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Abstract 

 

The purpose of this bachelor’s thesis is to examine gay normativity among homosexual men. 

This was done by analyzing gender norms in this group. The analye is based on semi-

structured interviews with four gay men in Växjö. Theoretichally i base this thesis on Judith 

Butlers queer theory, R.W. Connells examination on masculinities and the conception of gay 

normativity as it is framed by Hanna Bertilsdotters. I also briefly put it in relation to the 

conception of homonormativity as it is framed by Lisa Duggan. In this thesis i conclude that 

gay normativity in much is based on the heterosexual gender order, has become 

homonormative and is characterized by a negotiating masculinity. The gender dichotomy is 

however primarly a question of positioning around maschulinities and feminities, and not on 

biological sex. I also examine groupings among gay men based on gender norms. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

 

Vad fick mig att vilja studera det här? Ända sedan jag kom ut som bög, både för mig själv och 

för omgivningen, har jag haft en känsla av att vara omgärdad av vissa normer utan att riktigt 

veta vad de innebär. Som bög förväntas man av omgivningen att vara och bete sig på ett visst 

sätt. Jag har från flera bögar fått höra ”men du är ju inte bögig!”. Samtidigt har det varit en 

diffus känsla och jag har inte alltid kunnat sätta fingret på vad det är som ger upphov till den. 

Dessutom vill jag utgå ifrån och förmedla att homosexuella män är aktörer och inte enbart 

offer gentemot det heteronormativa samhället.  

 

Den australienska sociologen och genusforskaren Raewyn Connell menar att det att komma ut 

som homosexuell man innebär att komma in i en redan etablerad bögmiljö och kultur och att 

detta har, hos vissa forskare, väckt frågor om huruvida dessa kulturer och identiteter är medel 

för social kontroll och förtryck (Connell 2008:184). Även om Connell betonar att många 

upplever det som en frihet att komma in i denna gemenskap (Ibid.) så finns även möjligheten 

att vissa känner sig uteslutna eller missanpassade i dessa sammanhang. Connell menar även 

att ”bög” som social kategori och identitet är så lättillgänglig och ”välformulerad” att många 

män tar till sig denna i upplevelsen av att ha funnit sanning eller insikt om sig själva (Ibid, s. 

183). Den finländsk-svenska genusprofessorn Tiina Rosenberg pekar vidare på att begreppet 

normativitet ofta associeras med tvång och förtryck, men att strukturellt förtryck ligger i 

normer, praktiker och vanor som aldrig eller sällan ifrågasätts (Rosenberg 2002:101). Där 

normativitet uppstår skapas också avvikare och onormala (Ibid, s. 91). Normaliseringen av 

homosexualiteten i Sverige kan bidra till skapandet av nya hierarkier och skillnader inom 

gruppen. Normaliseringen av homosexuella i ett heteronormativt samhälle anses 

marginalisera personer som går emot den heteronormativa livsstilen, samt att det försvårar 

solidaritet inom HBTQ-communityt (Berg & Wickman 2010:85f). Rosenberg pekar också på 

att uppfattningen om att tillhöra en social grupp inte är en självklarhet och att många aldrig 

väljer att ta steget in i en sådan (Rosenberg 2002:60f). Med referens till Iris Marion Young 
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lyfter hon fram att gruppidentitet kan vara ett resultat av både självdefinition och yttre tvång, 

samt hur gruppen ställer sig i förhållande till andra grupper (Ibid, s. 58). Av största vikt är 

dock känslan av identifikation och samhörighet med gruppen (Ibid.). Det är just här som 

problem kan uppstå. Att ha ett homosexuellt begär, och utifrån det tilldelas en grupp, men 

ändå inte kunna identifiera sig med dess kultur, historia och normer eller med de erfarenheter 

och livsvillkor som är kännetecknande för många av gruppmedlemmarna (se s. 57). En aspekt 

är att vissa helt enkelt inte vill låta sig kategoriseras (Ibid, s. 57). Samtidigt kännetecknas den 

homosexuella gruppen, enligt Rosenberg, just av bristen på känsla av gemenskap och 

samhörighet (Ibid, s. 59). Hon nämner att många upplever den homosexuella identiteten som 

just begränsande och att de därmed blir exkluderade från bögvärlden, trots att de har kommit 

ut och därmed lagt grunden för en homosexuell identitet (Rosenberg 2002:53). En bestående 

identitet måste dock också bekräftas av omgivningen (Ibid.), vilket skulle kunna vara ett 

problem för många homosexuella om de inte kan få detta från ”sina egna”. Identiteter bygger 

alltid på normativitet, vilket kan förstärkas av likheter och olikheter (Ibid, s. 54). Man vet vad 

man inte är, men man vet inte vad man är. En bögnormativitet som innefattar ”avvikelser” och 

som tystar och ignorerar dem. En viss homosexualitet och maskulinitet får representera alla 

andra i gruppen (Se t.ex. Ambjörnsson s. 74f).  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att studera bögnormativitet bland gruppen homosexuella män genom 

att undersöka människors förhållningssätt till genus och normer inom ”bögvärlden”. Genom 

att studera homosexuella mäns erfarenheter vill jag med denna uppsats undersöka vilka 

genusnormer och positioneringar som finns i bögvärlden. Fokus är här inte i första hand på 

homosexuella mäns upplevelser av ett heteronormativt samhälle, utan hur homosexuella män 

förhåller sig till bögvärldens normer. Att homosexualiteten blir det normala i en homosexuell 

kontext är en utgångspunkt som inte verkar ha använts så ofta tidigare. I en sådan kontext 

skapas nya avvikelser, avvikelserna bygger då inte längre på själva homosexualiteten. 

Avvikelser och normer är således något kontextuellt. 

 

Följande frågeställningar har formulerats för att uppfylla studiens syfte och 

problemformulering: 
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 Hur konstrueras och upprätthålls genus i bögkulturen? 

 

 Hur upplevs genusnormerna? 

 

 Hur förhåller sig olika normer inom bögvärlden till varandra? 

 

Med dessa frågeställningar som utgångspunkt kan uppsatsens syfte uppnås och bilda underlag 

för en djupgående analys. 

 

1.3 Disposition 

 

För att främja överskådlighet och struktur är uppsatsen indelad i tå huvuddelar, eller 

huvudrubriker med tillhörande underrubriker: ”Inledning” och ”Analys”. I inledningen 

presenterades studiens bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar, definitioner av 

begrepp och metod samt studiens material, teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning i 

ämnet. Även avgränsningar av studien behandlas under de olika rubrikerna. I analysdelen 

knyts resultatet ihop med de teoretiska utgångspunkter och det forskningsläge som denna 

uppsats grundar sig i och analyseras. Här finns också en avslutande diskussion som ämnar att 

sammanfatta uppsatsens övergripande drag. Det tredje avsnittet i denna uppsats innehåller 

källförteckning, referenser och bilagor. 

 

1.4 Metod 

 

För att kunna besvara frågeställningarna satte jag som mål att genomföra semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer med, som mest, upp till fem personer. Det resulterade i att totalt fyra 

intervjuer genomfördes.  

 

Intervjuerna hade, delvis medvetet, en karaktär av samtal och diskussion. Jag anser att det 

bidrar till en mer avslappnad intervjusituation, vilket också öppnar upp för en mer 

resonerande hållning till ämnet. Jag lät ibland mina informanter förhålla sig till mina egna 
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tolkningar och tankar av deras berättelser. Jag menar att det ger dem möjlighet för att fördjupa 

och utveckla sina resonemang. Jag genomförde intervjuerna utifrån en intervjuguide1 med nio, 

huvudsakligen öppna, huvudfrågor som skulle sätta ramarna. Frågor och följdfrågor ställdes 

och anpassades utifrån hur varje enskild intervju förlöpte. 

 

I sökandet efter intervjupersoner bestämde jag mig för att använda mig av mitt eget 

kontaktnät för att utröna intresse och möjligheter. Resultatet blev att mina intervjupersoner 

utgjordes av nya bekanta till mig och vänners vänner. Detta var till stor del av praktiska skäl, 

då det i en mellanstor stad är det lättaste sättet att hitta personer i den urvalsgrupp som jag 

utgår ifrån i denna studie. Jag menar att det även ökar förtroendet för mig och mina syften 

bland intervjupersonerna, än om jag hade försökt hitta dem genom internet. Det är viktigt att 

ta i beaktande i ett arbete av denna sort. En annan praktisk detalj var att det rent 

infrastrukturmässigt var viktigt för både mig och intervjupersonerna att samtliga befann sig i 

Växjö med omnejd. Längre resor hade kraftigt försvårat arbetet. Det valda tillvägagångssättet 

visade sig fruktbart och gensvaret var entydigt positivt. 

