, 4) Not 

wanting to diverge. The results showed that homosexual men often need to 

relate to preconceptions about homosexual men as being feminine. At the same 

time they had to relate to norms, both in society in general and within the gay 

community, that men should be masculine. However, masculine men were 

often expected to be heterosexual. A critical position towards ready-made 

identities was shared by many of the participants. Most of the participants had 

experiences of feeling different from their peers during childhood and 

adolescence. A common way to fit in as an adult was to emphasize one’s 

masculine qualities. Then one might even pass as being heterosexual. Fear of 

homophobia was common. The results are discussed in relation to Connell’s 

and Anderson’s theories of masculinity as well as Butler’s theory of the 

heterosexual matrix, and the concept of heteronormativity.  

 

Keywords: Masculinity, homosexuality, gay men, gender psychology, 

LGBTQ-psychology, IPA 
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Inledning 

En stereotyp uppfattning om homosexuella män är att de skulle vara mer feminina än 

heterosexuella män (Blashill & Powlishta, 2009; Kimmel & Mahalik, 2005; Mitchell & Ellis, 

2011). Denna stereotyp skulle kunna vara en förklaring till homofobi framför allt bland 

heterosexuella män, där ett sätt att framhäva sin egen maskulinitet kan vara att ta avstånd från 

homosexuella mäns antagna femininitet (Anderson, 2009; Wilkinson, 2004). Studier gjorda på 

heterosexuella män visar att de, när de upplever sin egen maskulinitet vara hotad, tenderar att ta 

avstånd från homosexuella män (Talley & Bettencourt, 2008), särskilt från mer feminina 

homosexuella män (Glick, Gangl, Gibb, Klumpner, & Weinberg, 2007).  

Även bland homosexuella män finns negativa attityder till feminint beteende hos andra 

homosexuella män (Taywaditep, 2001). I kontaktannonser har homosexuella män en tendens att 

beskriva sig själva i enlighet med maskulina stereotyper. Det är dessutom vanligt att man söker 

andra maskulina män och undanber sig kontakt från mer feminina män (Bailey, Kim, Hills & 

Linsenmeier, 1997). Man behöver idag inte leta igenom många profiler på dejtingappar riktade 

till homosexuella män, till exempel Grindr, för att upptäcka kommentarer som no femmes eller 

masc4masc. På svenska internetcommunitiet Qruiser är gruppen Killar som är killar en av de 

största grupperna sett till medlemsantal. Denna grupp lanserar sig med: “Här är klubben för oss 

som är killar och som varken är fjolliga eller feminina.” Det finns också studier som visar att det 

för en majoritet av homosexuella män är viktigt både att själva uppfattas som maskulina och att 

deras partner gör det (Sánchez & Vilain, 2012). En av orsakerna till detta skulle kunna vara att 

man hyser negativa känslor mot den egna homosexualiteten (Sánchez, Westefeld, Liu, & Vilain, 

2010), så kallad internaliserad homofobi (Allen & Oleson, 1999; Meyer, 1995). 

Som en del i det allt större intresset för genusstudier har det dykt upp ett nytt intresse för 

frågor kring män och maskulinitet. Framför allt under 2000-talet har den kritiska 

maskulinitetsforskningen kommit att bli ett allt större fält under det bredare genusparaplyet, där 

även HBTQ-forskning ingår (Herz & Johansson, 2011). Intresset för detta har även fått 

genomslag inom psykologiämnet, vilket kan märkas till exempel genom att American 

Psychological Association så sent som 2015 gav ut APA Handbook of Men and Masculinities, 

med syfte att samla den psykologiska kunskap som finns inom forskningsfältet.  

Mycket av den psykologiska maskulinitetsforskning som hittills har gjorts har varit på 

kvantitativ grund, ofta i form av korrelationsstudier där individuella mäns överensstämmelse 
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med maskulinitetsnormer ställts emot andra variabler. Det mått som kanske varit det oftast 

använda är CMNI, Conformity to Masculine Norms Inventory (Mahalik et al., 2003). Bland de 

resultat som blivit allra mest uppmärksammade finns studier som visar på en stark korrelation 

mellan individers resultat på CMNI-skattningar och stigma mot att söka professionell hjälp, vare 

sig det gäller medicinskt eller psykologiskt (Addis & Mahalik, 2003; Berger, Addis, Green, 

Mackowiak & Goldberg, 2013).  

Till skillnad från den här typen av studier på området utgår vi i vår studie från en 

kvalitativ metodansats, vilket nyligen har blivit populärt inom psykologisk forskning om HBTQ-

personer (Clarke, Ellis, Peel & Riggs, 2010). Homosexuella män är en undergrupp inom den 

större gruppen män som innehar en speciell position i förhållande till maskulinitet (Edwards, 

2005). De är dessutom särskilt utsatta i och med att de riskerar att drabbas av homofoba 

handlingar och andra typer av diskriminering (Clarke et al., 2010). Dock är det så att 

homosexuella mäns egna erfarenheter och upplevelser av maskulinitet endast studerats i liten 

utsträckning ur ett kvalitativt perspektiv, och då främst i en nordamerikansk kontext. Den 

forskning som finns har oftast handlat om HIV och riskbeteenden, eller om mediala fenomen.  

Mot denna bakgrund har vi önskat undersöka homosexuella mäns upplevelser av 

maskulinitet. 

 

Teori och tidigare forskning  

Tillämpning av begreppet maskulinitet 

Det vi huvudsakligen vill studera i denna uppsats är maskulinitet inom ramen för 

homosexuella mäns upplevelser. Som begrepp ligger maskulinitet nära manlighet, och ibland 

används begreppen utan någon direkt åtskillnad. Men när det görs en åtskillnad i litteraturen 

brukar manlighet syfta på föreställningar kopplade till män, vad män bör göra för att passera som 

män, medan maskulinitet i vissa sammanhang är ett mer teoretiskt begrepp som används för att 

försöka förklara den sociala konstruktionen av män och manligheter, och hur dessa görs eller 

praktiseras (Herz & Johansson, 2011). I denna uppsats används dock begreppen manlighet och 

maskulinitet som synonymer. 

 

 

 



10 
 

Kunskapsteoretisk utveckling inom socialpsykologisk maskulinitetsforskning 

Inom dagens socialpsykologi betraktas könsnormer som regler för hur man förväntas 

eller inte förväntas bete sig, vilket sedan påverkar individers tankar, känslor och beteenden. 

Forskning utifrån detta perspektiv är oftast kvantitativ, och då antingen experimentell eller 

korrelationell, och handlar ofta om att försöka urskilja orsaker till mäns beteende (Addis, 

Reigeluth & Schwab, 2016). 

Essentialistiskt perspektiv. Det sociala normperspektivet utvecklades ur 

genuspsykologin. Denna byggde till att börja med på the gender role identity paradigm. Utifrån 

detta paradigm sågs maskulinitet och femininitet som essentiella egenskaper hos män respektive 

kvinnor. Med hjälp av psykologiska mått kunde man mäta till vilken grad en viss man eller 

kvinna stämde överens med det kön personen tillhörde. Personer som inte visade tillräcklig 

könskonformitet ansågs vara avvikande eller abnorma (Addis et al., 2016).  

Relationellt perspektiv. Under 1970-talet började det essentialistiska perspektivet att 

ifrågasättas, och ett nytt paradigm växte fram med en syn på maskulinitet som något socialt 

konstruerat. Med grunden i Joseph Plecks (1981, refererat i Addis et al., 2016) bok ”The Myth of 

Masculinity” formulerades the gender role strain paradigm, som beskriver de problem män 

möter när de försöker leva upp till vad som uppfattas vara den normativa manliga rollen (Addis 

et al., 2016). 

Enligt detta perspektiv överförs sociala normer kring genus genom olika typer av 

kulturella meddelanden. Maskulinitet ses enligt detta paradigm som relationellt, det vill säga 

något som existerar i förhållande till femininitet, samt socialt konstruerat och föränderligt 

(Brooks & Elder, 2016). Med det relationella perspektivet blir maskulinitet till en sorts 

genusideal som kommer ur vad som uppfattas vara det “normala” just för tillfället (Addis et al., 

2016). Men även om man tänker sig att sociala normer är kontextuellt varierande kan det bli 

problematiskt när man sedan kommer till den empiriska delen av forskningen, som inom 

psykologin huvudsakligen har fokuserat på att studera normer genom att mäta individuella 

skillnader i till vilken grad män följer dessa (Addis et al., 2016). På detta sätt riskerar det 

komplexa fenomen som maskulinitet är att reduceras till en individuell skillnadsvariabel (Addis 

et al., 2010). 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv. Inom socialpsykologisk forskning har det numera 

också vuxit fram ett mer uttalat socialkonstruktionistiskt perspektiv på maskulinitet, där man 
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fokuserar på sociala processer på olika nivåer. Addis et al. (2016) pekar ut en rad punkter där 

detta perspektiv skiljer sig från mer traditionell psykologisk maskulinitetsforskning. Betoningen 

ligger på de historiska kontexter där olika maskuliniteter konstruerats, och intersektionaliteten 

har kommit att få en alltmer framträdande plats. Språket ses som något grundläggande, det 

primära medium genom vilket maskuliniteter konstrueras. Dessutom betonas den mänskliga 

agensen i skapandet av maskuliniteter. Genus ses därmed som något som individer gör, snarare 

än något de är. Slutligen har man en syn på maskuliniteter som något som finns i många olika 

varianter, snarare än en enda dominant modell. Epistemologiskt sett hör detta perspektiv samman 

med poststrukturalistiska, postmodernistiska och andra kritiska perspektiv, där kunskap ses som 

formbar och knuten till sociala konventioner. Psykologisk forskning utifrån detta perspektiv är 

ofta kvalitativ, dekonstruerande samt sker utifrån ett kritiskt perspektiv (Addis et al., 2016). Det 

är detta senare perspektiv som ligger till grund för de specifika teoribildningar som presenteras 

nedan. 

 

Tre tongivande maskulinitetsteorier 

Det finns idag ett flertal maskulinitetsteorier. Vi redogör här för tre av det 

samhällsvetenskapliga fältets mest tongivande teorier, och fokuserar särskilt på relationen till 

homosexualitet. 

Den heterosexuella matrisen. För att förstå vad maskulinitet har för betydelse i en 

homosexuell kontext behöver vi först beakta fenomenet där det har sin normativa hemvist, det 

vill säga i de heterosexuella sammanhangen. Ett sätt att förstå maskulinitet och hur det är nära 

kopplat till sexualitet är genom Judith Butlers begrepp den heterosexuella matrisen, som är en 

modell för det som Tiina Rosenberg (2005) kallar för genustydlighet, det vill säga ett sätt att göra 

kroppar och kön begripliga. 

För att kroppar ska bli kulturellt begripliga förutsätts det, enligt Butler (1999), att de utgår 

från stabila kön. Kroppar i sig är inte begripliga, utan skapas som begripliga fenomen av kulturen 

med hjälp av den heterosexuella matrisen. Denna kräver att det finns en genusordning med två 

tydligt identifierbara kön eller genus, ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint 

(Rosenberg, 2005). 

Butler (1999) talar om en obligatorisk heterosexualitet som en regulatorisk praktik som är 

nödvändig för att skapa enhetliga genusidentiteter. För att en person ska kunna förstås som 
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tillhörande ett visst kön måste hon alltså följa det Butler (1999) själv kallar för en heteronormativ 

definition av kön, som bygger på en logik där feminin = kvinnlig = kvinna och maskulin = 

manlig = man (Rosenberg, 2005). Ett särhållande av könen rättfärdigas på så sätt genom 

heterosexualiteten, som förutsätter att det finns två separata och enhetliga kön som åtrår 

varandra. För Butler blir en man därför inte fullt ut begriplig om han inte följer logiken där han 

också är maskulin och heterosexuell. 

Att den binära ordning vi är vana vid inte nödvändigtvis är naturlig har också Thomas 

Lacqueur velat visa. Lacqueur menar att den tvåkönsmodell vi idag använder oss av egentligen 

är ganska ny, och att det inte alls är givet att uppfatta kön på detta sätt (Clarke et al., 2010). Både 

queerteoretiker och den franske psykoanalytikern Jacques Lacan lyfter fram att det inte finns 

någon naturlig komplementaritet mellan könen, vilket inte heller är något önskvärt (Dean, 2003). 

Hegemonisk maskulinitet. Även om det finns teoretiker som pekar på att den binära 

uppdelningen mellan man och kvinna är resultatet av en social konstruktion, så kvarstår det 

faktum att könsordningen i högsta grad gör sig gällande i praktiken. Detta framgår till exempel 

av sociologen Raewyn Connells (2008) teori om den hegemoniska maskuliniteten. Enligt Connell 

är den hegemoniska maskuliniteten ett föränderligt ideal som bidrar till att rättfärdiga mäns 

dominans över kvinnor och andra män. Eftersom det handlar om ett ideal är det få individer som 

kan leva upp till den hegemoniska maskuliniteten, och de individer som tydligast stämmer 

överens med den är inte alltid de som innehar mest makt. Istället menar Connell (2008) att det 

ofta kan handla om exempelvis filmroller och andra fiktiva karaktärer. Bilder av hegemoniska 

män kan också gå att hitta inom olika maskulinitetsdiskurser, som den militära eller den politiska 

(Herz & Johansson, 2011). Det är alltså framför allt ett kulturellt ideal, men Connell menar också 

att det bör finnas en koppling till institutionell makt för att hegemoni ska uppstå. Hegemonin är 

alltid öppen för att utmanas av nya grupper, både av män och kvinnor, och kan därmed 

förändras, eftersom den måste vara allmänt accepterad för att kunna ha legitimitet (Connell, 

2008). 

Connell (2008) beskriver även tre andra positioner utöver den hegemoniska positionen: 

delaktig, underordnad och marginaliserad, som hon använder för att beskriva hur män i olika 

hög grad positionerar sig i förhållande till den hegemoniska maskuliniteten. 

Även om det är få individer som innehar den hegemoniska positionen är det en position 

som män generellt kan dra nytta av, eftersom den legitimerar mäns dominans över kvinnor och 
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andra män. Därför hittar man majoriteten av alla män i det Connell (2008) kallar för delaktighet, 

vilket innebär att män kan dra nytta av den manliga dominansen utan att behöva sträva efter att 

efterleva det hegemoniska idealet fullt ut (Herz & Johansson, 2011). 

Det Connell kallar för underordnade maskuliniteter handlar om hur vissa grupper av män 

utestängs från de fördelar som följer av den manliga dominansen. Framför allt handlar detta om 

homosexuella män, men det kan även gälla andra män, framför allt personer som anses vara 

“omanliga”, ofta genom att förknippas med femininitet (Connell, 2008). 

Marginaliserade maskuliniteter handlar för Connell om hur ytterligare kopplingar mellan 

olika maskuliniteter skapas genom samspelet mellan genus och andra strukturer som klass och 

etnicitet (Connell, 2008).  

Inkluderande maskulinitet. Ytterligare en maskulinitetsteori, som fokuserar just på 

synen på homosexualitet, är Eric Andersons (2009) teori om hur förändringar i konstruktionen av 

maskulinitet hänger samman med vad han kallar homohysteri, som kan finnas i olika grader 

under olika tidsperioder. I perioder med stark homohysteri finns starkt negativa attityder mot 

homosexualitet, som då ses som ett hot mot “normaliteten”. Detta innebär att män måste bete sig 

på ett sätt som bevisar att de är heterosexuella, för att på så sätt distansera sig från 

homosexualiteten. Det går dock inte att bevisa sin heterosexualitet permanent, utan behovet att 

bete sig i enlighet med det Anderson kallar heteromaskulinitet är konstant och måste hela tiden 

upprepas. Olika sätt att bevisa detta kan vara genom att använda homofoba diskurser och genom 

att män undviker emotionell och fysisk närhet till andra män, eftersom både emotionell och 

fysisk närhet är symboler för femininitet och/eller homosexualitet (Anderson, 2009). 

