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ABSTRACT 
 

Uppsatsen handlar om normaliserande och meningsskapande praktiker bland 

statsanställda på olika myndigheter. Utifrån fem homosexuella tjänstemäns och 

tjänstekvinnors berättelser om sina arbetsliv och karriärer undersöks hur normalitet 

skapas och upprätthålls, hur homosexuell subjektivitet formas och hur normativa 

maktordningar kan utmanas. I uppsatsen visar vi att sexualitet inte kan förstås 

isolerat från andra maktordningar utan måste ses som intimt förknippat med 

föreställningar om kön, klass, etnicitet, ålder och yrkesposition. Ju närmare en 

normativ position den homosexuelle befinner sig desto mindre utmanande blir den 

homosexuella identiteten. Framför allt är kopplingen mellan sexualitet och kön 

viktig. En homosexuell identitet som inte utmanar föreställningen om två 

kompletterande kön uppmuntras av omgivningen medan könsöverskridande 

könsuttryck bemöts med negativa reaktioner.  

 

 

Nyckelord: homosexualitet, normalitet, tjänstemän, tjänstekvinnor, arbetsliv, queer, 

queerteori, heteronormativitet, heterosexuella matrisen 
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1. Inledning 
 

De flesta reflekterar aldrig över att personer man möter i vardagen skulle kunna 

vara homosexuella. Det innebär egentligen att man förutsätter att alla är 

heterosexuella, vilket är ett uttryck för den heterosexuella normen. Det finns 

stereotypa bilder av hur homosexuella män och kvinnor ser ut och uppträder. De 

tydligaste stereotyperna handlar om fjolliga bögar och manhaftiga flator. Dessa 

bilder överensstämmer givetvis inte alltid med verkligheten eftersom sexualitet inte 

är något som nödvändigtvis signaleras genom yttre attribut. I själva verket är långt 

ifrån alla människor vi stöter på i vardagen heterosexuella. Skulle alternativa 

sexualiteter och genusuttryck synas mer skulle man märka att många av de personer 

man träffat är bögar och flator och på detta sätt skulle de stereotypa bilderna och 

den heterosexuella normen utmanas. 

 

Denna studie är en utveckling av ett tidigare projekt om homosexuella chefer på 

statliga institutioner (Holmberg & Övling 2006). Vi intresserade oss då för hur man 

som högre tjänsteman förväntas agera. I studien undersökte vi vilka normer, 

förväntningar, föreställningar, ideal och krav man som högre tjänsteman måste 

förhålla sig till. Det visade sig att förväntningarna på tjänstemännen som 

intellektuella, tänkande och rationella gjorde det i stort sett omöjligt att uttrycka sig 

homofobiskt eftersom homofobi är en känslomässig reaktion som är svår att 

motivera intellektuellt. Som chef i denna miljö har man en sådan hög status att ens 

handlingsutrymme är stort nog för att den homosexuella identiteten inte ska riskera 

att hota positionen (Holmberg & Övling 2006). Cheferna i studien var alla vita män 

födda på 1950-talet. I denna uppsats vill vi tillföra kategorierna kön, ålder och 

position för att lyfta fram motsägelsefulla och mångtydiga bilder och undersöka hur 

sexuella identiteter formas i olika sociala kontexter.   

 

 

Syfte 

Uppsatsen behandlar de praktiker som hanterar sexualitet bland tjänstemän på 

statliga institutioner. Vi intresserar oss för frågor om normalitet och avvikelse samt 
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social positionering. Vad består normaliteten av? Vilken betydelse har sexualiteten 

för att upprätta sociala relationer? Syftet med uppsatsen är tudelat. För det första 

vill vi undersöka hur kön och sexualitet konstitueras bland tjänstemännen vi 

intervjuat. Vi vill försöka synliggöra de maktstrukturer som reglerar möjligheten att 

agera kön och sexualitet som informanterna måste förhålla sig till. För det andra 

vill vi undersöka hur upplevelsen av att identifiera sig som homosexuell tjänsteman 

på statliga institutioner eventuellt är beroende av kön, ålder, etnicitet och position. 