 

1.4.1 Analysmetod 

 

För att analysera materialet, och i synnerhet normer och normativitet, kommer jag att använda 

mig av tematisk analys. Tematisk analys, som är en slags innehållsanalys, innebär att 

datamaterialet, i det här fallet resultatet av kvalitativa intervjuer, organiseras och struktureras 

utifrån gemensamma teman som framkommit i intervjuerna. Närmare bestämt har jag använt 

av en kombination av det som kallas induktiv respektive deduktiv tematisk analys. Induktiv 

analys innebär att teman identifieras utifrån vad som framkommer i intervjuerna. Deduktiv 

analys innebär att vissa teman har bestämts i förväg utifrån valda teorier och tidigare 

forskning. Att en kombination av dessa används i denna studie gör att den står sig starkare ur 

ett trovärdighetsperspektiv samt att de båda tillvägagångssätten snarare berikar än motarbetar 

varandra. Den deduktiva analysen har dessutom varit nödvändig för att uppsatsens syften och 

frågeställningar ska kunna uppfyllas och besvaras. Det har varit nödvändigt att på förhand 

veta vad som ska undersökas. Teorierna och den tidigare forskningen har dock främst 

fungerat som riktlinjer. I övrigt är det främst intervjumaterialet som har fått styra uppsatsens 

                                                           
1 Se Bilaga 1. 
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utformning och innehåll. Tillvägagångssättet är dessutom väl kompatibelt med semi-

strukturerade intervjuer. Slutligen hade den tematiska analysen den positiva följden att 

analysen i denna uppsats lätt kunde struktureras utifrån de teman som framkom. 

 

Vid bearbetningen av de transkriberade intervjuerna har jag även använt mig av 

meningskoncentrering och tematisering. Det innebär att intervjupersonernas yttranden och 

berättelser sammanfattas och kortas ned med syfte att lättare få fatt i huvudinnebörden (Kvale 

& Brinkmann 2014:246f). Det rör sig om prioriteringar av texterna för att få fatt i det som rör 

denna studies syfte. Utifrån dessa meningskoncentrationer genomfördes sedan tematiseringar 

av texten för att i sin tur underlätta meningstolkning och analys (Ibid.). 

 

Som uttolkare av intervjupersonernas berättelser har jag under arbetets gång strävat efter att 

inta en perspektivisk subjektivitet. Det innebär att jag som uttolkare försöker inta olika 

perspektiv och förhållningssätt till materialet för att på så vis kunna göra flera olika läsningar 

och tolkningar (Kvale & Brinkmann 2014:254f). Detta förhållningssätt menar jag bäst tar till 

vara på den komplexitet och de motsägelser som finns i materialet. Det har en inbyggd 

problematisering och mångfaldsbetoning som saknas i det förhållningssätt som kallas för 

tendentiös subjektivitet (Ibid.). Med ett perspektiviskt förhållningssätt blir forskarens 

subjektivitet en tillgång och styrka för forskningen, då hen försöker utvidga textens mening 

(Ibid, s. 255). De teoretiska utgångspunkterna i denna studie fungerar även som ett 

tolkningsverktyg som går utöver både intervjupersonernas och min egen personliga subjektiva 

tolkning (Ibid, s. 257). 

 

1.5 Material 

 

I detta avsnitt diskuteras och motiveras det material och urval som studien bygger på. Här 

redogörs och motiveras även de avgränsningar av materialet som gjorts för att passa syftet och 

studiens tidsramar. Studiens intervjupersoner, samt respektive intervjutillfällen, presenteras 

kort nedan för att underlätta läsarens möjligheter att sätta in materialet i sin kontext. Syftet är 

att det ska underlätta för läsaren att förstå intervjupersonernas resonemang bättre.  
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Markus2 är 33 år och läser till civilekonom. Han är uppvuxen i Blekinge med en 

arbetarklassbakgrund. Han har även en omfattande bakgrund inom såväl partipolitiken som 

RFSL och Priderörelsen. Markus är framåt som person och styr stundvis intervjuns innehåll. 

Han talar mycket och berättar öppenhjärtigt om sina upplevelser och ståndpunkter samt drar 

många paralleller. Stundtals talar han om ämnen som inte helt är relevanta för denna studies 

syften. 

 

Johannes är 26 år och är utbildad statsvetare och läser på turismprogrammet. Johannes var en 

ny bekant till mig vid intervjutillfället. Han är lugn och eftertänksam, men också ganska 

framåt och delar generöst med sig av sina upplevelser. Intervjun med Johannes är väldigt 

avslappnad och lättsam. 

 

Krister är 26 år och läser till högskoleingenjör. Han var en bekant till Markus och som gick 

med på att låta sig intervjuas. Han är en lugn och eftertänksam person som tog sig tid att 

fundera igenom sina svar. 

 

Olav är 71 år och är pensionerad bibliotekarie. Han är en stillsam och reflekterande person 

som ofta ger ganska resonerande svar. Intervjun förlöpte utan svårigheter med många 

intressanta perspektiv. Olavs avvikande ålder i förhållande till de övriga informanterna gav 

också berikande perspektiv till berättelserna. 

 

Samtliga intervjupersoner var bosatta och verksamma i samma stad vid tiden för intervjuerna. 

Tre av de fyra intervjupersonerna var universitetsstudenter och i någorlunda samma ålder. 

Majoriteten av dem delar således samma omgivning och samtliga har högskoleutbildning. 

 

Antalet intervjuer avgränsades till 4 då såväl förberedelser, intervjutillfällen, transkriberingar 

och analyser av materialet är mycket tidskrävande. 4 intervjuer under en månads tid är därför 

ett rimligt att antal för att samtliga delar av processen skulle kunna täckas in helt och fullt. 

Likaså har intervjuernas tidsförlopp avgränsats till c:a 45-60 minuter, även om det överskreds 

i ett fall. Fler frågor och djupare diskussioner hade berikat studien ännu mer, men de givna 

tidsramarna tillät tyvärr inte detta. Materialet skulle annars ha blivit så stort att det skulle ha 

                                                           
2 Alla namn är fingerade. 
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försvårat såväl transkribering som analys. Jag valde även att göra individuella intervjuer, 

istället för fokusgrupper, då jag anser att det blir lättare för mig som intervjuare att planera in 

möten. Fokusgrupper skulle kräva mer samordning. Likaså tror jag att själva ämnet för 

studien undersöks bäst genom enskilda intervjuer, då det kan upplevas som ett känsligt eller 

privat ämne av en del personer. För att få tillgång till deras personliga upplevelser blir det 

därmed avgörande att intervjupersonerna inte känner sig hämmade eller obekväma med sin 

omgivning under intervjutillfället. 

 

1.6 Etiska överväganden 

 

Innan intervjuerna genomfördes såg jag till att mina intervjupersoner informerades om 

studiens syfte, metoder, frivilligt deltagande och att intervjupersonen när som helts kunde 

avbryta sin medverkan. Först efter att informationskravet uppfyllts kan intervjupersonen ge 

sitt informerade samtycke (Dalen 2007:21). De informerades även om att deras medverkan 

och intervjuer hanterades konfidentiellt och att deras berättelser anonymiserades i uppsatsen. 

Även nyttjandekravet har självklart beaktats och intervjupersonerna informerades om att 

intervjumaterialet endast används i studiesyfte och därmed inte kommer att användas i något 

annat sammanhang. 

 

Ett annat viktigt etiskt övervägande är intervjuarens positionering i förhållande till 

intervjupersonerna och till forskningsfältet i stort. Enligt Kvale och Brinkmann (2014:130) är 

det viktigt att reflektera över detta för att klarlägga hur intervjuaren påverkar intervju-

interaktionen och därmed forskningsresultaten. De lyfter bl.a. fram vikten av att reflektera 

över eventuella olikheter mellan intervjuaren och intervjupersonen såsom ålder, kön, ras och, i 

det här fallet, sexuell läggning och hur dessa påverkar maktrelationen mellan parterna (Ibid, s. 

132). Det rör sig alltså om ett etiskt övervägande. De lyfter även fram att det är bra om 

intervjuaren reflekterar om hen är en ”insider” eller ”outsider” i förhållande till det valda 

ämnet och forskningsfältet (Ibid, s. 130).  Då jag själv är homosexuell ger det mig en naturlig 

tillgång till gayvärlden och dem som befinner sig i den. Det ger mig också en förförståelse 

och att jag kan bidra med ett ”inifrån-perspektiv”. Det kan också vara positivt i förhållande till 

mina intervjupersoner; att bli intervjuad av någon av ”de egna” kan kanske upplevas som en 

trygghet.  
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1.7 Teoretiska utgångspunkter 

 

I följande avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna för denna studie att skildras och 

motiveras mer genomgående. De utgör grundlag för analysen. De teoretiska utgångspunkterna 

ät R.W. Connells maskulinitetsteori och Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen 

respektive performativitet. En genomgång av begreppen hetero-, homo- och bögnormativitet 

står också att finna. 

 

1.7.1 Maskulinitetsteori 

 

Den australiska sociologen och maskulinitetsforskaren R.W. Connell är en av de främsta inom 

sitt fält och hennes teorier om olika maskuliniteter, inklusive homosexuell maskulinitet, och 

hur de förhåller sig till varandra i en patriarkal och heteronormativ kontext är väldigt 

användbara för denna studies syften. Jag kommer därmed att främst använda mig av de teorier 

om hegemoniska och underordnade maskuliniteter som hon presenterar i boken 

Maskuliniteter (2008). 