Anderson gör en uppdelning mellan ortodox och inkluderande maskulinitet som två 

ytterlighetspunkter av ett kontinuum. Den ortodoxa maskuliniteten ligger nära Connells 

hegemoniska maskulinitet, som är det maskulinitetsideal som för tillfället bidrar till att legitimera 

mäns dominans över kvinnor och andra män, och stärks i tider med stark homofobi (Herz & 

Johansson, 2011). Den inkluderande maskuliniteten är istället en maskulinitetstyp som tillåts 

växa sig starkare i perioder när homohysterin är svagare. Mer konservativa former av 

maskulinitet tappar sin dominans, och mjukare maskuliniteter kan existera utan att det 

nödvändigtvis finns ett socialt stigma kopplat till dem (Anderson, 2009). Nya och mer 

överskridande former av maskuliniteter kan då växa fram, där män kan tillåtas att uttrycka både 

känslomässig och fysisk närhet till varandra (Herz & Johansson, 2011). 
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Den sköra maskuliniteten 

Forskning kring kön tyder på att de stereotyper som män har att förhålla sig till fungerar 

som ett “dubbel-eggat svärd” (Steinberg & Diekman, 2016). Samtidigt som män kan vinna 

fördelar av att oftare uppfattas ha mer kompetens och makt blir de också begränsade. Till 

exempel förknippas män ofta med aggressivitet och bristande förmåga att hantera känslor 

(Steinberg & Diekman, 2016).  

Ett antagande som legat till grund för forskning om män och maskulinitet under många år 

är därför bilden av maskulinitet som något problematiskt. Ofta talar man om maskulinitet som 

något som är i kris (Herz & Johansson, 2011). Vandello och Bosson (2013) menar att 

maskulinitetens osäkra och något ängsliga status avspeglar ett grundläggande antagande om hur 

den är strukturerad. Maskuliniteten ses ofta som något som är svårt att uppnå, samtidigt som den 

också är lätt att förlora. Man måste alltså kontinuerligt bevisa sin tillhörighet. Som jämförelse ses 

kvinnlighet oftare som något som följer naturligt av biologiska förändringar. Dess status är 

säkrare och därför riskerar man inte lika lätt att bli av med sin kvinnlighet (Vandello & Bosson, 

2013).  

Vad som anses vara maskulint, det vill säga själva innehållet i maskuliniteten, är något 

som generellt antas vara föränderligt, något som skiftar i olika tider och sammanhang (Anderson, 

2009; Connell, 2008; Vandell & Bosson, 2013). Under 1800-talet hörde maskulinitet hemma i 

arketyper som den självständige hantverkaren och den välansade partriarken. Detta har sedan 

skiftat till den moderne framgångsrike entreprenören, och ännu senare har maskulinitet blivit 

något som man konsumerar, en valmöjlighet för den konsumerande människan (Clarkson, 2005). 

Trots denna skiftande karaktär finns vissa teman som ofta återkommer i studier av, och 

uppfattningar om, maskulinitet. Bland dessa finns teman som agens och handling (Steinberg & 

Diekman, 2015; Vandello & Bosson, 2013), våld och aggressivitet (Connell, 2008; Kilmartin & 

McDermott, 2016) samt en rädsla för att förknippas med både femininitet och homosexualitet 

(Connell, 2008; Kierski & Blazina, 2009; Vandello & Bosson, 2013). Att framhäva sin 

heterosexualitet samt att visa förakt för homosexualitet och femininitet kan ofta vara ett sätt att 

hävda sin maskulinitet (Anderson, 2009; Taywaditep, 2001). Ofta ses homosexualitet hos män 

som något som direkt diskvalificerar en person som maskulin (Sánchez, 2016). 

Rädslan för att felaktigt uppfattas som homosexuell kan påverka hur heterosexuella män 

beter sig. Heterosexuella män som i en studie fick utföra en syssla som kodades som feminin (att 
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fläta hår) upplevde en känsla av självmedvetet obehag om de inte fick möjlighet att berätta för 

personer som såg dem att de inte var homosexuella (Bosson, Prewitt-Freilino & Taylor, 2005). 

Bosson et al. (2005) menar därför att “manlig rollrigiditet” kan förklaras av att heterosexuella 

män, av rädsla för att uppfattas som homosexuella, väljer sina beteenden utifrån att inte avvika 

från vad som uppfattas som manligt och därmed heterosexuellt. 

 

Heteronormativitet 

Begreppet heteronormativitet brukar användas för att synliggöra heterosexualitetens 

dominerande ställning, där man i vår kultur ofta tar den som ett mer eller mindre självklart sätt 

att leva. Detta gör att andra former av sexualitet ställs mot och jämförs med heterosexualitet, och 

därmed brukar heterosexualiteten också ofta placeras i en överordnad position (Herz & 

Johansson, 2011). Begreppet syftar på hur perspektivet från en heterosexuell position tillåts 

avgöra vad som anses vara rimligt och naturligt. I detta ingår bland annat att en komplementär 

relation mellan könen är både en naturlig, biologisk ordning och ett kulturellt ideal (Dean, 2003).  

Clarke et al. (2010) beskriver heteronormativiteten som något som är ständigt pågående, 

eftersom vi konstant utsätts för heterosexuella normer i vårt dagliga liv, genom exempelvis 

media och i mötet med andra människor. För många är detta något osynligt. För den som inte 

passar in kan det dock vara påtagligt till och med i exempelvis vardagliga konversationer, 

eftersom personer ofta bemöts utifrån ett antagande att de är heterosexuella. För den som dock 

inte är det skapar det ett slags störning i konversationen att aktivt behöva ”komma ut”. Personer 

som ”kommer ut” är ofta väldigt medvetna om vad det innebär för dem själva och i förhållande 

till omgivningen, och funderar kring vilka personer som är säkra att vara öppen för eller ej 

(Clarke et al., 2010). 

Heteronormativitet behöver dock inte enbart vara kopplat till heterosexuella personer, 

menar Clarke et al. (2010). Även icke-heterosexuella kan leva enligt heterosexuella normer, 

något som ibland kallas straight acting. Det syftar på att vissa icke-heterosexuella personer väljer 

utseende eller levnadssätt som överensstämmer med heterosexuella praktiker. Eftersom 

heteronormativitet inte bara handlar om sexuell praktik, utan även om hur det heterosexuella 

privilegiet vävs in i det sociala livet överlag och formar ett slags livsstilsuttryck, kan HBTQ-

personer som anpassar sig till denna livsstilsnorm ha lättare att accepteras i samhället (Clarke et 

al., 2010).  
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Atypiskt könsbeteende 

Atypiskt könsbeteende, ibland även kallat icke-konformativt könsbeteende, syftar på att 

en person överskrider de förväntade sätten att bete sig utifrån det kön personen tilldelats vid 

födseln. På gruppnivå tenderar homosexuella män och kvinnor att uppvisa en högre grad av 

atypiskt könsbeteende än heterosexuella (Skidmore, Linsenmeier & Bailey, 2006). Många 

homosexuella män uppvisar icke-könskonformativa drag som barn, vilka dock i viss mån 

försvinner under tonåren, eventuellt som en reaktion på stigmatisering och utsatthet (Taywaditep, 

2001). Det har visats att omgivningen förväntar sig att icke-könskonformativa barn i allmänhet, 

men framförallt pojkar, blir icke-heterosexuella som vuxna (Thomas & Blakemore, 2013). Det 

finns dock inga bevis för att det föreligger någon biologisk skillnad i könsutvecklingen mellan 

homosexuella och heterosexuella män (Sánchez, 2016). 

Man har visat att det är lätt att drabbas av bestraffning på olika sätt om man avviker från 

könsnormer. Detta är dessutom något som ofta slår hårdare mot män än mot kvinnor (Rudman & 

Fairchild, 2004). Män tycks alltså utsättas för en hårdare press än kvinnor att följa de 

traditionella könsrollerna (Sánchez, 2016).  

Taywaditep (2001) menar att det är vanligt att homosexuella män försöker göra sig 

mindre feminina som ett resultat av diskriminering och utanförskap som barn. Att ha sådana 

erfarenheter kan göra att man blir ovanligt medveten om hur maskulin man upplevs vara. Därför 

kan atypiskt könsbeteende både hos en själv och andra upplevas som något problematiskt. 

Erfarenheterna kan också ge en ökad medvetenhet om sig själv som ett socialt objekt i 

förhållande till maskulinitet. Det är därför vanligt att man lär sig att ständigt reglera och 

övervaka sitt beteende för att agera maskulint (Taywaditep, 2001).  

I en studie visades både icke-konformativa könsbeteenden under barndomen och 

missnöje med den egna kroppen vara vanligare bland homosexuella män än bland 

heterosexuella. Missnöje med den egna kroppen var även vanligare bland mer feminina 

homosexuella män än bland andra homosexuella män (Strong, Singh & Randall, 2000). 

Psykologisk ohälsa har även funnits vara högre för homosexuella män med mer icke-

konformativa könsbeteenden än för andra homosexuella män (Skidmore et al., 2006). Rieger och 

Savin-Williams (2012) konstaterar att könsatypiska drag är relaterat till sämre psykiskt mående. 

De finner dock inte att sexuell läggning fungerar som moderator. Alltså verkar atypiskt 

könsbeteende här vara den springande punkten för sämre välmående, inte sexuell läggning 
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(Rieger & Savin-Williams, 2012). Även Jacobson, Cohen och Diamond (2016) finner i en 

israelisk studie att ökad risk för ångest hänger samman med icke-konformativt könsbeteende 

snarare än annan sexuell läggning än heterosexuell. Landolt, Bartholomew, Saffrey, Oram och 

Perlman (2004) fann i en studie att homo- och bisexuella män som uppvisat icke-konformativt 

könsbeteende hade fler erfarenheter av att ha blivit avvisade av både föräldrar och jämnåriga 

jämfört med andra homo- och bisexuella män. Det har dock visats att barn med atypiskt 

könsbeteende mår mycket bättre om de får vistas i bekräftande miljöer där de tillåts bete sig 

könsatypiskt utan att bli ifrågasatta (Hill, Menville, Sica & Johnson, 2010).  

 

Maskulinitet och homofobi  

Lozano-Verduzco (2015) menar att homoerotiska begär är stigmatiserande just eftersom 

de utmanar maskulinitetsnormer. I en studie av Sánchez, Greenberg, Liu och Vilain (2009) har 

de funnit att det är vanligt att homosexuella män känner ett behov av att framstå som just 

maskulina för att bli accepterade och att man nedvärderar sig själv om man inte lyckas.  

Skolan är en särskilt problematisk miljö för HBTQ-personer. En stor andel har utsatts för 

homofobi i skolan, även från lärare (Clarke et al., 2010). Hur ”säkra” i termer av HBTQ-vänliga 

olika platser upplevs vara av HBTQ-personer har varit föremål för ett antal studier. Amerikanska 

studier har till exempel funnit att homofobi är vanligt förekommande i collegemiljöer (Clarke et 

al., 2010).  

Clarke et al. (2010) menar att det är vanligt förekommande att HBTQ-personer ändrar sitt 

beteende i skolmiljöer för att inte avslöja sin sexuella läggning, samt att man väljer vilka platser 

man besöker utifrån risken att utsättas för trakasserier. Att använda sig av visibility management 

är en vanlig strategi bland HBTQ-personer, alltså att vara noga med vem man är öppen för och 

hur man själv framstår, för att undvika att bli identifierad som homosexuell. Som exempel kan 

kroppsspråk, tal och klädsel ändras (Clarke et al., 2010).  

Även på arbetsplatser är det vanligt att homosexuella män får anstränga sig för att bli 

respekterade och sedda som jämlika sina heterosexuella kollegor. Särskilt inom yrken med en 

stark maskulinitetskultur kan det vara problematiskt att vara öppen med sin homosexualitet 

(Collins & Callahan, 2012). Homofobi är nämligen betydligt vanligare hos män än hos kvinnor 

(Clarke et al., 2010). 
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Maskulinitet i gaysamhället och internaliserad homofobi 

Under 1970-talet skedde ett butch shift i gaysamhället, när maskulina gaymän i högre 

grad började förekomma i medier riktade mot homosexuella män. I samband med detta började 

också feminina bögar marginaliseras i delar av gaysamhället (Taywaditep, 2001). Det är även 

idag vanligt att feminina män blir fördomsfullt bemötta även av andra homosexuella män 

(Sánchez, 2016).  

Uppvärderandet av maskulinitet och nedvärderandet av femininitet kan märkas i form av 

fenomen som straight acting. På internetfora som straightacting.com vill man “rädda” en 

traditionell syn på maskulinitet från femininitet och fjollighet. I just detta diskussionsforum har 

det visats vara vanligt att man uttrycker sig anti-feminint, heteronormativt och till och med 

homofobiskt (Clarkson, 2005). Att uttrycka anti-femininitet kan vara ett sätt att stärka sin egen 

maskulinitet (Taywaditep, 2001). Samtidigt finns det studier som perkar på ett sämre mående i 

samband med vissa former av maskulinitetsuttryck. I en studie av Fischgrund, Halkitis och 

Carroll (2011) visades hypermaskulina drag, det vill säga att man använder sig av väldigt 

flagranta och tillspetsade maskulintetsattribut, hos homo- och bisexuella män vara korrelerat med 

ett sämre psykiskt mående. En annan studie fann att homosexuella män som uppvisade 

hypermaskulinitet ofta hade en hög grad av internaliserad skam (Sánchez et al., 2009).  

Särskilda förhållanden till maskulinitet kan ses inom subgrupper inom gayvärlden, 

exempelvis björnar och läderbögar, som aktivt använder sig av olika klassiska traditionella 

maskulina attribut (Sánchez, 2016). Björnkulturen har till exempel beskrivits som en 

sammansmältning av maskulina yttre attribut och mer feminint betonade beteenden, som att visa 

omsorg och värme gentemot varandra (Manley, Levitt & Mosher, 2007). Även om det finns 

maskulina fora inom gayvärlden så tenderar femininitetsstämpeln att hänga kvar i övriga 

samhället. Det har visats att det kan upplevas som så problematiskt att behöva förhålla sig till 

stereotypa uppfattningar om homosexuella att vissa helt undviker sammanhang kopplade till 

gayvärlden, eftersom man antar att de är präglade av mer feminina män. Därmed går man själv 

miste om vad som kan vara en viktig källa till socialt stöd (McLaren, Jude, & McLachlan, 2007; 

McLaren, Jude, & McLachlan, 2008). 

Taywaditep (2001) menar att hegemonisk maskulinitetsideologi spelar en viktig roll för 

mönstret att maskulinitet ofta uppvärderas medan femininitet nedvärderas. Homosexuella män 

kan sägas ha en komplex relation till den hegemoniska maskuliniteten. Samtidigt som de i 
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egenskap av män kan vinna fördelar antas de också vara feminina och blir därför nedvärderade. 

Det är möjligt att många internaliserar värderingsskalan som den hegemoniska maskuliniteten 

innebär (Taywaditep, 2001). 