På vilket sätt skiljer sig informanternas erfarenheter av att vara homosexuell på 

arbetsplatsen åt?  

 

 

Analytiska utgångspunkter  och ansatser 

I vår analys av homosexuella tjänstemän kommer vi framför allt att använda oss av 

queerteori. Grundläggande för queerperspektivet är att sexualitet betraktas som en 

normativ ordning. Feministisk forskning har sedan länge hävdat att könet är en 

social och kulturell konstruktion. Queerteorin går ett steg längre och hävdar att även 

sexualiteten är konstruerad. Istället för att tala om sexualitet som något man 

innehar, menar vi i linje med de queerteoretiska tankebanorna att sexualitet är ett 

görande. Med utgångspunkten att sexualitet är något som görs som en effekt av en 

maktordning öppnas möjligheter att förstå hur denna ordning fungerar. På detta sätt 

hoppas vi kunna nå kunskap om hur organiseringen av sexualitet sätter upp 

riktlinjer för vilka beteenden som räknas som godkända respektive avvikande och 

därmed lägre värderade.  

Queerteorin är inspirerad av ett poststrukturalistiskt och socialkonstruktivistiskt 

perspektiv på identitet. Poststrukturalismen fokuserar på språket. Här vänder man 

på den saussureska uppfattningen av språkets förhållande till verkligheten, uppdelat 

i langue och parole. Poststrukturalister menar att språket är verkligheten, liksom att 

det skapar verkligheten. Det finns ingenting annat, inget djup där objekt har 

betydelser som återspeglas i det talade eller skrivna språket. Saker och ting kan 

aldrig skiljas från den mening de tillskrivs genom språket när det utövas i sociala 

praktiker. Språket är ett system av tecken och ord där tecknen och orden endast får 

mening genom att de sätts i förhållande till andra tecken och ord. Ofta sker detta 

genom uppsättningar av binära oppositioner, men det är skillnaden som är det 
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viktiga. Det är relationen av skillnader och kontraster som alstrar betydelse. Svart är 

bara svart om det sätts i kontrast med vit. Om vi inte har vit är svart ett ord utan 

mening (Hall 1992).  

Poststrukturalismen problematiserar den moderna individen som innefattande en 

fast kärna med autentiska intressen. I enlighet med vår poststrukturalistiska ansats 

betraktar vi det individuella subjektet som decentrerat. Det innebär att vi inte ser 

kön och sexualitet som något givet utan något som konstitueras genom olika 

praktiker och skapas i relation till omvärlden. 

Vad menar vi då när vi hävdar att sexualitet görs i en social och kulturell 

kontext? För att förstå vår queerteoretiska utgångspunkt är det nödvändigt att vi gör 

en genomgång av de grundläggande tankebanorna inom queerteoretin. Att inta ett 

queerteoretiskt perspektiv innebär, förenklat uttryckt, att man istället för att söka 

kunskap om det avvikande, riktar blicken mot det som anses vara normalt i ett 

samhälle. Genom att studera högre tjänstemän med icke-normativ sexualitet hoppas 

vi indirekt kunna säga något om den normativa heterosexuella ordningen. Vad som 

definieras som normalt står hela tiden i relation till en viss tid och plats. Det finns 

inget givet svar på vad som är normalt/onormalt utan svaren är styrda av rådande 

normer och strukturer. Idag har heterosexualiteten en tydlig maktposition som 

genomsyrar samhället på alla nivåer. Den utgör tillsammans med könsuppdelningen 

den främsta kategoriseringsfaktorn. Att identifieras som antingen man eller kvinna 

medför förväntningar på feminint respektive maskulint agerande. Att vid födseln 

kategoriseras som flicka innebär således en rad könsspecifika förväntningar som 

står i relation till det för givet tagna heterosexuella begäret. Genom att använda oss 

av queerteorin söker vi komma ifrån den essentialistiska identitetspolitiken genom 

att dekonstruera en verklighetsbild byggd på binära motsatspar. Vi vill undersöka 

hur den heteronormativa ordningen uppstår och fortlever på informanternas 

arbetsplatser, vilka effekter den får för informanterna liksom hur 

förändringspotentialen av ordningen ser ut (jfr Rosenberg 2003).  