 

Den hegemoniska maskuliniteten är en social och kulturell konstruktion och ändras över tid 

(Connell 2008:115). Enligt Connell är den framför allt en idealbild, ofta sammankopplad med 

institutionell makt, som pekar på hur en man bör vara (Ibid.). Hegemonin ligger i hävdandet 

av auktoritet och är, enligt Connell, ofta sammankopplad med eliten inom näringsliv, militär 

och stat (Ibid.). Då detta ideal är högst föränderligt är det få (män)niskor som i praktiken lever 

upp till den (Ibid, s. 117). Däremot menar Connell att en majoritet av männen tillhör den 

delaktiga maskuliniteten, som innebär att de drar praktisk nytta av att kvinnor och andra 

grupper av människor är underordnade (Ibid.). 

 

En annan maskulinitet är den som Connell benämner som ”underordnad maskulinitet”. Denna 

kategori omfattar män som inte ses som ”riktiga män” (Connell 2008:115). Denna kategori 

omfattar bl.a. homosexuella män som genom sin tilldelade underordning bekräftar och 

upphöjer de hegemoniska och delaktiga maskuliniteterna (Ibid.). Det är alltså genom eller 
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pga. de underordnade maskuliniteterna som den hegemoniska maskuliniteten kan existera och 

bli just hegemonisk. En annan intressant aspekt är att denna kategori av maskuliniteter inte 

sällan tillskrivs feminina egenskaper eller benämningar. 

 

Marginaliserade män och maskuliniteter är en bred kategori som auktoriserar den 

dominerande gruppens hegemoniska maskulinitet (Connell 2008:119). Den marginaliserade 

maskuliniteten rymmer ofta andra kategorier, eller intersektioner, än genus och sexualitet som 

definierar de marginaliserade männens sociala status. Hit hör exempelvis kategorier som 

klass, ålder, etnicitet och funktion. Marginaliseringen innebär att människor är exkluderade 

från makt och status och därmed hamnar i ett utanförskap (Ibid.). Enskilda individer ur dessa 

grupper kan dock bli förebilder för den hegemoniska maskuliniteten, exempelvis rasifierade 

sportstjärnor (2008 1995:119).  

 

Connells teori är ett intressant verktyg för att undersöka genusordning och maktstrukturer 

bland homosexuella män. Jag vill betona att Connell själv menar att dessa karaktärstyper av 

maskuliniteter inte är statiska eller fixerade (Connell 2008:119). De är föränderliga utifrån 

relationsstruktur och kontext (Ibid.). 

 

1.7.2 Hetero-, homo- och bögnormativitet 

 

Den amerikanska filosofen och genusforskaren Judith Butlers teorier om den heterosexuella 

matrisen och om performativitet anser jag också vara användbara för denna studies syfte. Jag 

menar att hennes beskrivningar av heteronormativiteten också kan ge en inblick i hur 

homonormativitet kan ta sig uttryck. Enligt henne återuppträder heterosexuella normer i 

homosexuella identiteter, vilka upprepar och rekapitulerar dem (Butler 2005:76). Det innebär 

att heterosexualiteten och dess normer befästs och blir förhärskande så länge bl.a. 

homosexuella fortsätter att upprepa och efterfölja dessa normer (Ibid, s. 77). Den 

heterosexuella matrisen innebär att de båda (och enda) könen, kvinna och man, anses vara ett 

resultat av ett samhälle där heterosexualiteten är norm (Ambjörnsson 2006:112). Dessa genus 

är alltså, enligt Butler, sociala och kulturella konstruktioner. Genuskategorierna upprätthålls 

genom att könen hålls åtskilda och tilldelas bestämda egenskaper och beteenden, som då 

associeras med feminitet respektive maskulinitet (Ibid.). För att kunna prestera rätt genus 
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måste även ett korrekt erotiskt begär, rätt sexualitet, utövas som kan bekräfta den dikotoma 

genusuppdelningen (Ibid, s. 113). Det innebär således att heterosexualiteten blir det enda 

möjliga alternativet för den som vill prestera rätt genus. Kortfattat innebär det alltså att kropp, 

beteende/egenskaper och sexuellt begär måste överensstämma med varandra för att en person 

ska kunna uppfattas som en fullvärdig man eller kvinna av sin omgivning (Ibid.). Butler 

framhåller också att identitetsbegrepp som flata och bög ursprungligen var skällsord som var 

ett resultat av det ”heteromana sinnet” (Ibid, s. 89). Det innebär att deras betydelse, definition 

och innebörd har utformats i en heteronormativ kontext. Dessa begrepp har sedan återerövrats 

av HBTQ-rörelsen, ofta med bibehållen innebörd. Det innebär att homonormativiteten har sitt 

ursprung i en heteronormativ syn på homosexuella personer. Liksom heterosexualiteten 

konstrueras i förhållande till homosexualiteten, så sker också det omvända. En homosexuell 

identitet är också ett aktivt positionerande, i synnerhet gentemot andra homosexuella. 

 

Homonormativitet är enligt historikern Lisa Duggan en hållning som inte utmanar 

heteronormativiteten eller dess institutioner, utan snarare att exempelvis homosexuella stöder 

och upprätthåller den för att senare uppgå och assimileras i den (Duggan 2003:50). I praktiken 

kan det ta sig uttryck i att homosexuella anammar heteronormativa yttringar exempelvis 

rörande tvåsamhet, familjeliv och äktenskap (Berg & Wickman 2010:85). Den så kallade 

”homokampen” blir således en kamp för homosexuellas rätt att leva som heterosexuella på 

samma villkor som heterosexuella (Ibid.). 

 

Bögnormativitet enligt Hanna Bertilsdotter är en hegemonisk homosexuell maskulinitet 

(2003:136). ”Bögen” ser hon som en idealtyp, ofta färgad av media, av den homosexuelle 

mannen (Ibid.). Det innebär vidare att hon betraktat identiteten ”bög” som en position mellan 

heteronormativiteten och det hon benämner som queernormativitet, dvs. icke-heteronormativa 

genus och sexualitetspraktiker (Ibid, s. 147). I och med denna mellanposition får 

bögnormativiteten drag av de båda nämnda grupperna och intar därmed både en underordnad 

position gentemot heteronormativiteten och en hegemonisk position gentemot 

queernormativiteten (Ibid.). 
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1.7.3 Performativitet 

 

Centralt för Butlers teori är också begreppet performativitet. I synnerhet språket betraktar hon 

en handling som kan skapa verklighet och identiteter (Ambjörnsson 2006:136). Enligt Butler 

är det dessa språkliga handlingar som tilldelar människor en könstillhörighet, och i 

förlängningen, en viss sexualitet, vilket sedan konstituerar deras könsidentitet(er) med 

tillhörande sexuella praktiker och begär. Sexualiteten ses inom queerteorin just som en 

handling. Till detta begrepp hör även det motsatta begreppet subversivitet, som är 

motståndshandlingar mot fasta genuskategorier (Ibid, s. 149f). Det rör sig exempelvis om 

klädsel, beteenden och framtoning som av omgivningen inte anses höra ihop med en persons 

tilldelade genuskategori.  

 

1.8 Tidigare forskning 

 

Det har varit svårt att hitta tidigare forskning inom ämnet. Homo- eller bögnormativitet verkar 

inte vara ett särskilt etablerat begrepp eller utgångspunkt inom queerteoretisk forskning, 

åtminstone inte i Sverige. I synnerhet ”Bögnormativitet” verkar vara ett sparsamt utforskat 

fenomen och begrepp. De studier som jag fann undersökte oftast (skön)litteratur eller filmer 

för att få fatt på homonormativitet. Allra mest verkade dock begreppet kopplas ihop med 

”äktenskap” eller ”gay marriage”. Än färre studier verkar ägna sig åt förhållandet mellan 

homonormativitet och maskuliniteter. Jag har endast hittat en svensk studie som använder 

begreppet (Bad Sex, Good Love: Homonormativity in the Swedish Gay Press, 1969-86 av 

Hanna Bertilsdotter Rosqvist och Catrine Andersson). Här används det också i förhållande till 

(hetero)normer kring äktenskap. Heteronormativitet är oftast det gängse begreppet och 

utgångspunkten för studier inom detta område, även bland dem som använder begreppet 

homonormativitet. Stereotyper är dock inte utgångspunkten i min uppsats. På så vis får denna 

studie ett berättigande för att undersöka fältet och kan vara nyskapande.  

 

Hanna Bertilsdotter Rosqvist, docent i sociologi vid Umeå universitet, verkar vara den enda 

forskaren i Sverige som använder sig av begreppen homonormativitet och/eller 
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bögnormativitet. Hon menar att positionen ”Bög” är den dominerande manliga 

identitetspositionen och fungerar som en ”normativ berättelse” och ett ideal (Bertilsdotter 

2003:137). Hon benämner detta som hegemonisk homosexuell maskulinitet. Hennes 

utgångspunkt är identitetskonflikter, med en tydlig utgångspunkt i intersektionen ålder, 

mellan tre olika strömningar inom gayvärlden; Smygisarna, Queerkidsen och Bögarna. Hon 

får även fram att ”bögighet” inte är synonymt med fjollighet och att denna identitet/livsstil i 

mycket bygger på en ”anti-heteronormativitet” (Ibid, s. 146f). Hon konkluderar också att även 

om Bögen ofta blir den Andra i förhållande till de heterosexuella så blir den ändå normativ 

och hegemonisk gentemot andra icke-heteronormativa identiteter (Ibid, s. 147). Hon pekar 

även på att det i den queera gruppen råder en slags queernormativitet; förväntningar om 

genus- och identitetsöverskridande beteenden som bryter mot den heteronormativiteten (Ibid, 

s. 146). Bertilsdotter baserar dock sitt material på tre intervjuer med ledande personer inom 

den svenska gaypressen, dvs. personer med definitionsmakt. Min uppsats strävar efter att få 

fatt på erfarenheterna och berättelserna hos homosexuella män utanför medias inre krets. 