Att maskulinitet värderas högre än femininitet även bland homosexuella kan ses som en 

typ av internaliserad homofobi. Sánchez och Vilain (2012) fann i en studie att en högre grad av 

upptagenhet med maskulinitet och anti-femininitet var relaterad till en negativ uppfattning om att 

vara homosexuell. I en annan studie fann man att oro för att bryta mot maskulinitetsideal kan 

hänga samman med negativa känslor mot den egna homosexualiteten (Sánchez et al., 2010). 

Förhållandet till maskulinitet kan alltså konstateras vara komplext och på vissa sätt 

problematiskt för homosexuella män. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka homosexuella mäns upplevelser av 

maskulinitet.  

 

Metod 

Metodval 

Vi ville undersöka maskulinitet utifrån upplevelser hos homosexuella män. Då vi ville få 

en rik och fyllig bild av dessa upplevelser och en mer förståelsebetonad kunskap föll det sig 

naturligt för oss att söka oss till en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder är av väldigt olika slag, 

men har det gemensamt att de sysslar med frågan om mening. De intresserar sig mer för hur 

något är än varför något är på ett visst sätt, åtminstone inte i en mer generaliserbar orsak/effekt-

bemärkelse (Willig, 2013).  

För att komma åt erfarenheter hos våra intervjupersoner och för att förstå hur dessa 

erfarenheter blivit meningsfulla för dem valde vi att använda oss av Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA), då denna metod bedömdes lämplig för detta syfte.  

IPA. Interpretative Phenomenological Analysis är en kvalitativ forskningsmetod inom 

ramen för det fenomenologiska vetenskapsfältet, men som också i hög grad inspirerats av 

hermeneutiken (Smith, Flowers & Larkin, 2009). IPA har utvecklats i Storbritannien med 

startpunkt i en artikel från 1996 av Jonathan Smith (Smith et al., 2009). Metoden har använts 

främst inom psykologisk vetenskap och ägnar sig framför allt åt psykologiska fenomen i bred 

bemärkelse. Metoden har därför även börjat användas utanför de psykologiska institutionerna i 
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andra akademiska sammanhang där det psykologiska eller mentala livet är en viktig aspekt. Med 

IPA ämnar man undersöka studieobjekt, eller fenomen, så som upplevda och erfarna. Det handlar 

om att förstå erfarenhet och hur denna blir meningsfull för olika subjekt (Smith et al., 2009). Det 

var alltså på detta sätt vi ville undersöka maskulinitet, med fokus på hur det framträder och blir 

meningsfullt utifrån homosexuella mäns erfarenhetsbaserade upplevelser. IPA syftar alltså inte 

till att förstå verkligheten som en objektiv enhet av kausala system utanför den upplevda världen, 

utan tvärtom riktas blicken mot just den upplevda världen och hur den framträder för de personer 

vars upplevelser man undersöker (Willig, 2013). Det relevanta för en forskare som använder sig 

av IPA är helt enkelt hur detta upplevande eller erfarande ser ut och inte varför det ser ut som det 

gör.  

IPA är en metod som har en idiografisk syn på sitt vetenskapliga utforskande. Det som 

undersöks är upplevelser av specifika erfarenheter i specifika kontexter, och man arbetar med 

djup snarare än med bredd. Detta är ett förhållningssätt som skiljer sig från mycket av den 

gängse psykologiska forskningen, som tenderar att vara nomotetisk och sträva mot 

generaliserbara kunskapsanspråk (Smith et al., 2009). IPA skiljer sig också från en del andra 

fenomenologiska metoder som till exempel Amadeo Giorgis deskriptiva fenomenologi, där man 

arbetar bort individuella skillnader i materialet för att komma åt fenomenets generella struktur 

och essens, bortom de individuella upplevelserna (Finlay, 2009).  

IPA är en strukturerad, rigorös och empirinära metod som lägger mycket vikt vid att 

genomföra de olika momenten på ett transparent och tillförlitligt sätt. Man betonar inom IPA 

vikten av att ta den kvalitativa forskningen på allvar och att genomföra relevanta studier med ett 

noggrant och engagerat tillvägagångssätt (Smith et al., 2009). Vi kommer att återkomma till det 

praktiska tillvägagångssättet, men för att bättre förstå det behöver vi först lägga fram den 

teoretiska grunden för IPA, vilken är fenomenologisk och hermeneutisk.  

Fenomenologi. Det finns två huvudinriktningar inom fenomenologisk metodologi. Dessa 

är den deskriptiva fenomenologin och den hermeneutiska fenomenologin (Willig, 2013). IPA 

tillhör den senare av dessa två inriktningar. Den deskriptiva fenomenologin är trogen Husserls 

tidiga idéer om hur fenomenologisk vetenskap skulle bedrivas. Man tänker sig här att det i hög 

grad är möjligt att sätta den egna förförståelsen inom parentes (Willig, 2013). Genom att 

reducera den egna subjektiva förförståelsen samt allmänt förgivettagna sanningsanspråk så långt 

som möjligt genom de så kallade fenomenologiska reduktionerna skulle man enligt Husserl 
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kunna möta sitt studieobjekt på ett i princip neutralt och objektivt sätt (Finlay, 2009). Därmed 

tänker man sig inom deskriptiv fenomenologi att man kan göra en rak och beskrivande 

undersökning där man i princip når fram till det undersökta fenoment i dess rena form (Willig, 

2013). Ambitionen är således att finna fenomenets innersta essens och kärna, vars mening är 

oberoende av individ och kontext (Finlay, 2009). 

Husserls lärjunge Heidegger motsatte sig denna idé och var noga med att framhålla att 

världen alltid redan är tolkad eftersom vi alltid är kastade in i världen, det vill säga att vi alltid 

utgår från en kontext och en position som vi aldrig kan frigöra oss från i mötet med omvärlden 

(Smith et al., 2009). Tolkningen är därmed inte någonting som läggs till, utan något som är en 

förutsättning för vårt varande, vårt upplevande och erfarande i världen (Finlay, 2009). 

Heideggers förhållningssätt var en utveckling av fenomenologin, men innebar också den 

moderna hermeneutikens födelse (Smith et al., 2009). De fenomenologiska forskare som väljer 

att följa det spår som Heidegger lade grunden för menar att man inte kan skilja på beskrivning 

och tolkning. Istället måste man hela tiden erkänna att forskarens perspektiv ofrånkomligen är en 

del av förståelsen av det man vill undersöka (Willig, 2013). Istället för att försöka sätta olika 

sorters förförståelser inom parentes så arbetar man därför istället med att lyfta fram dessa och 

därmed kunna hantera dem (Finlay, 2009).  

En grundläggande ingång är att man, som Husserl säger, återvänder till sakerna själva. 

Detta innebär att fenomenologen behöver möta sitt studieobjekt för vad det är. Att studera en 

erfarenhetsbaserad upplevelse innebär då att verkligen låta den tala utifrån sig själv (Smith et al., 

2009). Annorlunda uttryckt handlar det om att studera människans levda erfarenhet och vilken 

mening hon tillskriver sina erfarenheter i dess konkreta form (Finlay, 2009). 

Att arbeta fenomenologiskt innebär också att möta det fenomen man önskar undersöka 

med en speciell fenomenologisk attityd som utgörs av öppenhet. Rent konkret betyder detta att 

man inte initialt möter sitt material utifrån ett färdigt teoretiskt ramverk och att man också 

lämnar frågan om fenomenets “verklighet” åt sidan (Finlay, 2009). 

Hermeneutik. Hermeneutiken utgör en viktig del av IPA. Den utgår från den 

tolkningstradition som tongivande filosofer såsom Schleiermacher, Heidegger och Gadamer är 

en del av. Den tolkande aspekten är en viktig del av IPA, och bidrar med frågor om av vem och i 

vilket sammanhang någonting förstås och hur detta inverkar på vad som förstås (Smith et al., 
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2009). Vidare bidrar hermeneutiken med förståelsen att vi alltid är tolkande varelser som 

försöker skapa mening av våra upplevelser och att de därför inte når oss i sin rena form.  

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, vilken syftar på att 

man hela tiden måste röra sig mellan enskilda delar och helheten av det som man försöker tolka 

och förstå. Detta ger en progressiv rörelse mot ökande förståelse genom att man rör sig cirkulärt 

genom och mot sitt studieobjekt, som ofta är i form av en text (Smith et al., 2009). IPA arbetar 

dessutom med vad Smith et al. (2009) benämner som en dubbel hermeneutik, det vill säga en 

hermeneutik som försöker förstå intervjupersonernas försök att förstå. Man tänker sig vidare 

inom hermeneutiken att man kan överskrida intervjupersonernas direkta förståelse och se ett nytt 

perspektiv utan att för den sakens skull lämna intervjupersonerna (Smith et al., 2009). Med dess 

koppling till hermeneutiken handlar IPA alltså inte enbart om en beskrivande ansats, vilket är 

fallet i exempelvis Husserls fenomenologi.  

Smith et al. (2009) talar också om två olika typer av tolkning utifrån Paul Ricoeurs 

uppdelning av olika sätt att tolka en text. Den ena är vad Ricoeur kallar en misstankens 

hermeneutik, där man använder ett raster av teori som man lägger på texten för att förstå 

livsvärlden hos det man tolkar, inte enbart utifrån dess egen röst utan också utifrån 

underliggande, implicita och omedvetna meningar. Den andra typen kallar han för en empatisk 

hermeneutik, som i betydligt högre grad utgår från att de meningar som läggs fram på textens 

ytnivå i materialet också är de som ska lyftas fram och förstås av forskaren. Enligt Smith et al. 

(2009) så är IPA närmare det empatiska hållet. Dock rör sig IPA-forskaren ändå lite åt ett mer 

aktivt tolkande angreppssätt men som då görs för att öppna upp meningen med upplevelserna 

och erfarenheterna som man tolkar. 

Förförståelse. Inom kvalitativ metod generellt och inte minst inom IPA är det viktigt att 

medvetandegöra den förförståelse som forskaren har med sig in i studien. Eftersom forskaren går 

in i studien som en person med en viss historia och kontext kommer denne att ta med sig en viss 

förförståelse in i mötet med de subjekt vars erfarenheter studeras. Detta gör att tolkning och 

analys påverkas. Att ta hänsyn till och reflektera över vår förförståelse hjälper oss alltså att få syn 

på de sätt vi som forskare finns med i resultaten och påverkar dessa (Willig, 2013). Det kan till 

exempel handla om att lyfta fram vilka forskarna är i förhållande till de identiteter och positioner 

som kan anses vara relevanta för forskningsfrågan i bred bemärkelse. Det finns ingen färdig 

modell för hur man hanterar förförståelse inom kvalitativ forskning, som dock ska göras på ett 
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sätt som är tydligt, ärligt och informativt (Willig, 2013). Det är viktigt att inte falla in i ett 

överdrivet fokus på sig själv och låta hanteringen av förförståelsen överskugga 

intervjupersonernas perspektiv (Finlay, 2009). 

Vår förförståelse. Vi som har gjort den här studien har olika relation till det fenomen vi 

studerar. En av oss är en homosexuell man i samma ålder som de som deltagit i studien. Den 

andra är en heterosexuell kvinna, också i samma ålder som deltagarna. Man skulle lite grovt 

kunna hävda att det handlar om ett inifrånperspektiv och ett utifrånperspektiv i frågan om 

maskulinitet hos homosexuella män. Denna skillnad ger oss väldigt olika utgångspunkter till 

ämnet och har gett oss möjlighet att berika varandras perspektiv och våra ingångar till ämnet. 

Förhållningssättet generellt till både homosexualitet och maskulinitet har förändrats mycket 

under de senaste decennierna (Weeks, 2009). Beroende på vilken generation man tillhör kommer 

man sannolikt ha haft olika erfarenhet av dessa fenomen, oavsett om man har ett 

inifrånperspektiv eller ett utifrånperspektiv. Därför kan det också tänkas vara relevant vilken 

generation vi tillhör, att vi båda är i tidiga trettioårsåldern. Det kan vara relevant att lyfta fram att 

uppsatsen skrivs inom ramen för en psykologutbildning och att vi båda tidigare har studerat 

genusvetenskap och även humanistiska ämnen. 

 

Urval 

Rekrytering. Vi sökte intervjupersoner genom att annonsera på Facebook samt att sätta 

upp affischer på olika anslagstavlor på Lunds universitet och Malmö högskola (se bilaga 1). I 

utannonseringen sökte vi efter homosexuella män som befann sig i åldersspannet 20-40 år. Vi 

ville inte att de skulle skilja sig för mycket i ålder då det inom IPA är det en fördel att ha en 

någorlunda homogen grupp intervjupersoner (Willig, 2013).  

Vi hade som mål att intervjua sex personer, då det bedömdes vara ett lagom antal 

personer att ha med inom ramen för uppsatsens storlek och enligt den metodologiska inriktning 

vi valt. Inom IPA arbetar man generellt med ganska få intervjupersoner eftersom att man lägger 

stor vikt vid att kunna göra en tillräckligt djup och noggrann analys av det insamlade materialet 

(Smith et al., 2009).  

Totalt visade 23 personer intresse för att delta i studien. Några valdes bort då de inte hade 

möjlighet att genomföra intervjuerna i Skåne och vi i möjligaste mån ville genomföra 

intervjuerna ansikte mot ansikte. Ytterligare några personer valdes bort då de var bekanta till 
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någon av uppsatsförfattarna. Framför allt berodde detta på att det ur ett etiskt perspektiv inte är 

lämpligt att intervjua personer man själv är bekant med, men även eftersom analysen av 

materialet skulle kunna påverkas av förförståelse om den bakomliggande personen. Av de som 

uppfyllde våra kriterier och inte valdes bort av ovanstående anledningar så intervjuades de sex 

personer som först hört av sig till oss.  

Deltagare. Sex deltagare ingick i studien. Samtliga definierade sig som homosexuella 

män. Deras ålder var mellan 26 och 33 år, vilket var inom ramen för de angivna kriterierna. Fem 

intervjupersoner bodde i Skåne. Den sjätte bodde i en annan del av landet, men hade möjlighet 

att intervjuas i Skåne. 

  

Datainsamling 

Enligt Smith et al. (2009) är semistrukturerade intervjuer det rekommenderade formatet 

om man arbetar med IPA. Detta intervjuformat ger en god struktur för samtalet samtidigt som det 

också finns utrymme för flexibilitet såtillvida att forskaren kan vara känsligt inlyssnande och 

ställa relevanta följdfrågor beroende på vad som framkommer under intervjun (Smith et al., 

2009). Följaktligen har vi genomfört semistrukturerade intervjuer för att få ett fylligt och levande 

material utifrån intervjupersonernas erfarenhetsbaserade upplevelser, i enlighet med vårt syfte. 

Under intervjuerna har vi också strävat efter att inte moralisera, argumentera eller att initialt 

lägga fram egna idéer och föreställningar för att låta intervjupersonernas egna tankar få komma 

fram, vilket är önskvärt i fenomenologiska studier (Dalen, 2007).  

Intervjuer. Vi genomförde sammanlagt tre intervjuerna var. Intervjuerna genomfördes i 

februari 2016. En intervju genomfördes i lokaler som tillhörde Institutionen för psykologi vid 

Lunds universitet, två av intervjuerna genomfördes i intervjupersonernas hem, två av 

intervjuerna genomfördes i en av intervjuarnas hem och en intervju genomfördes på 

intervjupersonens kontor. Våra prioriteringar för intervjuplats var att intervjupersonerna skulle 

känna sig bekväma och att vi skulle kunna sitta avskilt och inte bli störda eller hörda. 

Intervjuerna var mellan 58 minuter och 72 minuter långa. 