Bertilsdotters material och teorier bäddar därmed för vidare studier i ämnet. Min studie kan 

därmed ses som en förlängning och prövning av hennes resultat.  

 

Begreppet homonormativitet har framför allt utvecklats och återlanserats av den amerikanske 

historikern Lisa Duggan i sin studie The Twilight of Equality?: Neoliberalism, Cultural 

Politics, and the Attack on Democracy (2003). Hon kopplar begreppet till neoliberalism och 

sexualliberalism och betraktar den som en politisk hållning som inte utmanar 

heteronormativiteten eller dess institutioner, utan snarare att exempelvis homosexuella stöder 

och upprätthåller den för att senare uppgå och assimileras i den (Duggan 2003:50). Det rör sig 

om en normalisering av homosexualitet i det heteronormativa samhället. Den så kallade 

”homokampen” blir således en kamp för homosexuellas rätt att leva som heterosexuella på 

samma villkor som heterosexuella. 

 

2. Analys 

 

Nedan kommer intervjumaterialet att analyseras utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter 

och sättas i samband med tidigare forskning. Avsnittet är indelat i underrubriker som 
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beskriver det övergripande temat för analysen. Denna indelning syftar även till att i möjligaste 

mån motsvara uppsatsens frågeställningar. 

 

2.1 Analys  
 

Genusordning 

 

I intervjumaterialet framträder en manligt homosexuell genusordning med tre huvudkategorier 

som delades av samtliga intervjupersoner. Jag har av praktiska skäl valt att benämna dem på 

följande vis: Machobögarna, Fjollbögarna och mellangruppen/mellanpositionen.34 

Mellangruppen är en genusposition mitt emellan de två förstnämnda kategorierna, som också 

benämndes ”mellanpositionen” i en del av intervjuerna. Intressant att notera är att samtliga av 

mina intervjupersoner identifierade som tillhörande mellanpositionen. Detta trots att jag inte 

sökte efter någon specifik grupp av bögar. Analysen av bögnormativitet kommer således att 

utgå ifrån de erfarenheter och berättelser som finns inom denna positionering. Även deras 

förhållningssätt till Fjollbögen kommer att beröras då det var ett återkommande ämne under 

intervjuerna.  Machobögarna kommer endast att beröras ytligt då intervjupersonerna mer 

sällan diskuterade dem. 

 

Machobögarna karaktäriseras övervägande av sin maskulinitet och fjollbögarna övervägande 

av sin feminitet. Mellanpositionen är mer diffus. Den karaktäriseras, enligt 

intervjupersonerna, snarare av vad dess ”medlemmar” anser att de inte är, snarare än vad de 

är. Det är en kategori utan entydiga gränser eller definitioner, samtidigt som den enligt 

intervjupersonerna betecknas som en hemvist för ”normala” eller icke uppseendeväckande 

bögar. Johannes menade dessutom att den rymmer såväl maskulinitet som feminitet, samt 

uttryck från de båda nämnda ytterlighetspositionerna, men balanserat och avvägt.  

 

                                                           
3 Båda benämningarna kommer att användas parallellt och syftar på samma sak. 
4 Benämningarna på grupperna har gjorts i syfte att underlätta diskussionen kring dem. De har fått dessa namn 
utifrån intervjupersonernas beskrivningar av dem. 
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A: Men, hur skulle du beskriva det här som du kallar en mitt-emellan… 

alltså är det en övervägande maskulin position eller har det drag av 

feminitet eller hur skulle du beskriva det? 

J: En fin balansgång mellan de båda, både maskulint och feminint. 

Samtidigt som man kan… alltså det handlar om att man bejakar både sin 

maskulinitet och sin feminitet. Man kan pendla mellan olika… både 

medvetet och omedvetet. 

A: Så det är inte någon, vad ska man säga? Någon skarp gränsdragning 

mellan dem? 

J: Nej, det skulle jag inte säga, det är väldigt flytande. Att man kan vara 

både och på något sätt, men ändå inte vara för mycket av det ena.5 

 

Johannes resonemang kan ses som en utmaning av Judith Butlers teori om den heterosexuella 

matrisen. Denna matris går ut på en genus- och maktordning där maskulinitet och feminitet 

hålls åtskilda, tilldelas olika status och egenskaper samt att de endast kan förenas genom det 

heterosexuella begäret (Ambjörnsson 2006:112). Enligt Johannes har dock den totala 

åtskillnaden ersatts av en balans mellan de båda genuspraktikerna bland homosexuella män 

inom mellanpositionen. Att genus är en fråga om praktiker och handlingar, och inte i första 

hand om en essentiell identitet, blir också tydligt. Mellanpositionen verkar således, som den 

beskrivs av Johannes, präglas av det som Judith Butler benämner performativitet. Denna 

balans ska dock ses i ljuset av att samtliga intervjupersoner betraktade den renodlade 

maskuliniteten som väldigt snäv. En balanserad och öppen maskulinitet ansågs innehålla ett 

mått av feminitet, som dock inte fick ta över. Det visar också på att maskulinitet, eller genus 

överhuvudtaget, är kontextuellt och en fråga om relationer (Connell 2008:114). Mina 

intervjupersoner, som alla placerar sig i denna mellankategori, visar på att genus blir något 

förhandlingsbart både inom gruppen, gentemot omgivningen och gentemot sig själva. Att 

genus är kontextuellt kommer till uttryck i intervju med Olav, som framlägger en 

åldersaspekt: 

 

Jag tror att de som är unga och växer upp nu egentligen inte har någon 

sådan där entydig känsla för vad manlighet är jämfört med andra då, 

                                                           
5 Intervju med Johannes 
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kvinnlighet eller något annat. Jag tror inte det, jag tror att man i alla 

fall har modifierat väldigt mycket av det som jag tyckte var manlighet 

och tvärtom också att man har modifierat det som jag tyckte var 

kvinnlighet. Att inte det finns heller på samma sätt numera.6 

 

Utifrån intervjupersonernas berättelser skulle man lite grovt kunna se Machobögarna som ett 

uttryck för hegemonisk maskulinitet, mellangruppen som någon form av delaktig maskulinitet 

och Fjollbögen som ett uttryck för underordnad maskulinitet. Machobögen framstår som den 

grupp som är mest heteronormativ av de tre grupperna och som också har störst tillgång till de 

heteronormativa privilegierna. Machobögen kanske snarare uppfyller normer som också är 

gällande för heterosexuella män, vilket gör att han kanske inte betraktas, varken av hetero- 

eller homosexuella, som karaktäristisk för Bögen. Enligt Johannes kännetecknas 

mellankategorin av ”vardaglighet” och av att vara balanserad gentemot Macho- respektive 

Fjollbögen: 

 

Men det, det… det är inte det här typiskt grabbiga, det är inte ”höhö-

kultur”, det är inte… jag vet inte, vanligt för mig skulle jag nog säga 

är… ganska medveten om sig själv och utan att sticka ut på för mycket 

åt något håll och inga sådant här rosa fluff eller att ha smink som kille 

då eller… rakad skalle och jättemycket muskler åt andra hållet då… 

någonstans där mitt emellan, lite vardagligt ehm… vardagligt skulle 

jag vilja säga.7 

 

Också Olav beskriver mellangruppen som en grupp som inte avviker nämnvärt från det 

heterosexuella majoritetssamhället: 

 

A: Jag tänker på mellankategorin där, vad tror du om normativitet 

eller normer inom den kategorin? 

                                                           
6 Intervju med Olav 
7 Intervju med Johannes 
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O: Det tror jag är ganska… det är inte särskilt mycket som man kan 

visa på där. Men det tror jag i så fall gäller som i andra grupper i 

samhället. 

A: Så det är en heterogen grupp av män i den? 

O: Ja jag tror det att där har man inte andra normer än dem som 

gäller för vem som helst att leva upp till. Jag har en känsla av att det 

är så.8 

 

Även Markus placerar sig själv mellan det väldigt maskulina och det väldigt feminina. Han 

beskrev det på följande vis: 

 

Det är nog… alltså… det är nog den gyllene medelvägen mellan 

extremerna så att säga. Men man plockar inte det som är nära, i 

sådana fall. Alltså man tar nog liksom det här att man kan vara… 

alltså väldigt manlig, men samtidigt så lyfter man in den väldigt 

feminina delen. Så blir det någonting mitt emellan. Så upplever i alla 

fall jag det. Att jag är, men sen om andra upplever det så det vet jag 

inte.9 

 

Som framgår av citaten ovan framstår mellangruppen enligt intervjupersonerna som den 

största gruppen och samtidigt som den mest heterogena och minst entydiga av dem. Således 

skulle man kunna dra slutsatsen att mellangruppen är normativ inom gayvärlden genom sin 

storlek i förhållande till de andra grupperna, samt genom sin osynlighet, ”vardaglighet” och 

”vanlighet”. Att intervjupersonerna dessutom betraktade Fjollbögen som avvikande och 

utsvävande bekräftar också mellanpositionens normativitet inom gayvärlden. Att inte väcka 

uppmärksamhet är en inställning som återfinns hos samtliga intervjupersoner. De ger 

dessutom uttryck för ett avståndstagande gentemot den feminitet som de förknippar med 

Fjollbögarna.  

 

                                                           
8 Intervju med Olav. 
9 Intervju med Markus 
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Den beskrivna mellanpositionen bland homosexuella män kan ses som ett tydligt uttryck för 

en delaktig maskulinitet; det går att vinna fördelar och privilegier genom att ta avstånd och 

urskilja sig ifrån den grupp de karaktäriserar som minst maskulin (Connell 2008:115ff). De 

kan även förhandla sig till privilegier med det heteronormativa samhället. På så vis kanske de 

i mellangruppen kan uppnå respektabilitet även bland heterosexuella så länge de tar avstånd 

ifrån de feminina och queera uttrycken för homosexualitet. Genom att göra det uppnår de en 

entydighet i sitt genus och kan därmed bli begripliga för omgivningen. Det är intressant sett i 

förhållande till Connells maskulinitetsteori. Homosexuella män skulle således kunna förflytta 

sig ifrån den underordnade maskulinitet som de traditionellt förpassats till om de tydligt tar 

avstånd ifrån fjollighet och feminitet som enligt Connell kännetecknar denna grupp av 

homosexuella män (Connell 2008:117). Homosexuell maskulinitet blir således varken 

entydigt eller synonymt med feminitet, såsom Connell beskriver det (Ibid, s. 116f). Beroende 

på genusposition blir den istället flexibel och kan klättra eller falla i genusordningen. Markus 

satte fingret på detta: 

 

Följer du heteronormen som man, så får du mycket lättare makt, 

oavsett vilken nivå du är på i det sammanhanget.10 

 

Även Johannes diskuterade ämnet om homosexuella mäns förhållande till 

heteronormativiteten: 

 

Maskulina bögar ser ner på fjolliga bögar för att de då är tjejiga. Medan 

fjolliga bögar ser ner på maskulina killar för att de tycker att de försöker 

vara någonting de inte är, att de försöker passa in i heteronormen.11 

 

Detta är intressant sett i förhållande till Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen 

och performativitet. Enligt intervjupersonernas berättelser verkar det inte vara nödvändigt för 

dem att ha ett heterosexuellt begär för att framstå som män, vilket annars är nödvändigt i ett 

heteronormativt samhälle enligt Butler (Butler 2007:74f). Det som är avgörande, kanske mer 

än för heterosexuella, är deras genusdefinierande handlingar. Så länge bögar beter sig som 

                                                           
10 Intervju med Markus 
11 Intervju med Johannes 
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män, dvs. maskulint, så kan de integreras i det heteronormativa samhället och få ta del av dess 

privilegier. Genom inträdet till den delaktiga maskuliniteten blir de således också en del av 

den hegemoniska maskuliniteten (Connell 2008:116). Enligt Judith Butler ”finns ingen 

genusidentitet bakom uttrycken för genus, denna identitet är performativt skapad genom just 

de ”uttryck” som sägs vara dess effekter.” (Butler 2007:78). Enligt Butler är det individens 

upprepade handlingar och praktiker som utgör grunden för identiteten (Ibid.). Konsekvensen 

blir att ändrade beteendemönster således kan leda till att identiteten omformas. Likaså kan 

ändrade beteendemönster, som jag redogjort för ovan, leda till en förflyttning i 

genusordningen. Jag tolkar mitt material som att positionerna ”Bög” och ”Man” inte 

nödvändigtvis betraktas som varandras motsatser. Tvärtom kan en bög betraktas som en man 

av sin heteronormativa omgivning om han uppvisar ett maskulint kodat beteendemönster. 

Vidare verkar det som att den bögnormativa mellanpositionen kan inta en hegemonisk roll i 

förhållande till exempelvis den queernormativa fjollbögen. Samma maskulinitet och 

tillhörighet kan således inta flera olika positioner i genusordningen beroende på kontext och 

dem den förhåller sig till. 

 

Fjollbögen är i sin tur avvikande och normbrytare både i förhållande till heteronormativiteten 

och i förhållande till de två övriga homosexuella grupperingarna. De intar positionen som 

underordnad maskulinitet gentemot dem båda. Fjollbögen blir en kategori som innefattar de 

praktiker och egenskaper som betraktas som felaktiga i de övriga grupperna och bekräftar 

därmed deras hegemoni (Connell 2008:116f). Däremot menar intervjupersonerna att 

Fjollbögen ofta ses som normerande för hela gayvärlden. Kanske beror det på denna grupps 

synlighet och exponering. Kanske går det att tala om Fjollbögen som queernormativ. 

Fjollbögen blir således den Andra bland bögar på grund av dess feminina drag. Samtidigt 

anger intervjupersonerna ofta denne som en norm och förväntning på hur en bög ska vara, 

både bland heterosexuella och homosexuella. Det är nämligen Fjollbögen som tillskrivs 

egenskapen ”bögig”. Mina intervjupersoner gav ofta uttryck för någon form av 

avståndstagande gentemot fjollighet och feminina bögar. Att som man förknippas med 

feminitet är en risk; det hotar de hegemoniska privilegierna (Connell 2008:115f). Samtidigt 

framhåller intervjupersonerna att de har feminina sidor jämsides med maskulina och att denna 

blandning är ett kännetecken för mellanpositionen. Gentemot ”extrem” maskulinitet förhöll de 

sig dock ofta mer distanserade med en motivering av de inte passade in bland ”machobögar”. 
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Machobögen och Fjollbögen är i själva verket en reproduktion av den heterosexuella 

matrisens könsdikotomi. Det råder i stort sett samma motsatsförhållande dem emellan. 

Samtidigt kännetecknas bögkulturen av homosocialitet, dvs. av enkönade sammanhang 

(Nationella Sekretariatet för Genusforskning, 2016). Möjligen är det dock endast 

machobögarna och bögar i mellanpositionen som kan accepteras inom en heterosexuellt 

manlig homosocialitet. Feminitet och queera yttringar är fortfarande inte välkommet. Istället 

för homofoba yttringar och jargonger uppstår istället en misogyn motsvarighet. På så vis kan 

män, oavsett läggning, som identifierar sig med maskuliniteten upprätthålla sin överordning 

gentemot feminitet (Ambjörnsson 2006:163). Den öppna manliga homosexualiteten blir 

således, enligt mitt material, inte nödvändigtvis ett hot mot en patriarkal genusordning såsom 

Eve Kosofsky Sedgwick (1985) argumenterar för (refererad i Ambjörnsson 2006:163).  

 

Att män föredrar att välja andra män som tillhör samma gruppering som dem själva 

överensstämmer med vad mina intervjupersoner har sagt. I det perspektivet blir den av 

intervjupersonerna nämnda ”mellanpositionen” särskilt intressant. Det framstår som en 

heterogen, föränderlig och luddig identitet/positionering. Det innebär även att varken kroppen 

eller begäret i sig, åtminstone i det här fallet, utgör grunden för den identitet eller tillhörighet 

som intervjupersonerna beskrev. Intressant är dock att intervjupersonerna ofta beskriver sig 

själva i termer av varande istället för görande, medan fjollbögarna anses ”göra sig till”. De 

Andra ses således närmast som konstruktioner medan intervjupersonerna anser sig vara ”sig 

själva”. De Andra anses vara bundna till en uppsättning normer. 

 

Sammanfattningsvis överensstämmer den ovan beskrivna genusordningen med Connells egna 

intervjustudier, i vilka det framgår att de homosexuella männen sällan utmanade den 

heteronormativa genusordningen (Connell 2008:192). I själva verket befann sig många av 

dem inom den hegemoniska maskuliniteten, även om de samtidigt utmanade den genom vissa 

praktiker (Ibid, s. 193). Däremot verkar den hegemoniska maskuliniteten bland bögar inte 

bygga på våldsutövning, såsom den hegemoniska maskuliniteten bland heterosexuella män 

ofta har gjort. Istället är homosexuella män generellt ofta föremål för hatbrott och misshandel. 

Inte heller verkar den sträva efter kontroll, kolonisering, av andra. Tvärtom likställer en av 

Connells intervjupersoner den homosexuella identiteten med att förlora kontrollen över sig 

själv och situationen (Ibid, s. 186). Sett i förhållande till Connells maskulinitetsteori kan vi 
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utifrån resultatet se att homosexuell maskulinitet inte längre är en entydig slask-kategori. Det 

är hur den homosexuelle positionerar sig i genusordningen som avgör huruvida han släpps in 

i, och lever upp till, exempelvis den delaktiga maskuliniteten. Homosexuella män kan således, 

utifrån vad som framgår i mitt intervjumaterial, ta del av privilegier som de traditionellt har 

varit utestängda ifrån. Bögnormativiteten verkar således karaktäriseras av en viss anpassning 

till heteronormativiteten i form av homonormativitet. Likaså ska det råda en tydlig 

genusidentitet som är kompatibel med det biologiska könet. Intervjumaterialet tyder på att 

samma motsatsförhållande mellan maskulinitet och feminitet verkar råda inom såväl den 

heteronormativa respektive den bögnormativa kontexten. Däremot kanske den bögnormativa 

mellankategorin är mer heterogen och flytande än sin eventuella motsvarighet inom den 

heterosexuella genusordningen.  