Skala. I inledningen av intervjuerna visades intervjupersonerna en skala där maskulinitet 

och femininitet presenterades som två ytterligheter (se bilaga 2). Personerna ombads beskriva 

den mest maskulina man de kunde tänka sig samt den mest feminina man de kunde tänka sig. De 

ombads också placera in sig själva på skalan och beskriva varför de placerat sig just där. Detta 
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gjordes för att vi initialt skulle få en bild av intervjupersonernas syn på vad som är maskulint 

respektive feminint, och hur de förstod sig själva i denna matris. Att sätta femininitet i motsats 

till maskulinitet på skalan snarare än att göra en skala som bestod av hög och låg grad av 

maskulinitet gjordes på grund av att den tidigare forskningen visar att dessa två begrepp förstås 

som komplementära till varandra.  

Intervjuguide. Som stöd för intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 3) som 

hade utformats i syfte att fånga intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter kopplade till 

maskulinitet, snarare än deras åsikter om fenomenet. Frågorna i intervjuguiden riktade sig därför 

mot deltagarnas erfarenheter av att till exempel ”komma ut” och på vilka sätt detta hade 

aktualiserat frågor om maskulinitet och deras erfarenheter av sociala sammanhang i förhållande 

till maskulinitet. Vi hade även inledande frågor om deras generella bilder av maskulina och 

feminina personer för att få en grundläggande förståelse av vilka föreställningar om maskulinitet 

och femininitet som deltagarna hade med sig. Detta gav oss en grund för den egentliga analysen. 

Pilotintervju. Intervjuguiden testades i en pilotintervju som genomfördes av en av oss. 

Om det hade visat sig att intervjuguiden hade behövt revideras hade vi rekryterat ytterligare en 

intervjuperson, men eftersom pilotintervjun gav ett fylligt och relevant material inkluderades den 

i analysen efter att vi gemensamt diskuterat hur frågorna hade fungerat och funnit att 

intervjuguiden kunde behållas som den var.  

 

Analys 

För att analysera materialet transkriberades samtliga intervjuer med hjälp av programmet 

Express Scribe. Varje intervju transkriberades av den som genomfört intervjun. Därefter 

påbörjades analysförfarandet i enlighet med IPA. Analysförfarandet i IPA är uppbyggt av ett 

antal tydligt definierade steg. Det krävs ett systematiskt och noggrant metodanvändande 

kombinerat med lekfullhet och kritisk reflektion för att göra en god IPA-analys, enligt Smith et 

al. (2009). Man rör sig stegvis från det konkreta materialet till en allt högre abstraktionsnivå, tills 

det att ett antal ett antal övergripande huvudteman har utkristalliserats. Dessa huvudteman är 

uppbyggda av underteman. Utifrån dessa två nivåer av teman struktureras och formuleras den 

berättelse som framgår av materialet (Smith et al., 2009). De enskilda intervjuerna 

rekommenderas på ett initialt stadium att analyseras var för sig, även om det också finns andra 

möjliga sätt att arbeta på, till exempel att man gör en analys av en av intervjuerna och sedan 
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relaterar till den när man arbetar med de övriga analyserna (Willig, 2013). Vi har dock valt att 

analysera intervjuerna var för sig.  

Det första steget i analysarbetet är att noga läsa igenom texten, gärna flera gånger, 

framför allt de intervjuer som man inte själv transkriberat (Willig, 2013). Vi läste i enlighet med 

detta igenom de transkriberade intervjuerna tre-fyra gånger vardera. Genom att läsa noggrant och 

flera gånger tänker sig Smith et al. (2009) att man verkligen sätter intervjupersonen i fokus och 

låter texten komma till en, i jämförelse med det mer vardagliga sättet att snabbläsa och 

sammanfatta.  

Sedan, i steg två, börjar man arbeta systematiskt med texten (Willig, 2013). Man går 

igenom rad för rad, stycke för stycke och lyfter fram relevanta meningsbärande delar. Detta görs 

på ett väldigt textnära sätt och helst lyfter man fram de meningsbärande delarna med 

intervjupersonens egna ord. Vi valde att skriva dessa i ena marginalen så som Smith et al. (2009) 

rekommenderar. I arbetet med det här steget analyserade vi en intervju tillsammans och gjorde 

sedan på samma sätt var och en för sig med de intervjuer vi själva genomfört.  

I det tredje steget börjar man successivt skapa kluster av mer tematiskt likartade delar 

man funnit i texten (Smith et al., 2009). Dessa skrev vi i andra marginalen för att sedan överföra 

dem till post it-lappar. Sedan klustrade vi tillsammans ihop dem till relevanta övergripande 

teman.  

Att formulera dessa övergripande teman utgjorde det fjärde steget. Dessa teman blev 

sedan våra underteman. De underteman som vi hittat lades sedan ihop för att skapa ytterligare en 

nivå av teman. På så sätt uppstod det som blev studiens fyra huvudteman. För att enklare få en 

överblick över hur de olika intervjupersonerna hörde hemma i olika teman gjorde vi tabeller över 

hur många intervjupersoner som hade material för varje undertema och huvudtema. Det här sättet 

att få överblick rekommenderas av Smith et al. (2009). Vissa ändringar av våra teman har sedan 

gjorts i senare stadier under själva skrivprocessen. Vi har då funnit nya kopplingar mellan olika 

delar av materialet som vi ansett nödvändiga att agera på. Till exempel har några teman slagits 

ihop, medan några underteman har delats i två innan vi nått det färdiga resultatet. 

 

Etik 

Under hela arbetets gång har vi tagit ställning till etiska överväganden och 

frågeställningar då de dykt upp. Vi har följt de generella riktlinjer som finns när man ägnar sig åt 
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forskning. Willig (2013) för fram fem sådana riktlinjer som gäller allmänt oavsett om man 

sysslar med kvalitativ eller kvantitativ forskning. Det handlar om informerat samtycke, att man 

inte lurar eller vilseleder någon, att de som deltar i studien har rätt att dra sig ur, att personerna 

som deltar efter sitt deltagande får en fullständig förklaring av forskningens syfte (om detta inte 

framgått redan innan) och att man tillgängliggör publikationer för de som deltagit i studien samt 

att konfidentialitetsprincipen gäller. 

Våra intervjupersoner fick ett informationsbrev (se bilaga 4) som mailades ut till dem 

efter att de visat intresse. Vi gick även igenom informationsbrevet muntligt med alla 

intervjupersoner innan intervjuerna startade, och de gavs möjlighet att ställa frågor kring 

förutsättningarna. Detta för att i så hög grad som möjligt säkra informerat samtycke. 

Intervjupersonerna fick veta att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst, under 

intervjuns gång eller efteråt. I brevet framgick också att vi hanterade materialet på ett säkert sätt. 

Vi har under hela arbetet förvarat allt material på ett säkert sätt i våra hem. Materialet har 

anonymiserats för att ingen person ska kunna identifieras. Den färdiga uppsatsen kommer att 

publiceras på LUP Student Papers och på så sätt bli allmänt tillgänglig. Intervjupersonerna har 

därmed möjlighet att ta del av slutprodukten.  

Inom kvalitativ forskning går man ofta längre än att bara följa en uppsättning etiska 

regler (Willig, 2013). Det är också lämpligt att genom hela processen tänka på etiska 

frågeställningar, och att man har en generellt etisk attityd. Eftersom man i en intervjusession ofta 

kan komma nära en persons känsliga punkter är det viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt och ett 

ärligt bemötande, liksom att på ett respektfullt sätt ta tillvara på det som ges av den andre. Detta 

är något vi konsekvent eftersträvat. 

 

Validitet och reliabilitet 

Utifrån IPA:s filosofiska grunder tänker vi oss att människan alltid och ofrånkomligen är 

social. Detta gör att våra olika livsvärldar och erfarenheter inte är helt och hållet skilda från 

varandra, utan det finns alltid beröringspunkter genom vilka vi kan nå förståelse av varandra 

(Smith et al., 2009). På grund av de underliggande epistemologiska föreställningarna som finns 

inom IPA så söker man en tentativ och subjektiv sanning. Det subjektiva görs dock inte 

godtyckligt, utan sätts inom ramen för en dialogisk, systematisk och rigorös arbetsgång som 

stärker ett vetenskapligt förhållningssätt (Smith et al., 2009).  
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Smith et al. (2009) lyfter fram Lucy Yardleys fyra huvudprinciper för att tänka kring 

validitet som god vägledning när man arbetar med IPA. Den första är känslighet för kontext, 

vilket innebär att man tar hänsyn till den kontext i vilken studien utförs. Detta kan innebära att ta 

hänsyn till den sociokulturella miljön, till den existerande litteraturen på området och till sitt 

material. Bara att göra ett genomtänkt metodval är i sig ett sådant hänsynstagande menar Smith 

et al. (2009). Inom IPA ger också den systematiska analysen och anvisningar för att genomföra 

en intervju en stark grund att stå på (Smith et al., 2009).  

Engagemang och rigorositet är den andra principen som lyfts fram inom IPA, i och med 

den noggrannhet och betoning på dialog med intervjupersonerna och materialet som man 

förväntas gå in i (Smith et al., 2009). Dalen (2007) betonar till exempel vikten av fylliga och rika 

beskrivningar för en kvalitativ intervjus validitet. Detta är något vi tycker oss ha lyckats uppnå 

genom våra intervjuförfaranden.  

Transparens och koherens är ytterligare en av Yardleys principer och handlar om att 

presentera sin arbetsgång på ett tydligt, begripligt och ärligt sätt samt att vara konsekvent i sitt 

genomförande och sitt framläggande och sammansättande av sina teman (Smith et al., 2009).  

Den sista principen som lyfts fram är påverkan och viktighet. Denna handlar helt enkelt 

om att forskningen ska vara relevant och intressant (Smith et al., 2009). I enlighet med detta har 

vi valt ett forskningsområde som både är relativt lite utforskat och som ligger nära individuella 

personers dagliga liv. 

Som redan nämnts är också det reflekterande momentet en viktig del av validiteten 

eftersom forskarens förförståelse påverkar och står i dialog med det analyserade materialet och 

undersökningssituationen som helhet. 

Dalen (2007) lyfter också särskilt fram att den tekniska utrustningen bör testas och att 

dess kvalité bör redovisas för att säkra att transkriberingen kunnat genomföras väl, vilket är 

viktigt för validiteten. Vi har båda använt oss av Olympus diktafoner som hållit hög 

inspelningskvalité.   

När det gäller reliabilitet kan man se triangulering som ett sätt att stärka reliabiliteten i 

kvalitativ forskning (Willig, 2013). Detta innebär i det här fallet att man jämför olika personers 

analyser. Då vi har varit två personer som arbetar med denna studie kan detta sägas ge vår studie 

stärkt reliabilitet. Dessutom har vi använt oss av öppna och icke-ledande frågor, vilket Kvale och 

Brinkmann (2014) menar är en del av reliabiliteten. 
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Resultat 

För att vi skulle få en bild av intervjupersonernas syn på vad de tyckte var maskulint 

respektive feminint, och hur de förstod sig själva i relation till detta fick intervjupersonerna 

beskriva den mest maskulina respektive feminina man de kunde tänka sig. De fick också placera 

in sig själva på en skala med maskulinitet i ena änden och femininitet i den andra (se bilaga 2), 

samt beskriva varför de placerat sig just där.  

Det gick snabbt och lätt för samtliga intervjupersoner att ge exempel på en väldigt 

maskulin man. De exempel som gavs var bland andra Rambo och Putin, men också äldre män i 

personernas närhet, som ens egen pappa eller chef. Motiveringarna var att dessa män ansågs ha 

traditionellt manliga attribut, såsom att vara dominant, fysiskt stor och stark, aggressiv, 

oreflekterande, eller att ha svårt att uttrycka ”mjukare” känslor. Det kom också fram exempel på 

mer positiva egenskaper, som att vara avslappnad och trygg.  

Desto svårare var det för intervjupersonerna att frammana bilden av en feminin man. 

Exempel på personer som nämndes var Babsan, Esther Martin Bergsmark och en transkvinna 

som man själv kände. Flera tyckte det var svårt att nämna en feminin man utan att gå över 

gränsen till någon som kodades som kvinna. Egenskaper som nämndes var till exempel att vara 

flamboyant, sminka sig, bry sig mycket om sitt utseende och att vara liten till kroppsbyggnaden.  

När det gällde hur de själva uppfattade sig placerade sig samtliga nära mitten av skalan, 

flertalet lite åt det maskulina hållet och några åt det feminina hållet. 

Mot denna bakgrund framträdde fyra huvudteman och tio underteman i vårt 

intervjumaterial. De huvudteman vi funnit är: Skilja sig från andra män, Kämpa med normer, 

Ambivalens i mötet med maskulinitet samt Inte vilja sticka ut. Se Tabell 1 för en presentation av 

samtliga huvud- och underteman. 

Våra intervjupersoner har fått fingerade namn för anonymitetens skull. I uppsatsen kallas 

de för Fredrik, Joel, Jonathan, Mats, Peter och Stefan. Citaten har redigerats för att öka 

läsbarheten. Till exempel har upprepningar tagits bort och ordföljden ändrats för att förtydliga 

vad som menas. Inget betydelsebärande innehåll har dock ändrats.  
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Tabell 1. Sammanställning av huvudteman och underteman 

Huvudtema      Undertema 

Skilja sig från andra män    Känna sig annorlunda 

       Risk att bli exponerad 

Kämpa med normer     Förväntas vara feminin 

       Status att vara maskulin 

       Vilja utmana mansstereotyper 

Ambivalens i mötet med maskulinitet  Attraheras av det maskulina 

       Obekväm med det maskulina 

Inte vilja sticka ut     Framhäva sin maskulinitet 

       Trygg för att kunna visa sig 

       Rädd för homofobi     

 

Skilja sig från andra män  

Om man uppfattades som maskulin eller inte av andra verkade för många ha en nära 

koppling till ens sexuella läggning. De flesta intervjupersonerna beskrev att de känt sig 

annorlunda under uppväxten, eftersom de märkt att deras sätt att vara skilde sig från hur andra 

killar var. Det kunde även i vuxen ålder förekomma att man kände sig annorlunda. 

Medvetenheten om att man genom sin sexuella läggning skilde sig från andra män kunde 

innebära att man levde med en ständig risk för att kunna bli avslöjad eller exponerad. 

Känna sig annorlunda. För alla de intervjupersoner som känt sig annorlunda under 

uppväxten hade det framför allt blivit tydligt när de märkt att de inte var som andra killar i 

samma ålder. Stefan berättade att han tidigt känt sig annorlunda jämfört med de andra killarna i 

hans ålder. Han hade inte varit intresserad av sport och blev aldrig duktig på fotboll trots att han 

spelade i ett lag. Han hade föredragit glada och lugna lekar framför mer våldsamma, och hade 

alltid haft fler tjejkompisar än killkompisar. Stefan tyckte dock att han mest haft positiva 

erfarenheter av att bli sedd som annorlunda. Det hade gjort att han känt sig speciell och lite 

favoriserad, och han tyckte att han hade kunnat dra nytta av det på olika sätt. För Peter hade det 

blivit tydligt att han var annorlunda när han började märka att andra killar pratade om vilka tjejer 
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de tyckte var snygga. Själv fick han en känsla av att inte förstå vad som hände omkring honom, 

att inte kunna hänga med.  

Mats hade upplevt att det fanns en starkt tvingande norm bland de tongivande killarna i 

hans klass, en norm som var väldigt fysisk och hård, och som kretsade kring fysiska sporter och 

våldsamma lekar: 

Alla former av skoj och nöjen inbegrep väldigt fysisk kontakt, man skojbråkade, slogs, retades - man 

utövade förtryck på varandra, och om man inte tog det med en klackspark eller blev sårad på riktigt så var 

man ett mähä. (Mats) 

För Mats själv var det tydligt att de andra killarna inte tyckte att han passade in. Det var som att 

han saknade något grundläggande, han ”var som en tjej” eftersom han var annorlunda:  

Bara det att du inte vill vara med i de här leriga rugbylekarna vittnar ju om att du inte har vad som krävs på 

något sätt. (Mats) 

Det kunde också vara problematiskt att uppfattas som annorlunda av sin familj eller andra 

vuxna. Mats berättade att han ofta hade burit kjol som liten, men att detta blivit stigmatiserat när 

en vuxen granne reagerade starkt när hon fick se det. För Mats blev det ett bevis på att det han 

gjorde var fel och på att han var annorlunda, något som fick honom att bli mycket försiktigare 

med att använda kjol. Han slutade bära kjol när andra kunde se.  

Jonathan tyckte att det under hans uppväxt funnits gott om tecken på att han inte var som 

andra killar, och kunde i efterhand känna sig besviken på att hans föräldrar inte hade låtsats om 

detta. Han tänkte sig att om föräldrarna hade vågat ta i frågan när han växte upp så kanske han 

själv inte hade behövt vänta i så många år som han gjort innan han ”kom ut” för sina föräldrar. 

Stefan hade oroat sig för att inte bli sedd som manlig när han skulle ”komma ut” för sin 

släkt, där man till exempel kunde dra homofoba skämt när man träffades. Stefan hade oroat sig 

mest för vad hans pappa och de andra männen i släkten skulle tycka, medan det hade varit lättare 

med kvinnorna:  

Jag var rädd för alfahanarna, som man säger. Jag var rädd för hur de skulle tolka mig. (Stefan)  

Trots Stefans farhågor hade hans pappa, vars reaktion var den Stefan oroat sig mest för, ändå 

tagit det bra när Stefan berättade. 

Upplevelsen av att vara annorlunda kunde leva kvar även i vuxen ålder. Mats hade ofta 

känt att han inte stämt överens med förväntningarna på hur en man skulle vara på en tidigare 

arbetsplats:  
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Det hände att jag ibland kände mig pressad i arbetslaget. De försökte pressa in mig i lägen där jag på nåt 

sätt skulle bekänna färg, för att jag inte levde upp till maskulinitetsnormen och kanske inte intresserade mig 

för traditionellt manliga ämnen på en del sätt som [de andra gjorde]. Jag tyckte inte det var så skojigt med 

kanoner, jag tyckte det var mycket roligare med fredligare samtalsämnen. Och det var inte lika manligt, det 

uppfattade jag tidigt. (Mats) 

Risk att bli exponerad. Hur man uppfattade sitt eget utseende och sätt att föra sig 

påverkade hur det kunde kännas att vistas bland andra människor. Många intervjupersoner 

nämnde offentliga platser, som att vara ute på stan, som tillfällen då de blev medvetna om sin 

sexuella läggning. Flera hade erfarenhet av att känna sig oroliga för att deras sexuella läggning 

skulle synas på något sätt. Stefan hade tidigare tyckt att det var jobbigt när andra antog att han 

var bög innan han själv sagt något om det. För honom innebar det att hans sexuella läggning på 

något sätt syntes på honom. Han hade dock vant sig och stördes inte längre av det: 

Någon kan ställa frågan direkt första gången vi träffas: “du är gay eller?” Första gångerna det hände blev 

jag förnärmad: “nä hur så?” För då var det som att det syntes på något sätt, eller att jag var annorlunda… 

Så då tänkte jag på det - är jag feminin eller maskulin, har jag något speciellt beteende som gör att folk ser 

mig som bög och inte som en man? Det betydde rätt mycket i början. Sen så har jag växt in i det, så nu bryr 

jag mig inte om vad folk ska tänka. (Stefan) 

Jonathan tyckte att han egentligen hade en väldigt bred repertoar, med både mer 

maskulina och mer feminina sidor. I många sammanhang var han dock van att lägga band på de 

sidor som han själv uppfattade kunde avslöja honom som homosexuell. Emellanåt kunde det 

hända att det blev mer tydligt:  

Men så kan det komma en gest, ett infall, ett skratt, en kommentar och en rörelse liksom. (Jonathan) 

För Jonathan kändes dessa drag som naturliga och instinktiva, men han hade fått lära sig att 

utesluta dem ur sitt sätt att föra sig. Detta gjorde att han inte betedde sig på ett sätt som skulle 

kunna avslöja hans sexuella läggning utåt bland obekanta människor. Ett tydligt exempel var när 

han rörde sig ute med sin pojkvän: 

Vi håller inte hand på stan, eller visar att vi är ett par liksom, och det finns nog ingenting som man kan 

tolka in att här kommer en gaykille när jag kommer gående. (Jonathan) 

Peter å sin sida var van att själv behöva berätta om sin sexuella läggning, eftersom andra 

sällan förväntade sig att han var något annat än heterosexuell. Desto tydligare hade det däremot 

blivit vid tillfällen som när han var ute på stan med sin pojkvän. Då kunde Peter känna sig 

avklädd och exponerad, och kunde till och med känna sig mindre maskulin än annars: 

Och i det läget, just när man är ute bland andra människor, då blir det ju någonting som går emot det där 

maskulina, då kanske man inte var så maskulin helt plötsligt som man trodde. (Peter) 
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Kämpa med normer 

De flesta intervjupersoner upplevde sig på olika sätt brottas med stereotyper och 

förutfattade meningar kring hur man förväntades vara som man och homosexuell. De ville slippa 

känna sig etiketterade, och kunde reagera när andra uttryckte förväntningar på att man skulle 

vara på ett visst sätt bara för att man var man eller homosexuell. Det kunde även förekomma att 

man aktivt försökte utmana normer om hur män och homosexuella förväntas vara. 

Förväntas vara feminin. Många intervjupersoner uttryckte att de på olika sätt kände sig 

obekväma med stereotyper kring hur homosexuella män förväntas vara, där man upplevde att 

homosexualitet ofta kopplas ihop med mer feminina egenskaper. Dessa stereotypa förväntningar 

kunde komma från personer som befann sig såväl utanför HBTQ-världen som inne i den. Joel 

tyckte att han ofta möttes av olika förutfattade meningar så fort andra fick reda på hans sexuella 

läggning. Ofta handlade det om en fördom om att homosexuella män skulle vara mer feminina än 

heterosexuella män: 

Jag har märkt många gånger att så fort man säger [att man är homosexuell] så byggs de här förväntningarna 

på att klyschorna ska börja infria sig… Typ om man är ute på krogen: “ska du inte ha en cocktail istället för 

en öl?” Den typen av grejer, de här stereotypa förväntningarna på bögar liksom. Och det är ju på ett 

skämtsamt sätt, men bakom det där så ligger ju ändå någon slags fördom om mitt folk, eller vad man ska 

säga. (Joel) 

Även Fredrik hade ofta mött bilden av homosexuella män som feminina, något han inte kunde 

känna igen sig själv i. I tonåren, när Fredrik började förstå att han var homosexuell, hade han 

funderat kring hur hans egen mer maskulina framtoning stämde överens med bilden av den 

feminina homosexuelle mannen. Han noterade också hur homosexuella brukade porträtteras i 

media, och undrade om han själv skulle komma att bli mer feminin:  

Och det funderade man över: är det så här man ska vara, så här jag ska vara liksom, så här ska jag bli? 

(Fredrik) 

Fredrik hade ofta fått höra att han var alltför maskulin för att vara bög, vilket han tyckte var 

problematiskt eftersom han menade att ens sexuella läggning inte borde ha något att göra med 

ens identitet. Samtidigt som det var en komplimang att bli uppfattad som maskulin, eftersom det 

generellt ansågs vara attraktivt, reagerade Fredrik på synsättet att en homosexuell man inte kunde 

vara maskulin i sig själv. Han vände sig mot att han som homosexuell man med en mer maskulin 

framtoning uppfattades som straight acting, där själva begreppet i sig antydde att det var något 

som var tillgjort eller spelat:  
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Då kopplas det mot det straighta - det är inte så att du är på det sättet och är homosexuell, utan du låtsas 

vara något annat. (Fredrik) 

De intervjupersoner som uppfattades som ganska maskulina av sin omgivning möttes ofta 

av förvåning när de kom ut som homosexuella. Peter mötte ibland till och med något som kunde 

likna misstro, eftersom andra inte förväntade sig att han var homosexuell:  

Jag har ju alltid fått förklara mig, eller vad man ska säga… Förklara varför jag inte har blonderat hår eller 

så. Alltså, förklara varför jag inte är som alla stereotypa bilder. (Peter) 

Man kunde på så sätt vara tvungen att förhålla sig till de stereotyper som fanns även om de inte 

stämde in på en själv. Fredrik hade, trots att andra ofta blev förvånade när han berättade, varit 

med om att någon sagt att det märktes på honom att han var homosexuell. Han hade svårt för 

tanken på att han på grund av sin sexuella läggning skulle kunna upplevas som mindre maskulin 

än vad han själv ansåg sig vara:  

Jag umgicks med en kompis och hans skejtpolare. Vi var ute och drack öl. När jag hade stuckit därifrån - 

jag sa till dem att jag skulle på dejt med en snubbe och då var det: ”aha ok”, för de trodde det var en tjej 

först. Men sen när jag hade gått så hade hans kompis sagt att man fattade att jag gillar killar, för jag var 

såhär - han beskrev feminina drag som att man var mjuk och pratade mycket och så, och sa att man hade 

sett det innan. Vilket enligt min polare bara var en efterkonstruktion, men det var ju konstigt, för då hade 

jag ju i så fall upplevts som mer feminin än jag var. Och det stör mig. (Fredrik) 

För Fredrik och Joel var det viktigt att hitta sin egen identitet. Ingen av dem ville gå in i 

en färdig roll, vilket de tyckte att många andra homosexuella män verkade göra. Fredrik tyckte 

att många verkade ”köpa” en färdig bögidentitet som ofta var mer åt det feminina hållet, och 

tänkte sig att detta kunde ha bidragit till en sorts motreaktion hos honom själv:  

Därför så kanske jag upplever det som viktigt att poängtera eller liksom förstärka maskuliniteten. (Fredrik) 

Status att vara maskulin. Även om det var en vanlig bild att en homosexuell man 

förväntades vara feminin, så beskrev ett flertal av intervjupersonerna samtidigt att maskulinitet 

var något som generellt ansågs vara attraktivt i gayvärlden, medan femininitet eller fjollighet 

oftare nedvärderades. Mats beskrev en kultur i gayvärlden där maskulina män har mer status. 

Han beskrev den maskulina bögen som normen inom mer mainstream gaykretsar, en norm som 

han själv inte kände att han passade in i. Därför funderade Mats på att istället söka sig till andra 

kretsar, där han skulle kunna känna sig mer bekväm med att vara på det sätt han ville, där han 

skulle kunna ”komma dit klädd som en tjugotalskvinna och att det inte är någon big deal”.  
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Maskulinitetsnormen inom gayvärlden hade blivit hårdare och mer aggressiv på senare 

tid, tyckte Mats. Medan mer feminina bögar togs för givna och inte ansågs lika intressanta fick 

maskulina bögar ofta mycket mer positiv uppmärksamhet: 

Generellt så upplever jag att det maskulina premieras i högre grad. Muskulösa killar som har lite mer he-

man-manér väcker större positiv uppmärksamhet, de får mycket mer uppskattning och uppmärksamhet 

överhuvudtaget. Medan feminina killar avfärdas som fjollor - man skämtar om dem, även i bögvärlden. Så 

de blir liksom något slags driftkuku. Ju mer åt böghållet man kommer, liksom, desto mindre status. (Mats) 

I dejtingappar var det mycket vanligare att man letade efter maskulina killar, konstaterade 

Jonathan. Han tyckte att det tydde på att den heteronorm som fanns i samhället i stort även fanns 

i gayvärlden. Det kunde därför vara skönt att veta att man inte avvek från den maskulina norm 

som fanns för hur man skulle se ut och vara, vilket Peter uttryckte: 

Det finns en väldigt rå attityd gentemot [feminina uttryck]. Det är ju väldigt lågt stående i den här tramsiga 

hierarkien, som jag försöker hålla mig ifrån. Jag är jätteglad att jag inte har de där klassiska attributen, även 

om jag inte ser ner på dem [som har dem] så tror jag att de har det tufft. (Peter) 

Vilja utmana mansstereotyper. Några av intervjupersonerna försökte aktivt bryta mot 

några av de mer traditionella mansnormerna som de upplevde som negativa. Peter kunde tycka 

det var roligt att på vardagliga sätt utmana föreställningar om hur en man ska vara: 

Som att jag har en rosa ryggsäck och det är ganska kul ibland… I Sverige är det ju ingenting, men jag har 

bott en del utomlands där folk faktiskt reagerar… Jag tycker det är kul liksom, för jag tycker det är så 

tramsigt det här att man ska vara på ett visst sätt eller ha en viss färg på saker och ting. (Peter) 

Att kunna passa in i den gängse normen för vad som sågs som maskulint var något som 

Fredrik tyckte var positivt för det mesta. Samtidigt tog han avstånd från en alltför tillspetsad 

maskulinitet som han tyckte var överdriven och problematisk, och som han kopplade ihop med 

”aggressivitet och att inte kunna känna känslor”. Han hade reagerat på att personer han mött varit 

alltför maskulina eller grabbiga, vilket Fredrik kopplade till ytlighet:  

Det är mycket att de tänker på sina muskler och är liksom bara ytliga, de pratar om att knulla brudar och 

vara fulla. (Fredrik) 

För Fredrik var idealet att befinna sig någonstans “i mitten”, att inte vara alltför vare sig 

maskulin eller feminin, men kanske ändå något mer åt det maskulina hållet. Det fanns saker som 

han kopplade ihop med maskulinitet som han uppfattade som väldigt positiva, som att kunna 

vara avslappnad och bekväm med sig själv. Det kunde till exempel handla om att kunna umgås 

med andra, laga mat tillsammans och ta det lugnt. 
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Andra kunde ha en betydligt mer negativ bild av män och manlighet. Joel försökte hitta 

ett eget sätt att vara som ett slags motpol: 

Det är ett kollektiv som jag ofta känner att jag inte vill tillhöra. Även om jag definierar mig som man och 

har växt in i min egen manlighet så finns det ändå någon slags motbild som jag försöker definiera min egen 

manlighet utifrån. Det är väl såhär: vad är manlighet inte för mig liksom. (Joel) 

Att aktivt fundera kring sin könstillhörighet och att försöka motarbeta alltför stereotypa manliga 

beteenden var något som var viktigt för Joel. Hans sätt att definiera bra respektive dåliga former 

av maskulinitet handlade framför allt om förmågan att kunna reflektera kring sig själv för att 

försöka hitta mer konstruktiva beteendemönster:  

Så de som är öppna för att liksom diskutera sin manlighet, de har jag mycket enklare för än de här liksom 

latent aggressiva männen. (Joel) 

Även Peter tyckte att det var positivt att kunna reflektera kring vad det innebar att vara man. Han 

trodde att erfarenheten av att vara homosexuell hade gett honom själv extra mycket tillfälle att 

fundera över detta, och gett honom ett extra ”litet lager av att tänka kring [sin] könsroll”. Att 

Peter fått fundera mycket kring sin könstillhörighet innebar att han aktivt tänkte på att inte bete 

sig på ett stereotypt manligt sätt: 

Jag tror att det kan ha gjort lite av det här att jag försöker hålla mig sådär ödmjuk och inte vara så 

tjurskallig på något sätt. Jag tror nästan att jag hade varit det mycket mer om jag inte hade haft anledning 

att fundera kring det… Jag kanske är rädd för att vara så här dum-maskulin som jag inte gillar. (Peter) 

 

Ambivalens i mötet med maskulinitet 

Intervjupersonerna beskrev en dubbel inställning till andra män. Samtidigt som flertalet 

tyckte att maskulinitet kunde vara attraktivt var det också vanligt att man kände sig obekväm 

bland andra män eller i miljöer som uppfattades som alltför maskulint präglade. 