 

Begriplighet & tillhörighet 

 

Enligt vad som framgår i mitt intervjumaterial är det inte alltid helt tydliga gränser mellan 

hetero- och homosexuellas genusuttryck. Markus beskrev det på följande vis: 

 

M: Så det är svårt, förr kunde man liksom säga att ”han är bög!”, 

liksom så. Men det har liksom försvunnit. Nu är det mera subtila 

grejer liksom, som talar om att man är gay så att säga. 

A: Ja, har du några exempel? 

M: Det skulle kunna vara att man tittar lite för länge på någon, alltså 

så! Det skulle jag kunna tänka mig att det avslöjar mig i alla fall.12 

 

I motsats till den till synes tydliga och statiska genusordningen som skildrades ovanför menar 

Markus dock att gränserna mellan dessa kategorier av bögar har blivit mer otydliga och att de 

inte sällan flyter in i varandra. Som exempel nämner han dessutom att många heterosexuella 

killar har tagit till sig vissa av de uttryck som tidigare var kännetecknande för bögighet 

och/eller feminitet, oftast gällande klädsel och vissa kroppsliga uttryck. Han benämner detta 

                                                           
12 Intervju med Markus 
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som metrosexualitet.13 Han menar också att han som bög idag har svårare för att identifiera 

vem som är bög eller inte. Butler talar om identiteten som ett ”normativt ideal” (Butler 

2007:68). Hon menar att identiteten stabiliseras och säkras genom begreppen kön, genus och 

sexualitet (Ibid.). Identiteten, både på personligt och socialt plan, styrs således av om och hur 

omgivningen uppfattar en person som (genus)begriplig eller inte. Hon menar också att män 

betraktas som ”personer” och ”universella” och inte som kön eller kropp (Ibid, s. 71). Dock 

synliggör den homosexuelle mannen, genom sitt begär, mannen som kön och därmed också 

som objekt. Homosexualiteten utmanar därmed den heterosexuelle mannens privilegier. 

Begäret är nämligen en spegling av och ett uttryck för genus (Ibid, s. 75). Det verkar dock, 

utifrån mina intervjupersoners berättelser, som att det är främst är feminiteten som är det 

främsta hotet. Homosexuella män som uppfattas som maskulina av omgivningen verkar 

därmed uppfattas som mindre hotfulla i heteronormativa sammanhang. 

 

I intervjun med Johannes framgick det att homosexuella män och relationerna mellan dem 

inte sällan skildras i populärkulturen: 

 

J: …åter är det media, som återspeglar nästan alltid bara två sorters 

homosexuella. Det är typ den… vad ska man säga… fjollan då och 

den riktigt maskulina killen. Många amerikanska filmer och serier, 

jag tänker typ… Glee!... Där har de en öppet homosexuell karaktär 

som är väldigt feminin i sitt sätt att uttrycka sig och sin person. Men 

sen så finns det då en maskulin… fotbollsspelare som är väldigt 

manlig och det är ju ofta dem som man ser.  

A: Så det är två extremer kan man säga? 

J: Ja det är två extremer, det är det definitivt! Det är två motpoler 

som… och det är där man vill… jag tror att många lägger sig där 

emellan någonstans. Jag tror nog inte att spektrat är så mycket mer 

än bara de två polerna.14 

 

                                                           
13 Livsstil bland heterosexuella män där man månar om utseende och framtoning. Kan innebära ”bejakande” av 
uttryck som förknippas med feminitet och/eller bögighet. 
14 Intervju med Johannes 
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Att manlig homosexualitet har blivit ett ämne för populärkulturen visar på dess normalisering 

i det heteronormativa samhället. Utifrån Johannes berättelse kan det antas att genusordningen 

bland bögar är ett resultat av att den har blivit homonormativ; den reproducerar 

heteronormativitetens genusordning. Samma indelning av gjordes av Olav gällande 

grupperingar/positioneringar utifrån genus bland homosexuella män. Den bögnormativa 

mellanpositionen verkar dock helt framstå som ett resultat av dikotomin mellan maskulina 

och feminina bögar och inte som en position som kan konstituera sig själv på egen hand: 

 

Och sen, ja man kan ju liksom säga att det är två poler i bögvärlden 

där; det är dels den del där man antingen är naturlig och därmed inte 

särskilt manlig enligt gamla normer utan där människan av naturen 

på något vis beter sig och är mera enligt kvinnlig norm. Och då, då 

blir ju kanske helheten där mera kvinnlig. Men sen finns det ju precis 

den andra varianten också då som antingen känner sig som, eller vill, 

bli upplevd som väldigt manlig och antar då kanske en roll av mera 

manlighet än det som naturligt för den människan. Och sen finns det 

kanske en tredje då som är en naturlig, någonstans mitt emellan, som 

är som han är och som vet om att det kan finnas drag som är kanske 

macho men att det också finns drag som är feminina.15 

 

Ovanstående citat om de olika positioneringarna bland homosexuella män överensstämmer 

väl med Bertilsdotters beskrivning av Bög-positionen som en ”bi-position” med bestående av 

både heteronormativa och icke-heteronormativa inslag (Bertilsdotter 2003:147). I hennes 

material beskrivs Bögen som den heterosexuelle mannens ”Andra” samtidigt som den 

framstår som mer ”normal” gentemot queera och feminina bögar (Ibid.). Trots detta tillskriver 

hon inte Bögen den delaktiga maskulinitetens möjligheter. Hon verkar inte heller närmare 

analysera feminitetens inverkan i konstruerandet av genus- och makthierarkier bland 

homosexuella män. I mitt intervjumaterial verkar det dessutom inte framgå att 

intervjupersonerna upplevde sig vara Andra i förhållande till heterosexuella män. Likaså 

verkade de generellt inte uppleva relationerna med heterosexuella män som problematiskt. 

Krister beskrev sin identitet på följande vis: 

                                                           
15 Intervju med Olav 
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Jag är en straight-acting bög tror jag. Eller ses som det antagligen. 

Jag ser på min identitet som att jag inte vill att min sexualitet ska 

identifiera mig. Jag tycker många bögar låter den göra det, tyvärr.16 

 

Enligt Hanna Bertilsdotter innebär bögnormativitet att stor vikt läggs på komma-ut-processen 

och att det således innebär ett avståndstagande ifrån ”the straight acting homosexual”, som 

hon benämner som ”Smygis”17 (Bertilsdotter 2003:137). Mina intervjupersoner beskrev dock 

inte Machobögar eller ”straight-acting” bögar på det sättet. Att de var väldigt maskulina 

verkade inte utesluta att de kunde vara öppna med sin läggning gentemot omgivningen. 

Johannes berörde också ämnet: 

 

J: … är du inte uppenbart väldigt manlig så förväntas du nog vara 

väldigt… fjollig.  

A: Så man måste nästan vara extremt maskulin för att inte tas för 

fjolla då? 

J: Jaa om man ska hårdra det ja.18 

 

Johannes uppgav vidare att han inte upplevde att han passade in i någon av de givna 

kategorier eller identiteter som finns bland bögar. Han menade på att de är så väldefinierade 

och avgränsade att det blir svårt för den som inte uppfyller alla ”kriterier” att ta till sig eller gå 

igenom som dessa bland andra. Han nämnde bl.a. kategorin ”björn”19 som exempel, samt att 

han inte kände sig hemma i någon av kategorierna ”fjolla” eller ”grabbig”. Dessa är vanliga 

underkategorier som får representera feminina respektive maskulina bögar. Att identifiera sig 

som och passera som bög behöver således inte innebära att personen ifråga uppnår en känsla 

av tillhörighet, gemenskap eller identitet gentemot andra bögar. Det räcker inte med att vara 

homosexuell, eller identifiera sig som sådan, utan personen måste även positionera sig 

gentemot andra homosexuella och kunna identifieras och kategoriseras av dem för att vara 

”gångbar” eller kanske till och med (sexuellt) begärlig. Framför allt verkar det röra sig om att 

                                                           
16 Intervju med Krister 
17 ”Smygis” syftar på en homosexuell person som inte är öppen med sin läggning. 
18 Intervju med Johannes 
19 Björnar är en subkultur bland homo- och bisexuella män som betonar maskulinitet både till beteende och till 
utseende, med en särskild betoning på en kraftig kroppsbyggnad och kroppsbehåring. 
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man ska inta en bestämd genusposition, i synnerhet en bestämd maskulinitet. Att veta vad 

man inte är, men inte vad man är, kan därmed ställa till en del för personen i fråga. Även 

bland bögar måste en kille vara genusbegriplig och kunna identifieras av omgivningen. 

Ovanstående visar på att kategorierna och identiteterna inom bögvärlden ofta bygger på 

motsatsförhållanden och dikotomier. Det antyder också att ”bög” kan vara ett ganska vagt 

begrepp som inte sig är tillräckligt för att kunna skapa en gemenskap eller en i längden hållbar 

identitet. Att inte kunna bli kategoriserad eller positionerad bland bögar skulle således kunna 

leda till utanförskap. 

 

Normer 

 

Som tidigare framgick så verkar gayvärlden, enligt mina intervjupersoner, präglas av en 

maktkamp mellan främst en bögnormativ respektive queernormativ gruppering. Den förra 

strävar efter en viss grad av anpassning till heteronormativiteten och ser sig kapabel att 

förhandla med hegemonin. Den betonar sin status som en maskulinitet, om än inte lika 

hårddragen som den hegemoniska maskuliniteten. Det stämmer väl överens med 

Bertilsdotters definition av begreppet bögnormativ, som hon inte anser vara synonym med 

fjollighet (Bertilsdotter 2003:146). Den senare strävar efter att försöka lösa upp genus- och 

sexualitetsnormer med udden särskilt riktad mot heteronormativiteten. De ger således uttryck 

för vad Butler kallar för subversivitet (Ambjörnsson 2006:148f). Machobögarna verkar stå 

närmast heteronormativiteten och också reproducera den. Krister menar att bögvärlden 

generellt är så tillåtande och tolerant att det därmed kan uppstå förväntningar bland bögar om 

att en homosexuell person ska ”sticka ut” i förhållande till heteronormativiteten. 

 

”Kom som du är” blir som en befallning, ett krav. Precis som du säger 

när normkritiken blir norm.20 

 

Här synliggörs queernormativiteten genom att den påbjuder ett visst beteende och vissa 

praktiker, trots sin tolerans och öppenhet. Krister menade att brytandet av heteronormen, som 

ett uttryck för självförverkligande, blev norm i många gaysammanhang. Att situationen 

och/eller omgivningen strävar efter att vara tillåtande och bejakande menar han leder till 

                                                           
20 Intervju med Krister 
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förväntningar på att deltagarna i gengäld också ska uppträda uppseendeväckande i förhållande 

till heteronormativiteten. Bertilsdotter benämner detta uttryck för queernormativitet som 

”konformism med anti-heteronormativa värderingar” (Bertilsdotter 2003:147). I sitt motstånd 

till heteronormativiteten blir även queera sammanhang ofta normativa i sin strävan att 

motverka normer. Vidare ansåg Krister att nätbaserade communityn som riktar sig till bögar, 

såsom Qruiser21 eller Grindr22, fungerar som ett slags sållningsapparat där motsättningarna 

mellan de nämnda grupperna med underkategorier dras till sin spets. Det skulle alltså råda en 

skillnad mellan verkligheten och den virtuella världen. I den fysiska världen uppges 

skillnaderna således inte vara lika hårdragna. Ett liknande uttalande gjordes av Johannes. Han 

drar paralleller till populärmusik, som han menar är särskilt vanlig bland bögar och som han 

tror har stort inflytande på bögars identitetspraktiker: 

 

Om du tänker Madonna med hennes låt ”Express yourself”, Lady 

Gaga’s ”Born this way”, de förespråkar ju någonting som jag absolut 

kan ställa mig bakom, att man ska få vara den man är och… så, men 

jag tror inte att… jag tror fortfarande ändå att många försöker vara 

någonting de inte är.23 

 

Jag tolkar Johannes resonemang som att den nämnda kommersialiseringen och 

populariseringen av gränsöverskridande beteenden och genuspraktiker gör att många 

människor upprepar dessa praktiker utan att reflektera över det egna förhållningssättet till 

genus och sexualitet. Varaktig frigörelse ifrån och motstånd mot upplevt förtryckande normer 

kan rimligtvis inte ske utan medvetenhet och reflektion kring vad det är som bryts emot. 

Butler och Ambjörnsson resonerar på samma vis gällande begreppet subversivitet, dvs. 

motståndshandlingar mot förtryckande normer. Det innebär ett ifrågasättande av de 

”sanningar” som läggs fram av auktoriteter (Ambjörnsson 2006:151). Johannes resonerar 

vidare: 

 

                                                           
21 Nätbaserat community HBTQ-personer som främsta målgrupp. 
22 En applikation till mobiltelefoner med homosexuella män som målgrupp. Syftar till att hitta både sexuella och 
romantiska kontakter. 
23 Intervju med Johannes 
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Att man… jag vet inte om man tar… jag vet inte om man fastnar 

kanske lite i det där att det, i den mediala bilden man har och då tror 

jag att många förväntar sig att man ska vara så, och då blir man 

så… Och att Lady Gaga själv är väldigt uttrycksfull i sin… 

konstnärliga bana så… så försöker nog många härma henne för att 

själva vara som henne.24 

 

Likt Johannes menar även Markus att media bidrar till att förmedla en väldefinierad 

bögidentitet: 

 

Det känns som att man liksom, ja han har sett x-antal filmer om bögar 

under tiden som han har bearbetat sig själv. Och sen har han tagit det 

som att ”så ska en bög vara!”25 

 

Som tidigare nämnts menar Connell att ”bög” som social kategori och identitet är så 

lättillgänglig och ”välformulerad” att många män tar till sig denna i upplevelsen av att ha 

funnit sanning eller insikt om sig själva (Ibid, s. 183). I en av sina fallstudier betonar hon att 

det är gruppen, framför individen, som är bärare av genus, i det här fallet av maskuliniteten 

(Connell 2008:141). Att komma in i en gemenskap utifrån ett visst sexuellt begär kan således 

innebära att också komma in i en bestämd maskulinitet. Både Johannes och Kristers 

resonemang tyder på att den offentliga gayvärlden i mycket är queernormativ, då den även fått 

stort genomslag i den heteronormativa populärkulturen. Enligt intervjupersonerna i Hanna 

Bertilsdotters studie är det dessutom kännetecknande för de queernormativa grupperingarna 

att bedriva en offensiv identitetspolitik (Bertilsdotter 2003:141). Hennes intervjupersoner 

menar dessutom att media med HBTQ-personer som målgrupp har blivit ”mainstream” och 

kommersialiserad (Bertilsdotter 2003:142f). En av hennes intervjupersoner menade att svensk 

”heteromedias” bild av bögar och svensk homorörelse var bilden av den mer utåtriktade och 

queert präglade amerikanska gayrörelsen (Ibid, s. 143). Svenska bögar uppgavs istället 

präglas av ”lagomhet” och återhållsamhet gällande identitetsuttryck, samt som kompromiss- 

och konsensusvillig i förhållande till den politiska makten, och därmed med 

                                                           
24 Intervju med Johannes 
25 Intervju med Markus 
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heteronormativiteten (Ibid.). Detta är väldigt intressant i förhållande till mina 

intervjupersoners berättelser, då de menar att mellanpositionen innebär att de kan vara öppet 

homosexuella utan att utveckla en framträdande, eller uttalad, homosexuell identitet eller 

”bögighet”. Krister menar att han ”bara är” och inte upplever att han behöver positionera sig 

som bög för sin omgivning. Samtidigt menade han att han inte upplever att han döljer eller 

tonar ned sin läggning. Ändå nämner han mellanpositionens ”anpassningsbarhet” som något 

positivt. På frågan om hur han förhöll sig till identiteten ”bög” svarade han följande: 

 

Ibland ganska snäv, ibland väldigt välkomnande och öppen för olika 

sorters människor. Jag identifierar mig hellre som gay än bög vilket 

har en bättre klang tycker jag. Bög känns mer som ett skällsord.26 

 

Det är återigen intressant i förhållande till några av Bertilsdotters intervjupersoner, som 

genom sina positioner i media och Priderörelsen ville skapa ett sammanhållet gaycommunity, 

eller gaysamhälle med syfte att bl.a. stärka bögidentiteten (Bertilsdotter 2003: 144). Enligt 

Olav blir grupptillhörighet avgörande för hur normativitet konstrueras och förstärks hos 

individen:  

 

A: Men upplever du någon av de här tre huvudgrupperna som 

normerande för resten av bögvärlden? 

O: Nej de blir normativa inom sin egen sektor. Det blir de ju för att… 

är det då någon som har ett lite feminint sätt att bete sig, då upplever 

nog den personen andra med liknande och kanske ännu mer markanta 

drag i den riktningen som normgivare, det tror jag. Och då kan det bli 

en ökad känsla av att ”då kan jag också” eller ”då behöver inte jag 

vara rädd för att vara så här, lite granna feminin” utan då kan han 

nästan tillåta sig att bli ännu mera feminin och vara ännu mera 

feminin för att… ja det finns den sorten. Så jag tror att en norm kan 

öka på sig själv på något sätt.27 

 

                                                           
26 Intervju med Krister 
27 Intervju med Olav 
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Jag tolkar Olavs resonemang som att inte enbart genusordningen mellan de tre 

huvudgrupperna i bögvärlden konstruerar och förstärker varandra, utan att respektive 

grupperings normer blir hegemoniska inom sina respektive kontexter. Det överensstämmer 

såväl med Connell som med mansforskningen i övrigt att genusordningen kan innefatta flera 

hegemoniska maskuliniteter (Lykke 2009:122). Olavs resonemang visar också på att vad som 

betraktas som maskulint respektive feminint är kontextuellt; ett beteende kan t.ex. ses som 

typiskt feminint i en bögnormativ kontext, men som icke-uppseendeväckande i en 

queernormativ kontext (Ibid, s. 123). Detta visar på en möjlig svaghet i Connells teori; hon 

beskriver framför allt relationerna mellan olika maskuliniteter, men inte så mycket 

relationerna inom respektive maskulinitet (Ibid.). Det avviker också från Judith Butlers teorier 

då bögnormativitet, såsom det framgått i mitt intervjumaterial, både innebär ett upprepande av 

heteronormativiteten och en utmaning av den. Butler menar att rätt genus i ett heteronormativt 

endast kan uppnås i kombination med ett heterosexuellt begär (Butler 2007:74f). Mitt material 

pekar dock på att det verkar vara möjligt även med ett homosexuellt begär.  