Attraheras av det maskulina. De flesta hade uppfattningen att maskulinitet generellt 

ansågs vara mer attraktivt än femininitet i homosexuella kretsar. Flertalet upplevde också själva 

att de faktiskt attraherades mer av maskulina män än av feminina män. Fredrik beskrev sig själv 

som ganska maskulin, och sade att han skulle vilja vara tillsammans med någon som liknade 

honom själv. Peter tyckte att han brukade dras till killar som var stora och starka. Både Peter och 

Stefan attraherades av en trygghet som de förknippade med maskulinitet. Stefan berättade att han 

initialt brukade bli förälskad i personer med traditionellt manliga utseendeattribut: 
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Jag har ju märkt att alla jag har dejtat har haft skägg och hår på bröstet. Så jag tror det är det jag börjar bli 

förälskad i, det här liksom manliga utseendet. (Stefan) 

Stefan kunde också dras till maskulina miljöer, och berättade att han under gymnasiet saknat att 

ha män eller killar omkring sig, eftersom hans klass nästan helt bestod av tjejer. Tjejerna hade ett 

annat sätt att umgås, och Stefan kunde sakna killars lite mer ”okänsliga” sätt att skämta och lite 

mer fysiska umgänge, där man till exempel kunde ”buffa till” varandra. 

Mats berättade att han, även om han till stor del hade en negativ syn på maskulinitet och 

ofta kunde känna sig obekväm bland andra män, ändå brukade attraheras av män han tyckte var 

maskulina: 

Eftersom jag är homosexuell så föredrar jag män. Det är absolut trevligt med stora muskler, det är fint att 

titta på såna kroppar… Man betraktar sig som framgångsrik om man lyckas få omkull en snygg - det vill 

säga maskulin, muskulös man - som har alla de här behagfulla attributen. (Mats) 

Obekväm med det maskulina. Även om maskulinitet kunde vara något attraktivt var det 

också vanligt att det uppstod obehag i mötet med andra män. Många kunde beskriva situationer 

där man känt sig obekväm just eftersom stämningen varit alltför maskulint präglad. Stefan tyckte 

till exempel att han nästan kunde bli lite rädd för en riktigt maskulin man. Fredrik berättade om 

en situation på en fest där han reagerat på att några av de närvarande killarna gjort att det blivit 

en ”väldigt grabbig stämning liksom, nästan lite aggressiv”, en stämning han beskriver som 

”osoft”. Fredrik ville initialt gå därifrån, men stannade och försökte bidra till att göra stämningen 

lite mindre laddad, att ta den till ”en mer neutral mark”.   

För Mats kunde upplevelsen av maskulinitet bli så obehaglig att han inte tyckte sig stå ut. 

Mats beskrev hur han som yngre bokstavligt talat flytt fältet under en dejt, för att slippa ifrån 

killen han träffade, som han upplevt som alltför maskulin: 

Vi gick på en väldigt trång gata med mycket folk på, och jag hamnade bakom honom. Så tänkte jag på hur 

han rörde sig och vad han hade sagt tidigare, och då blev det så mycket maskulinitet att jag inte stod ut. Så 

jag bara smet, försvann i vimlet, för jag klarade inte av att vara med honom. Han hade för mycket av det 

här höhö-stuket. (Mats) 

Vid ett annat tillfälle hade Mats upplevt att stämningen skrämt honom och nästan blivit 

“fascistisk”. Det rörde sig då om en starkt ”testoteronstinn” kultur på en gayklubb han besökt i 

ett centraleuropeiskt land: 

Alla gick runt som truckchaufförer och var som stora skåp, verkligen enorma torkskåp med små flirtkulor 

högst upp, så maskulina var de liksom. (Mats) 
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Samtidigt som Mats kunde känna sig hotad och rädd bland maskulina män och välja att dra sig 

undan kunde han även ha svårt att ta dessa män på allvar och respektera dem. Han tyckte själv att 

han kunde nedvärdera dem. För Mats hade detta till och med gjort att han som yngre hade tvivlat 

på om han någonsin skulle kunna hitta en partner han skulle kunna ha en djupare relation till. 

 

Inte vilja sticka ut 

De flesta intervjupersoner var vana att på olika sätt anpassa sitt sätt att vara beroende på 

vilken situation man befann sig i. Det var viktigt att kunna passa in i sammanhanget och inte 

sticka ut. Ofta handlade det om att inte verka alltför omanlig eller tydligt icke-heterosexuell, 

vilket kunde innebära att man framhävde sina mer maskulina sidor. I andra sammanhang där 

man kände sig tryggare kunde det istället vara positivt att kunna vara öppen med vem man var. 

Framhäva sin maskulinitet. Ett flertal av intervjupersonerna var vana vid att anpassa sig 

automatiskt eller medvetet beroende på vilket sammanhang de befann sig i och vad de tyckte 

förväntades av dem. Framför allt handlade det om att framhäva sina maskulina sidor.  

Ett sätt att anpassa sig kunde vara genom att spela på sidor av sig själv efter hur man 

kände sig. Joel beskrev att han mer eller mindre aktivt kunde gå in i olika roller. Genom att 

använda kläder, utseende och karaktärsdrag kunde han betona hur han kände sig för tillfället, 

antingen åt det mer feminina eller det mer maskulina hållet: 

Jag kanske väljer att gå runt i något väldigt färgglatt en dag och vara lite mer sprudlande som person. Det 

är en del av mig, men jag väljer liksom att gå in i det mer… Lite så kan det vara med min manlighet också. 

Jag kan känna att: idag vill jag vara lite mindre kompromissvillig, och då kan det lätt bli flanellskjorta och 

kängor. (Joel) 

Också Jonathan brukade anpassa sig mycket. På arbetet, som var mansdominerat, var han 

noga med att bete sig på ett sätt som han uppfattade som mer maskulint: 

Jag interagerar mycket med höga chefer som har en maktposition, där man måste fundera på hur man beter 

sig. Då är det liksom att man är korrekt och säger rätt saker och så. Där är jag nog väldigt uppmärksam på 

hur jag beter mig. Då handlar det om att jag ska vara en i mina ögon neutral kille, och då tar jag nog till att 

vara åt det mer maskulina hållet. (Jonathan) 

Även när han umgicks med sin familj kände Jonathan att han behövde lyfta fram mer maskulina 

drag och tona ner de mer feminina, eftersom familjen i övrigt var mer traditionellt manlig. Vilka 

sidor av Jonathan som passade i vilken situation var något han hade lärt sig känna av, och 

beskrev det som att ”det är fingertoppskänsla när det funkar och inte”. För Jonathan var rösten 

och tonläget en viktig del av hur han gjorde sig själv mer eller mindre maskulin: 
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Jag kan skratta på många olika sätt… Det kan gå åt det fnittriga, flamsiga hållet, eller det väldigt djupa, ha-

ha-hållet. Om jag skulle skratta i en situation där jag har ögonen på mig, det kan vara hyfsat nya 

bekantskaper eller folk med hög maktposition, då är rösten i ett djupare läge automatiskt liksom, det är 

absolut inget jag aktivt tänker på, mer än att jag vet vilket mode jag går in i. (Jonathan) 

Fredrik behövde generellt inte anstränga sig för att verka maskulin. Trots detta hade han 

ändå märkt att han aktivt använde språket för att framhäva sin maskulina framtoning. Framförallt 

var det med nya människor och i dejtingsituationer som han kunde välja bort vissa ord ”som 

uppfattas som feminina eller peppiga”, ord som han förknippade med ”sprallighet”:  

Supersuperhärligt eller oh, fantastiskt... Istället för fantastiskt så säger man amen det var gött. (Fredrik)  

För Fredrik handlade det om att han ville framstå som lika maskulin som han kände sig. 

Även Mats var van att göra sig själv mer maskulin i vissa situationer. För honom 

handlade det om att vinna respekt hos andra. Precis som för Jonathan kunde det för Mats få 

särskilt genomslag på arbetsplatsen, där han hade märkt att han brukade ändra rösten och lägga 

sig till med ”lite mer maskulina manér”. Särskilt påtagligt blev detta i närheten av män som stod 

för en mer traditionell bild av manlighet. Vid ett tillfälle hade det till och med hänt att Mats blivit 

uppmanad att sänka rösten för att inte verka homosexuell. Detta hade satt spår hos Mats, som 

hade märkt att han efter det ofta brukade sänka röstläget när han arbetade, för att få ett 

bemötande som han uppfattade som mer neutralt. 

Att välja vilka sidor man visade kunde vara ett sätt att framhäva delar av sig själv, att 

vinna fördelar och att känna att man fick höra till. Men det kunde också ha negativa 

konsekvenser. Peter tyckte till exempel att han nästan hade blivit för duktig på att anpassa sig 

efter situation, eftersom han kunde känna att han ibland tappade bort vem han själv var. Det 

kunde också upplevas som att man var tvungen att hålla tillbaka sidor av sig själv för att inte 

sticka ut och därmed kunna drabbas av diskriminering eller mobbning. Mats var noga med att 

inte utmana genom att bejaka sina mer feminina sidor offentligt, till exempel när han sökte vård 

eller i affärer, eftersom han var rädd att få ett sämre bemötande på grund av fördomar hos andra. 

Han hade hört från vänner om hur de blivit illa behandlade för att de avvek från normer kring 

könsuttryck eller sexuell läggning. Att hålla sig tillbaka och inte utmana normen var ett sätt för 

Mats att ta sig igenom vardagen så smärtfritt som möjligt. 

Vissa beskrev sin vana att behöva anpassa sig efter situation som något som grundlagts 

under uppväxten. Jonathan och Peter hade båda under en lång period känt att de behövt spela en 

roll för att passa in med andra jämnåriga killar. Jonathan pekade ut de tidiga tonåren som den 
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period då han varit tvungen att lära sig hur han skulle vara ”för att inte sticka ut för mycket, för 

att inte bli mobbad och få tillhöra, vara en del av det sociala sammanhanget”. Jonathan hade 

under denna period lärt sig att exkludera mer feminina sidor av sig själv:  

Att lära sig det, det är inte jätteroligt för det går ju på något sätt mot ens instinkter, mot ens natur. 

(Jonathan)  

Peter hade känt sig tvungen att spela en roll under många år, en erfarenhet som han tyckte 

verkade vara vanlig även bland andra homosexuella män han träffat. För honom hade det betytt 

att han inte fått möjlighet att utforska vem han själv var: 

Jag är av naturen väldigt osäker… Det har väl, tror jag, att göra med någon slags livslång identitetskris. Det 

var ju så många år som jag inte fick vara det jag var, så att säga, och så många år av fejkande och spelande 

så jag har liksom blivit en expert på det. Så mycket att jag någonstans där tappade bort, eller aldrig fick 

gräva ner mig i vem jag är. (Peter) 

Trygg för att kunna visa sig. Flera av intervjupersonerna betonade att det kunde vara 

viktigt att känna en viss trygghet innan man valde att vara öppen med vem man var, antingen det 

gällde att berätta om sin sexuella läggning eller att kunna slappna av och kunna vara ”sig själv”. 

Det var vanligt att man ville få bekanta sig lite med nya personer innan man berättade om 

sin sexuella läggning. För vissa kunde det hända att man överdrev lite åt det maskulina hållet 

bland nya bekantskaper, för att det inte skulle vara uppenbart att man var homosexuell. Jonathan 

tyckte att han behövde känna sig trygg för att kunna släppa fram sidor hos sig själv som han 

uppfattade som mindre maskulina. Det var främst med vänner och nära kollegor som Jonathan 

kunde slappna av och visa upp en sida som han upplevde som mer feminin: 

Jag måste vara väldigt trygg med att veta vem människan här är innan jag kan avslöja med sättet jag är, hur 

det ligger till så att säga. Hade det varit så att det kändes okej [med någon] så tror jag att jag hade kunnat, 

alltså, utan att aktivt komma ut, avslöjas, vara mer naturlig i vem jag är, och kanske inte behöva aktivt gå in 

i det här modet. (Jonathan) 

Med nya personer ville inte Jonathan vara tydlig med sin sexuella läggning. Med personer han 

kände sig bekväm med kunde den tvärtom vara något han använde sig av för att få en reaktion 

och för att markera sin identitet: 

För sen vill man ju att det ska vara ett framträdande karaktärsdrag, för då inkluderar det humor, social 

acceptans… Alltså, man spelar på det. Då är det ju roligare att förstärka den delen hos sig själv för då får 

man en effekt hos folk, och folk tycker det är roligt. (Jonathan) 

Även Joel hade erfarenhet av att spela på sin sexuella läggning för att åstadkomma en 

reaktion hos andra. Som tonåring hade han experimenterat med sin identitet, för att understryka 
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att han inte var som ”vanliga” killar. Han hade till exempel använt sig av kläder, utseende och 

kroppsspråk för att sticka ut från mängden. För Joel handlade det dels om att distansera sig från 

en mansbild han inte tyckte om, dels om att provocera genom att anspela på sin homosexualitet:  

När man väl hade accepterat sig själv så skulle man väl vara lite in people’s face med det. (Joel) 

Att det hade varit möjligt för Joel att experimentera med sin identitet hade mycket att göra med 

att han befann sig i ett sammanhang där han kunde passa in ändå. Joel gick i en klass där de 

flesta såg sig själva som alternativa eller outsiders på olika sätt. Han kunde därför vara en i 

gruppen, även om de flesta andra var heterosexuella. Efter att han gått igenom det som han själv 

kallar sin “flamboyanta fas” hade han dock kommit fram till att det inte var den han var och 

tyckte att han nu som vuxen blivit mycket mer återhållen som person. 

Ett sätt att kunna slappna av och visa sidor av sig själv som man annars höll tillbaka 

kunde vara att göra det i sällskap av andra homosexuella män. Även om Jonathan inte umgicks 

så ofta med andra bögar var det ändå viktigt för honom att ha tillgång till sådana sammanhang. 

De kunde fungera som ”en ventil för oss allihopa, för vi går ju på våra arbeten och i andra typer 

av sociala sammanhang som kanske inte riktigt är oss själva”. Att det kunde vara lättare att 

känna sig mer avslappnad med andra homosexuella män trodde Jonathan beror på att man har en 

gemensam beröringspunkt i sitt delade utanförskap, något som kan vara svårt att förstå för 

utomstående: 

Vi förstår hur vi fungerar - det kan inte våra andra kompisar göra på riktigt. Och där finns vår jargong, den 

här delen av oss där vi leker med maskulint, och det feminina är en väldigt viktig del av det. (Jonathan) 

Rädd för homofobi. Ett skäl till att vara försiktig med att vara öppen med sig själv var 

att det fanns en ständig risk att drabbas av homofoba kommentarer eller handlingar. Det var 

framför allt reaktioner från andra män som man oroade sig för. Joel menade att det framför allt är 

män som brukar vara öppet homofoba. Han berättade om en situation där han gått tillsammans 

med sin pojkvän i en mindre stad: 

Jag hade väl tänkt på det innan att: okej, vi kanske inte ska gå och hångla på stan, men att hålla handen - 

det var liksom ingenting i mitt huvud… Så då kom vi i godan ro, och så kommer en gubbe på cykel bakom 

oss. Det var jättemycket folk på stan, och så bara skriker han ut för full hals: ”dessa jävla bögjävlar”. Och 

det tror jag inte att en kvinna - även om hon hade tyckt det om mig - så hade en kvinna inte skrikit ut det på 

det viset. (Joel) 

Rädslan för att utsättas för andras homofobi gjorde att Joel upplevde andra mäns närvaro som 

potentiellt hotfull, just för att han inte kunde veta vilken inställning okända män hade: 
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Man vet aldrig vem som är vem i det manliga kollektivet, vem som är den här gapiga gubben på stan eller 

vem som är typ som min bror, som är väldigt inkluderande och öppen för nya saker. (Joel) 

För Joel var särskilt utelivet en plats där det kunde uppstå problematiska situationer med andra 

män, särskilt om det handlade om män som stod för en mer traditionell typ av maskulinitet, som 

att vara aggressiva och ”buffliga”. Joel försökte så långt som möjligt undvika att hamna i 

konflikt, men ville samtidigt inte behöva känna sig trampad på. I något enstaka fall hade han gått 

så långt som att bli aggressiv tillbaka. Även Stefan hade upplevt att utemiljöer kunde vara 

hotfulla. På gayställen hade han ibland gått ut klädd i drag, men han hade inte vågat göra det på 

ställen som var riktade främst till heterosexuella. Det berodde på en rädsla att bli utsatt för 

reaktioner från ”den aggressiva delen av mansskaran”. 

 Flera intervjupersoner beskrev omklädningsrum som platser där de känt sig obekväma 

eller rädda för att vara öppna med vilka de var, eftersom det skulle kunna leda till någon form av 

homofob reaktion från andra killar eller män. De hade upplevt att de fick dölja sig, och kunde till 

exempel tänka på att titta ner i golvet och inte på någon annan. Peter beskrev att han kunde 

känna en sorts skuldkänsla, och funderade på att började träna i något HBTQ-sammanhang för 

att slippa tänka på om andra skulle störas av hans närvaro. 

Oron för andras reaktioner fanns ofta med i det offentliga rummet. Mats mindes att hans 

mamma reagerat med oro när hon fått reda på Mats sexuella läggning, eftersom hon trodde att 

andra skulle kunna se på honom att han var homosexuell och att han därför kunde bli utsatt. 

Detta hade satt spår hos honom, han brukade se till att sänka rösten eller tänka på hur han rörde 

sig i miljöer där han inte kände sig trygg, till exempel när han var utomlands. Jonathan, som 

alltid var noga med att inte vara tydlig med sin sexuella läggning ute på stan eller på andra 

offentliga platser, var orolig för att eventuellt behöva möta negativa reaktioner när han och 

pojkvännen planerade sitt bröllop: 

Redan nu så är jag orolig för när vi ska ta bröllopsfoto. Då vill man gärna göra det ute i någon park, och 

redan där tänker jag ”oh-oh, jag vill inte att det ska vara väldigt uppenbart”, för det kan komma någon förbi 

som faktiskt inte tycker det är okej och gärna visar det. (Jonathan)  

 

 Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka homosexuella mäns upplevelser av 

maskulinitet. Våra resultat visar att intervjupersonerna upplevde att de skilde sig från andra män 
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genom sin sexuella läggning, och i vissa fall även genom sitt sätt att vara. Det var framför allt 

under uppväxten som det blivit tydligt att man inte var som andra jämnåriga killar. 

Intervjupersonerna brottades med olika normer och föreställningar, både kring att vara man och 

att vara homosexuell. De kämpade i olika hög grad med att försöka förhålla sig till olika sätt att 

vara, och ville inte bli sedda utifrån stereotypa uppfattningar. Det fanns en dubbelhet i hur man 

upplevde andra män. Maskulinitet uppfattades både som något positivt och åtråvärt, och som 

något negativt och obehagligt. Genomgående beskrev intervjupersonerna en önskan om att inte 

vilja sticka ut som avvikande i olika sammanhang, och anpassade sig därför på olika sätt. 

Framför allt handlade det om att man framhävde sina mer maskulina sidor, vilket både kunde 

göra att man uppfattades som mer attraktiv och att risken för att utsättas för homofobiska 

reaktioner minskade. 

Kategorier som något problematiskt. I inledningen av intervjuerna använde vi oss av 

en egenkonstruerad skala där intervjupersonerna fick placera sig själva på en linje med 

maskulinitet i ena änden och femininitet i den andra. Att vi gjorde på detta sätt beror på att vår 

förståelse av maskulinitet bygger på att maskulinitet alltid konstrueras i relation till femininitet, 

som anses vara motsatsen (Butler, 1999; Connell, 2008). För att en individ ska anses vara 

maskulin eller bete sig maskulint krävs alltså att denne inte uppfattas som feminin. Detta innebär 

inte att vi tänker oss maskulinitet och femininitet som ett ömsesidigt uteslutande motsatspar. 

Snarare tänker vi oss att det handlar om en sorts kontinuum där individer kan uppfattas som mer 

eller mindre maskulina eller feminina, och där de till viss grad kan röra sig mellan olika 

positioner beroende på sammanhang (utan att för den sakens skull kunna styra över detta helt 

själva).  

Ingen av intervjupersonerna invände mot att använda sig av skalan, utan verkade 

acceptera den som ett verktyg att utgå ifrån i diskussionen. Att tänka i termer av maskulinitet 

respektive femininitet verkade alltså inte vara något problematiskt. Flera av dem uttryckte dock 

att de önskade att det skulle läggas mindre vikt vid den typen av kategoriseringar i samhället i 

stort, samtidigt som det var något de ständigt var tvungna att förhålla sig till i sitt dagliga liv.  

Det var dock inte bara när det gällde maskulinitet som det kunde vara problematiskt att 

förknippas med en kategori och vad det betydde för hur andra uppfattade en. Flera 

intervjupersoner uttryckte även att de inte ville bli sedda utifrån stereotyper eller förutfattade 

meningar om homosexuella män. De ville inte bli kategoriserade eller förknippade med sådant 
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som de själva inte uppfattade stämde in på dem. För vissa hade det lett till att man inte rörde sig 

så mycket i HBTQ-sammanhang, eftersom man inte kände sig hemma där. En konsekvens av att 

inte röra sig i sammanhang med andra HBTQ-personer kan innebära att man går miste om viktigt 

socialt stöd eftersom man delar vissa erfarenheter (McLaren, Jude & McLachlan, 2007; 

McLaren, Jude & McLachlan, 2008). Att som homosexuell tillhöra gaysammanhang, både på ett 

mer generellt plan och i mindre sammanhang som i vänkretsar, har visat sig kunna bidra med en 

känsla av tillhörighet, vilket i sin tur till exempel kan innebära en minskad risk att drabbas av 

depressiva symptom (Morris, McLaren, McLachlan & Jenkins, 2015). För den som inte känner 

sig hemma i gaykulturen kan det därför innebära en sorts dubbelt utanförskap, där man både 

känner sig avvikande i samhället i stort, som är starkt präglat av heteronormativitet, och i 

gayvärlden, som man uppfattar vara präglad av andra normer som man inte heller passar in i. 

Våra intervjupersoner verkade bära på en önskan om att få bli sedda för de personer de 

själva uppfattade sig vara, i egen rätt, och kategorier som “homosexuell” och “man” kunde 

fungera som ett hinder för detta. Det problematiska med kategorier och färdiga identiteter är 

något som återfinns i Butlers teorier. Enligt Butler (2005) bidrar identitetskategorier som “bög” 

eller “lesbisk” till att upprätthålla en skillnad mellan hetero- och homosexualitet som avgränsade 

och åtskilda fenomen, oavsett om de används “inifrån” HBTQ-rörelsen eller är något som läggs 

på individer “uppifrån”, från det omgivande samhället. Med inspiration från Foucault hävdar 

Butler (2005) att det i själva verket kan vara en förlängning av en homofob diskurs att bekräfta 

homosexualitet som ett avskilt fenomen. Till exempel skulle man kunna hävda att även om inte 

homosexualitet som identitet är normativ, så är den normaliserande på så sätt att all 

identitetsformation tenderar att reglera begär i sociala kategorier i disciplinerande syfte (Dean, 

2003). Det faktum att vi utgått från kategorierna ”man” och ”homosexuell” i utformandet av 

studien betyder alltså att vi riskerar att låsa fast intervjupersonerna i dem. Detta är något vi varit 

medvetna om, men ändå valt att göra eftersom vi tror att de trots allt är så närvarande i våra 

vardagliga liv att det är svårt att helt bortse från dem. Dessutom tänker vi oss också att det just på 

grund av detta kan finnas en poäng med att titta närmare på vad det kan innebära att förknippas 

med dessa kategorier, även om det innebär att vi reproducerar dem. 

Att avvika från könsnormen. Enligt våra resultat verkar familj, skola och andra i 

omgivningen ha haft stor påverkan på hur flera av intervjupersonerna har anpassat sitt beteende 

under uppväxten för att inte sticka ut från jämnåriga killar. Att känna att man inte passar in i 
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normer kring kön verkar alltså kunna innebära att man av rädsla för att inte bli accepterad känner 

sig tvingad att begränsa sig själv, och att man därmed inte upplever sig ha möjlighet att utveckla 

sin personlighet i önskad riktning.  

Våra resultat ligger i linje med tidigare forskning, som visat att de personer som är 

medvetna om att deras beteende inte stämmer med normerna för det kön man tillhör kan välja sitt 

beteende för att minska risken att bli mobbad, ställas utanför eller drabbas av någon annan form 

av bestraffning (Wilson et al., 2010). Atypiskt könsbeteende verkar på gruppnivå vara vanligare 

bland homosexuella än bland heterosexuella (Skidmore et al., 2006), särskilt under uppväxten 

(Taywaditep, 2001). Det verkar dock som att sämre psykiskt mående ofta är mer kopplat till 

atypiskt könsbeteende än till att man har en annan sexuell läggning än heterosexuell (Jacobsson, 

2016; Skidmore et al., 2006). Forskning har dessutom visat att omgivningens inställning har stor 

betydelse för hur personer som uppvisar atypiskt könsbeteende mår (Hill et al., 2010). Att avvika 

från könsnormer verkar alltså vara något som är starkt kopplat till att man riskerar att ställas 

utanför gemenskapen med andra, vilket kan göra att de individer som upplever sig som 

avvikande istället väljer att bete sig i enlighet med de existerande könsnormerna. Dessutom 

verkar det alltså som att en tillåtande omgivning skulle kunna vara mycket viktig för att alla 

individer ska ha möjlighet att vara de personer de själva känner sig som, oavsett till vilken grad 

detta stämmer in med de normer som finns. 

Maskulin och homosexuell. För våra intervjupersoner var det påtagligt att det ofta 

förväntas finnas en nära koppling mellan könsuttryck och sexuell läggning. Femininitet som 

något utmärkande för homosexuella män är en vanlig stereotyp uppfattning som är välbelagd i 

forskningen (Blashill & Powlishta, 2009; Wilson et al., 2010), och var alltså något man ofta var 

tvungen att förhålla sig till. Vår studie visar att tanken om att ens homosexualitet skulle kunna 

vara något som var synligt för andra var något som kunde påverka hur intervjupersonerna 

betedde sig. På så sätt går det alltså att tänka sig att de allmänna fördomar om homosexuella män 

som finns i samhället skulle kunna påverka hur individuella homosexuella män beter sig, till 

exempel av rädsla för att ens sexuella läggning ska vara synlig för andra.  

Att bli uppfattad som maskulin av andra kunde vara något positivt för intervjupersonerna. 

För vissa kunde det föra med sig en sorts lättnad att veta att man inte behövde anstränga sig för 

att slippa känna sig avvikande. Utöver fördelen att kunna rymmas inom mansnormen innebar det 
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att man i många sammanhang även kunde passera som heterosexuell. Det senare kan vara en 

trygghet i ett samhälle präglat av heteronormativitet (Wilson et al., 2010). 

När personer avviker från normer utifrån kön är det oftast de som är avvikande som anses 

behöva undersökas och förklaras (Miller, Taylor, & Buck, 1991). Utifrån Butlers (1999) idé om 

den heterosexulla matrisen kan homosexualitet antas vara begripligt som en sorts annanhet, 

åtminstone så länge man tydligt avviker från generella normer kring det kön man tillhör. För 

någon som stämmer överens med den allmänna uppfattningen om könsuttryck blir den sexuella 

läggningen däremot något som måste förklaras om man är något annat än heterosexuell. På 

samma sätt som en man som har ett avvikande könsuttryck ofta antas vara icke-heterosexuell så 

antas en man som uppfattas som överensstämmande med mansnormen per automatik vara 

heterosexuell (Butler, 1999). Våra resultat ligger alltså i linje med Butlers uppfattning om att 

män som uppfattas som maskulina av andra ofta antas vara heterosexuella. Om de istället 

kommer ut som homosexuella skapar det därför ett slags förvirring för den som hade väntat sig 

något annat. Ofta ställs krav på en förklaring på hur det hänger samman med den mer maskulina 

framtoningen. Samtidigt kan det också vara en trygghet att kunna passera som heterosexuell, och 

att själv kunna bestämma när och för vem ens sexuella läggning ska vara öppen. 

Maskulinitet som strategi. Våra resultat visar att maskulinitet för flera av våra 

intervjupersoner framstod som kopplad till en strategi, där man i vissa situationer medvetet eller 

automatiskt framhävde sina mer maskulina sidor för att passa in i de normer som man mötte i 

olika sammanhang. Hos flera av våra intervjupersoner fanns det alltså ofta en vana att anpassa 

sig efter en allmän mansnorm, vilket även skulle kunna sägas vara en heterosexuell sådan, för att 

lättare känna sig accepterade i vissa situationer. 

Forskning har tidigare visat att det är vanligt att homosexuella män känner behov av att 

framstå som maskulina för att lättare kunna känna sig accepterade (Sánchez et al., 2009). Även 

när det gäller heterosexuella män har det visats att rädsla för att uppfattas som homosexuell kan 

påverka hur man beter sig (Bosson, Prewitt-Freilino & Taylor, 2005). Connell (2008) placerar 

homosexuella män i en underordnad position gentemot det hon kallar för den hegemoniska 

maskuliniteten. Hon menar att de därmed utesluts från att ta del av de fördelar som kommer med 

att män i allmänhet till viss del är delaktiga i den manliga dominansen. För homosexuella män 

skulle att bete sig enligt heterosexuella normer därmed också kunna vara ett sätt att utöva det 

Connell (2008) kallar för delaktighet, och att därmed inte behöva utmana den ordning som råder, 
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utan till och med kunna dra nytta av att maskulina män oftare har mer status (Taywaditep, 2001). 

Vissa går till och med så långt som till att hävda att det skulle kunna handla om en form av 

internaliserad homofobi (Sánchez & Vilain, 2012). 