 

Vidare kan det enligt Olav också uppstå skillnader i hur individen respektive omgivningen 

uppfattar hennes genustillhörighet: 

 

En del bögar tycker att jag är manlig med stor bokstav då, men det 

tycker jag inte själv. Jag tycker att jag är genomsnittlig och det är nog 

inte så många som har antytt eller sagt att jag är tjejaktig eller att jag 

har kvinnliga drag. Men det tycker jag själv att jag har ibland. Så det 

är himla komplicerat det där vad man är i andras ögon och vad man 

är såsom man ser sig själv.28 

 

Självbilden och omgivningens uppfattningar kan således gå emot varandra utan att en person 

nödvändigtvis nämnvärt överträder några genusnormer. Det är intressant sett i relation till 

tidigare citat om att mellanpositionen ofta innebär en anpassningsbarhet gällande genus- och 

sexualitetsuttryck. Enligt Connell är genus alltid något motsägelsefullt och splittrat (Connell 

2008:111). Motstridiga ideal, idéer och praktiker kring genus och sexualitet kan existera och 

verka parallellt, och till och med interagera med varandra (Ibid.). Men så länge en persons 

                                                           
28 Intervju med Olav 
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genuspraktiker inte kodas som entydigt feminina verkar hen gå igenom som maskulin. Detta 

är också intressant i förhållande till Judith Butlers teorier, då hon bl.a. resonerar att görandet 

av genus, även för den som följer genusnormerna, innebär många misstag, felsteg och 

misslyckanden i att ”imitera” genusnormerna (Butler 2007:31). På så vis kan den 

heterosexuella matrisen utmanas och förändras inifrån genom att utföra genuspraktikerna på 

ett felaktigt sätt (Ibid.). Det är ett viktigt resonemang, då det visar att genusordning och 

identiteter inte är statiska, utan föränderliga även på individnivå. Utmärkande för den 

bögnormativitet som mina intervjupersoner skildrar är att den just förhandlar med, och 

därmed inifrån förändrar, heteronormativiteten. Jag tolkar det således som att 

bögnormativiteten har blivit mer homonormativ sedan Bertilsdotters studie gjordes. Kanske 

införandet av samkönade äktenskap 2009 har utgjort ett särskilt viktigt steg för anammandet 

av heteronormativiteten hos många homosexuella män. Som nämnts i inledningen kan 

normaliseringen av homosexuella i ett heteronormativt samhälle marginalisera personer som 

går emot den heteronormativa livsstilen, samt att det försvårar solidaritet inom HBTQ-

communityt (Berg & Wickman 2010:85f). 

 

Sammanfattning 

 

Sedan Hanna Bertilsdotters studie publicerades 2003 har mycket hunnit att hända både inom 

och utanför gayvärlden. Hon menar att positionen ”Bög” är den dominerande manliga 

identitetspositionen och fungerar som en ”normativ berättelse” och ett ideal (Bertilsdotter 

2003:137). I min studie verkar ”Bögen” dock inte vara ett ideal. Hon menar också att Bögen 

och Bögnormativiteten grundar sig på en hegemonisk homosexuell maskulinitet (Ibid.). Mitt 

intervjumaterial tyder dock på att det snarare rör sig om en delaktig maskulinitet som 

förhandlar med den hegemoniska maskuliniteten och dess privilegier samt tidvis distanserar 

sig från den queernormativa Fjollbögen och dess underordnade maskulinitet. Dock 

förekommer förhandlingar kring genus även åt detta håll. Som nämnts tidigare konkluderar 

Bertilsdotter också att även om Bögen ofta blir den Andra i förhållande till de heterosexuella 

så blir han ändå normativ och hegemonisk gentemot andra icke-heteronormativa identiteter 

(Ibid, s. 147). Min studie tyder dock på att positionen av att vara den Andra gentemot 

heterosexuella inte verkar vara särskilt framträdande bland mina intervjupersoner. Tvärtom 

verkar det snarare pågå förhandlingar med heteronormativiteten, vilket också kan öppna för 
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att vissa grupper av bögar normaliseras och assimileras bland heterosexuella. Här verkar 

performativiteten kring genus vara avgörande; bögar som i varierande grad betraktas som 

maskulina kan passera bland heterosexuella. Bögar som betraktas som feminina gör det inte. 

Bögnormativiteten har blivit homonormativ. Bertilsdotter behandlar vidare inte närmare 

huruvida bögnormativiteten har blivit just homonormativ, vilket jag har försökt införliva i min 

analys. En annan väsentlig skillnad är att Bertilsdotter och hennes intervjupersoner 

konkluderar att ”bögighet” inte är synonymt med fjollighet. Min studie visade istället på det 

motsatta, då alla mina intervjupersoner menade på att bögighet var just synonymt med 

fjollighet. Vidare råder det en väsentlig skillnad gällande metod mellan min och Bertilsdotters 

studie. Hennes intervjumaterial består bl.a. av personer på ledande poster inom media med 

homosexuella män som målgrupp. De har även varit framträdande, t.o.m. ledande, HBTQ-

rättsaktivister i Sverige. Det rör sig alltså om personer med medial och kulturell makt som kan 

antas att ha en viss definitionsmakt över begrepp och kulturyttringar. Det menar jag har både 

för- och nackdelar. En nackdel kan vara att dessa tre personer kan ha egna intressen av att 

framhäva vissa grupper och uttryck på bekostnad av andra, och därmed själva skapa normer 

och i värsta fall förtryck. Det blir ett urval som svårligen kan ses som representativt. Målet 

med min studie har varit att försöka komma åt personer utanför denna mediala och kulturella 

elit för att kunna få ta del av deras berättelser. 

  

2.2 Avslutning  
 

Omgivningens intresse för denna uppsats, med dess syfte och frågeställningar, har varit 

förhållandevis stort och av positiv art. Inte minst intervjupersonerna uttryckte ett stort intresse 

och engagemang för hur deras berättelser och erfarenheter skulle kunna bidra till den 

helhetsbild av bögnormativiteten som jag har försökt formulera i denna uppsats. Det tyder på 

att det här är ett forskningsområde som berör och engagerar, vilket är väldigt viktigt för ett 

arbete med den kvalitativa och hermeneutiska metoden som utgångspunkt. Det har också visat 

sig vara ett område som är rikt på perspektiv och positioneringar. Det innebär att flera studier 

av samma art med fördel skulle kunna göras, men exempelvis med utgångspunkt i 

erfarenheterna hos dem som i denna studie benämns fjollbögar och machobögar. Det skulle 

kunna ge fler perspektiv och möjliggöra problematiseringar av denna studies resultat och 

tolkningar. Det skulle berika både denna studie och forskningsfältet i stort. Min studie blev 
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oväntat avgränsad till intervjuer med personer som identifierade sig med den tidigare nämnda 

mellanpositionen. Jag tror även att forskningsfältet kan utvidgas genom att liknande studier 

görs inom andra kontexter. Det kanske är skillnad på hur bögnormativitet upplevs bland 

universitetsstudenter i en mellanstor svensk stad och hur det upplevs och erfars av exempelvis 

homosexuella män i storstädernas förorter. Slutligen skulle ett inkluderande av bisexuella män 

kunna berika och problematisera fältet ytterligare och därmed kunna fler intressanta 

perspektiv. 
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3.3 Material 
 

4 inspelade intervjuer. Inspelningar och utskrifter förvaras hos författaren. 

 

3.4 Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

1. Introduktion 

 

1. Vem är jag 

2. Vad är mitt syfte och mål? 

3. Info om samtycke etc. 

4. Vad kommer att ske med materialet? 

 

2. Bakgrund 

 

1. Vill du berätta lite om dig själv? 

 

http://www.genus.se/ord/homosocialitet/
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3. Huvudfrågor 

 

1. Hur skulle du beskriva dig själv (som bög)? Identitet? 

2. Vad är manlighet för dig? Känner du dig maskulin? 

3. Vad innebär det att vara ”bögig”? 

4. Hur upplever du kategorin ”bög”? Identifierar du dig som bög? 

5. Hur är ditt förhållande till bögkulturen? Erfarenheter? 

6. Berätta om hur det var för dig att ”komma in” i bögvärlden. Hur var det? Hur har dina 

intryck och din positionering ändrats sedan dess? 

7. Hur upplever du de normer som finns bland bögar? Blir de ifrågasatta? 

8. På vilket vis upplever du dig utanför? 

9. Har du något/några exempel på där du har känt dig utanför bland andra bögar? Hur 

kändes det då? 

 

4. Avslutning 

 

1. Är det något du vill tillägga? 

2. Övriga frågor? 
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