Att använda sig av maskulinitet på detta sätt skulle därför kunna vara ett sätt att anpassa 

sig till en heteronormativ samhällsordning, där en person både förväntas bete sig i enlighet med 

rådande normer kring det kön man anses tillhöra och vara heterosexuell, och där varje synbart 

avvikande från denna ordning blir något som väcker uppmärksamhet eller behöver förklaras 

(Butler, 1999). Det kan därför vara ett sätt att tona ner sin icke-heterosexualitet genom att göra 

sig själv mer maskulin, lika väl som det kan vara ett sätt att passa in i en norm som finns även 

inom HBTQ-världen där man helst ska vara maskulin (Sánchez, 2016; Taywaditep, 2001).   

Upplevelser av homofobi. Oro för att utsättas för homofobiska reaktioner från andra var 

något som ett flertal av intervjupersonerna vittnade om, oavsett om man själv faktiskt varit med 

om att bli utsatt eller ej. Flera tänkte även aktivt på att försöka dölja sin sexuella läggning i vissa 

situationer just för att inte riskera att bli trakasserad eller diskriminerad. Även om HBTQ-

personer fått allt starkare rättigheter i samhället under de senaste årtiondena verkar det alltså 

fortfarande kunna finnas en rädsla hos vissa för att bli utsatt för någon typ av negativ reaktion.  

Negativa attityder till homosexualitet kan naturligtvis finnas hos alla människor. Det är 

dock ett fenomen som ofta diskuteras i relation till maskulinitet eftersom denna ofta förknippas 

med ett avståndstagande både till homosexualitet och till femininitet, vilka i sin tur ofta 

förknippas med varandra (Anderson, 2009; Connell, 2008). Homofobi har även visat sig vara 

vanligare hos män än hos kvinnor (Clarke et al., 2010). Maskulina normer har dessutom visats ha 

ett samband med negativa attityder till homosexuella, och då framför allt till homosexuella män 

(Keiller, 2010). 

Anderson (2009) menar att den alltmer tillåtande attityd till homosexualitet vi kan se idag 

hänger samman med en mer inkluderande maskulinitet, där män inte konstant måste bevisa sin 

heterosexualitet, utan istället kan tillåta sig att visa närhet gentemot varandra. På samhällsnivå 

har medvetenheten om och acceptansen av icke-heterosexualitet blivit allt större under de senaste 

årtiondena, något som till stor del kan tillskrivas det som idag är HBTQ-rörelsen (Weeks, 2007). 

Trots detta ville alltså många av intervjupersonerna i vår studie inte riskera att omedelbart 

uppfattas som homosexuella och man försökte i vissa situationer dölja sin sexuella läggning.  
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I linje med detta menar de Boise (2015) att det finns skäl att vara skeptisk mot Andersons 

(2009) syn på en mer inkluderande maskulinitet, som hänger samman med en alltmer 

försvinnande homofobi. Enligt de Boise finns en risk att man överskattar till vilken grad 

diskriminering på grund av kön eller sexualitet är på väg att försvinna eftersom det blivit mindre 

vanligt med öppen homofobi. De starkare juridiska rättigheter som HBTQ-personer innehar idag 

är resultatet av årtionden av hård kamp, och att tänka sig att någon diskriminering inte längre 

förekommer kan medföra en risk att utvecklingen stannar av (de Boise, 2015). 

 

Metoddiskussion 

Det vi velat undersöka är individers upplevelser och erfarenheter och hur dessa blivit 

meningsfulla för personerna vi intervjuat. Man skulle kunna tänka sig att det är ett problem att en 

del av de historier vi fått berättade för oss ligger ganska långt tillbaka i personernas historia: Hur 

kan man veta att de egentligen minns korrekt hur det faktiskt var? Det går att argumentera för att 

minnesprocessen i sig är meningsskapande och konstruerande (Willig, 2009). Det är dock inte 

självklart att det här är problematiskt – i synnerhet inte som man inom fenomenologisk forskning 

inte strävar efter att fånga ”verkligheten”. Vad vi i vår studie istället har velat komma åt är 

personernas nuvarande upplevelser av maskulinitet i relation till olika sammanhang (såväl nutida 

som dåtida) utan att för den sakens skulle få fram hur saker egentligen varit. 

Då vi sysslat med en metod som ägnar sig åt ett kvalitativt, idiografiskt förhållningssätt 

kan vi inte generalisera våra resultat. Detta har heller aldrig varit syftet med studien. Vårt fokus 

har istället varit att undersöka och förstå individuella upplevelser av det fenomen vi undersökt 

(Smith et al., 2009). 

Urval. I vårt urval har vi sökt brett efter homosexuella män, men ändå snävat in vårt 

sökande inom ett visst åldersspann för att inte få ett alltför heterogent urval. Vi hade inga 

kriterier för att deltagarna skulle ha någon viss etnisk bakgrund eller klassbakgrund. I det 

material vi fick fram lyftes sådana aspekter inte uttalat fram. Det är dock möjligt att sådana 

aspekter skulle kunna påverka upplevelsen av maskulinitet för homosexuella män. Hade några 

sådana kommit fram i materialet så hade vi lyft fram dem. Så har det dock inte blivit.  

Vi hade sex intervjupersoner vilket också var vår målsättning. Detta ligger inom spannet 

för vad Smith et al. (2009) rekommenderar för nybörjare som arbetar med en studie i den här 
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storleken. Vi upplever att det har varit ett lagom antal för oss att kunna arbeta med på ett 

noggrant och djuplodande sätt.  

Datainsamling. Intervjuerna varade under ungefär lika långa tid. De blev dock 

innehållsmässigt olika på grund av att vi har varit öppna för att följa våra intervjupersoner i deras 

berättelser på så sätt att de områden där maskulinitet blir viktigt för just dem fått stå i centrum. 

Vi har också varit två olika personer som har gjort intervjuerna, vilket har inneburit att vi har 

mött våra intervjupersoner med olika intervjustilar, och med olika förhållande till det fenomen 

som undersökts. Att för en homosexuell man diskutera maskulinitet kan rimligtvis te sig 

annorlunda om man möter en kvinna eller en annan man när man blir intervjuad. Vi har dock inte 

kunnat märka någon skillnad i intervjuerna tydligt kopplad till denna komponent, men vi är 

medvetna om att det är någonting som kan ha påverkat datainsamlingen. Vidare har vi varit på 

olika platser när vi intervjuat. Eftersom vi varit ute efter ett rikt och fylligt material har vi 

prioriterat att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma, och att vi inte skulle riskera att bli 

störda. Vi ville inte heller att någon annan person skulle finnas inom hörhåll för att våra 

intervjupersoner inte skulle känna sig hämmade, vare sig medvetet eller omedvetet, och hålla 

tillbaka sitt berättande. För att kunna transkribera materialet på ett bra sätt valde vi platser utan 

för mycket oväsen och rörelse, vilket även sammanfaller med ovanstående kriterier. 

Förförståelse. Vi har reflekterat över våra respektive förförståelser och diskuterat detta 

med varandra under hela processen. Framför allt gällde detta inför förberedelsen av intervjuerna 

och intervjuguiden samt inför analyserna och resultatdiskussionen. Maskulinitet är ett komplext 

begrepp som man förhåller sig till på något olika sätt inom olika discipliner. Detta innebar att vi 

inte kunnat ta någon förståelse av det för givet, utan naturligt kommit att reflektera över det. 

Uppsatsförfattarna är studenter vid psykologprogrammet, vilket innefattar kurser i psykologi 

men även sociologi. Vi har båda två även studerat genusvetenskap och humaniora. Detta har gett 

oss en relativt bred förståelse för olika sätt att tänka kring begrepp som maskulinitet och sexuell 

läggning. Att reflektera över förförståelse samt att tänka kring de teoretiska begrepp som 

begagnas i uppsatsen kan sägas följa Yardleys (Smith et al., 2009) princip för känslighet för 

kontext. 

Validitet och reliabilitet. Vi har noga dokumenterat vårt analysförfarande och övriga 

tillvägagångssätt för att vara transparenta, vilket ökar tillförlitligheten i våra resultat. Vi har 

ämnat tydligt beskriva vårt arbete på ett sådant sätt att en läsare ska kunna få en bra bild av hur vi 
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genomfört de olika delarna, något som är ett viktigt kvalitetsmått på en kvalitativ studie (Smith et 

al., 2009). Därmed kan vi sägas ha jobbat i enlighet med den princip för transparens och 

koherens som Yardley lyfter fram. Principen om rigorositet och engagemang har vi försökt 

uppfylla genom att sträva efter att ha ett öppet och engagerat förhållningssätt vill våra 

intervjupersoner och vårt material, samt att genomföra de olika steg som en IPA-studie innebär 

noggrant och systematiskt. Vi har också noggrant kunnat diskutera och utvärdera våra respektive 

analyser eftersom vi varit två författare, vilket stärkt reliabiliteten. 

När det gäller Yardleys sista kriterium för validitet, påverkan och viktighet, anser vi att vi 

åstadkommit en relevant studie som bidrar till att öka förståelsen för ett fält som är 

underbeforskat i Sverige. Vi hoppas att studien kommer att nå ut på ett sätt som kan öka och 

fördjupa kunskapen om detta fenomen generellt, men i synnerhet inom psykologivetenskapen 

och psykologkåren, där vi anser att det finns ett särskilt stort behov av ökad förståelse för av 

genus- och HBTQ-frågor.  

 

Framtida forskning 

De flesta studier som gjorts på maskulinitet, och framför allt kopplade till maskulinitet 

och homosexualitet, är gjorda i en västerländsk kontext och det är därför svårt att uttala sig om 

hur maskulinitet och sexualitet ter sig i olika sammanhang och kulturer runt om i världen. 

Komplexiteten i detta fenomen är stor och kräver många olika infallsvinklar, både kvalitativa och 

kvantitativa. Det krävs därför mer forskning som omfattar perspektiv på maskulinitet och 

homosexualitet bortom det västerländska och även bortom den urbana medelklassens perspektiv. 

Utifrån våra resultat verkar det förekomma att homosexuella män ibland anpassar sitt 

beteende för att bättre passa in i den kontext man befinner sig i. Att uppvisa ett tydligt avvikande 

från normer för män, som inkluderar heterosexualitet, kan vara riskfyllt. Det skulle därför vara 

intressant att undersöka i vilken mån detta gäller även för andra grupper av män. Till vilken grad 

anpassar sig till exempel hetero- och bisexuella män efter de könsnormer som råder i specifika 

kontexter? 

I linje med tidigare forskning pekar även våra resultat på att det både på samhällsnivå och 

i HBTQ-världen finns ett ideal som säger att män helst ska vara maskulina för att vara attraktiva. 

Det finns ett behov av att utforska upplevelsen av detta maskulinitetsideal hos män som inte 

uppfattar sig själva som särskilt maskulina, oavsett sexuell läggning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Affisch 

 

 
 

 

Är du en homosexuell man, 20 till 40 år 

gammal, som vill bidra till psykologisk 

forskning om maskulinitet? 

 

Vi genomför just nu en studie vid Institutionen för psykologi vid Lunds 

universitet med syfte att undersöka homosexuella mäns uppfattning om 

vad en maskulin identitet kan innebära - både hos sig själv och hos andra 

homosexuella män. Vi söker därför dig som identifierar dig som 

homosexuell man, är 20 till 40 år gammal, och kan tänka dig att ställa upp 

på en intervju om dessa frågor.  
 

Intervjuerna beräknas ta ca 60 min och kommer att genomföras under 

februari månad 2016. Din erfarenhet är viktig och vi hoppas att du kan 

tänka dig att bidra till forskningen genom att dela med dig av den! 
 

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer om studien är du 

välkommen att kontakta oss:  

maskulinitetsstudie@gmail.com 

 

/Karin Lundin & Theodor Mejias Nihlén 
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Bilaga 2 - Skala 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

1. Om du tänker att den mest maskulina mannen du kan tänka dig hamnar i den här 
änden av skalan och den mest feminina mannen hamnar i den andra änden… 
 
Kan du komma på någon man som skulle hamna längst ut i den maskulina änden? 

- Vem är det? 
- Varför placerar du den personen där? 

 
Kan du komma på någon man som skulle hamna längst ut i den feminina änden? 

- Vem är det? 
- Varför placerar du den personen där? 

 
(t.ex. kan man välja någon i den egna umgängeskretsen, en kändis en stereotyp person) 
 
Var skulle du säga att du själv hör hemma på skalan? 

- Varför placerar du dig just där? 
- Kan det vara olika hur du uppfattar dig i olika sammanhang?  

 
2. Om du tänker på tiden när du först började berätta för andra om din homosexualitet… 
  

Kan du komma på något som fick dig att fundera mycket över din maskulinitet under den 
här perioden? 

 
3. Känner du krav på dig IDAG att uppfattas som maskulin inför andra män? 

- Kan du märka detta specifikt bland homosexuella män? Hur då? 
- Har du varit med om någon situation när kravet blev särskilt tydligt för dig? 

 
4. Anser du dig tillhöra någon särskild typ inom gayvärlden t.ex. twink eller björn? 
 

OM JA 
- Vad är det som gör att du dras till dem? 
- Har tillhörigheten betydelse för din maskulinitet på något vis? Hur då? 

 
OM NEJ 
- Hur förhåller du dig till den sortens typer/grupper?  
- Påverkar de din syn på vad som är maskulint? 

 
5. Är det viktigt för dig att dina eventuella partners och vänner är maskulina?  

- Varför/varför inte? 
- Finns det några situationer när du blir särskilt medveten om att de är mer (eller mindre) 

maskulina? 
 
6. Håller du på med några fritidsaktiviteter som är riktade till homosexuella?  

 
(t.ex. sport, föreningar, uteliv/klubbar) 
 

- Tycker du att maskulinitet spelar någon roll i det sammanhanget? 
- Vad tror du att det beror på? 
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7. Finns det något mer du skulle vilja tillägga om maskulinitet i gayvärlden som är viktigt 

för dig? 
 
Allmänna följdfrågor 
 
Hur kändes det då? 
Hur tror du det skulle kännas då? 
Vilka reaktioner fick du?  
Vad gjorde du då?  
Hur reagerade du då?  
Hur påverkade det dig?  
Minns du hur du tänkte?  
 

  



61 
 

 

Bilaga 4 – Informationsbrev 

 

 
 

Vad innebär maskulinitet för homosexuella mäns identitet? 

 

Vi genomför just nu en studie vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Syftet är att 

undersöka homosexuella mäns uppfattning om maskulinitet, vad det betyder för den egna 

identiteten och för hur man ser på andra homosexuella män. I dagsläget finns det inte mycket 

svensk forskning på det här området. Denna studie genomförs som en 

psykologexamensuppsats. 

 

Studien baseras på individuella intervjuer med homosexuella män, 20-40 år gamla. Intervjuerna 

kommer att genomföras i Skåne under februari månad och beräknas vara cirka 60 minuter 

långa. Vi har tillgång till lokal på universitetet, men du har också möjlighet att välja en specifik 

plats som passar dig. Vi har möjlighet att genomföra intervjuer såväl dag- som kvällstid. Alla 

intervjuer spelas in och transkriberas sedan.  

 

Som deltagare kan du när som helst välja att avbryta din medverkan eller avstå från att svara på 

frågor under intervjun. Intervjumaterialet behandlas konfidentiellt. Det skriftliga materialet 

kommer att anonymiseras så att det inte ska gå att identifiera dig som person och det inspelade 

materialet kommer att förstöras när uppsatsen är färdig. 

 

Din erfarenhet är viktig och vi blir glada om du vill dela med dig, du skulle i så fall lämna ett 

viktigt bidrag till genusforskningen inom psykologi. Som tack för ditt deltagande bjuder vi på fika! 

 

 

 

Välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor: 

maskulinitetsstudie@gmail.com 

 

Karin Lundin & Theodor Mejias Nihlén 