Judith Butler betraktas som en av queerteorins förgrundsgestalter. De bärande 

begreppen i butlerismen (Rosenberg 2003:74) är framförallt genealogi och 

performativitet. Genealogi - läran om ursprunget - innebär att man betraktar 

kategorierna kön och genus som diskursiva konstruktioner som är historiskt, 

kulturellt och geografiskt skapade. Men vad menar vi egentligen när vi säger kön 

och genus? Begreppen är omtvistade och det finns ingen konsensus om hur de bör 
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användas. Antropologen Gayle Rubin anses vara den som introducerade 

begreppsparet sex/gender (så småningom översatt till svenska med kön/genus 

(Lundgren-Gothlin 1999:3)). Rubin menar att ”gender” är den socialt skapade 

ordning som delar in mänskligheten i två kategorier, en uppdelning som grundar sig 

på det sexuella och reproduktiva relationerna (Rubin 1975:179). Don Kulick 

definierar på ett liknande sätt genus som ett betydelsesystem som grundar sig på 

den kulturella tolkningen av de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män 

(Kulick 1987:11). Butler var en av de första att inte göra någon skillnad på 

begreppen kön (biologiskt kön) och genus (socialt kön). Hon menar att kön är lika 

konstruerat som genus (Butler 1990:7). Även kroppen och könet har en genealogi 

(se t.ex. Laqueur 1994) och ska därför inte ses som ”prediskursivt” eller 

”förkulturellt” (Butler 1990:7). En diskurs betraktar vi som talet om något, talet 

som utgör ramarna för hur vi kan tänka och handla i världen. Diskursen avgör 

människors handlingsutrymme genom att sätta gränserna för vad som är 

meningsbärande, det vill säga för vad man kan säga och hur man kan agera och 

fortfarande bli tagen på allvar (se t.ex. Foucault 2002, Butler 1995, Öhlander 1996) 

För att komma ifrån idén om att det existerar ett sant essentiellt kön bakom den 

diskursiva konstruktionen använder Butler begreppet genus (gender) som ett 

samlande begrepp. Vi väljer att enbart tala om kön eftersom den semantiska 

skillnaden mellan engelskans sex/gender och svenskans kön/genus gör att 

begreppen inte är helt synonyma.  Kön har en vidare betydelse än sex som enbart 

refererar till biologiskt kön/sexualitet. Svenskans kön innefattar även mycket av det 

som ryms inom begreppet gender. Samtidigt är genusbegreppet smalare än gender 

varför användandet av genus skulle kunna tolkas som att det trots allt finns ett 

biologiskt kön bakom (jfr Lundahl 2001, Gothlin-Lundgren 1999). I vår analys 

kommer vi att använda oss av begreppet kön vilket, såsom vi tolkar det, syftar till 

att beskriva kategorierna man och kvinna som konstruerade kategorier i en social 

och kulturellt skapad diskurs. Eftersom genusbegreppet är så etablerat som 

analytisk kategori kommer vi i vissa sammanhang att använda oss av genus. I de 

fall författaren till de originaltexter vi refererar använder sig av genusbegreppet 

behåller vi det. Av stilistiska skäl har vi även själva ibland valt att använda oss av 

genus .  
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Den heterosexuella matrisen utgör den ram inom vilken könen är organiserade, det 

normsystem som talar om för oss hur vi ska agera i relation till vilket kön vi har 

(Butler 1990:151). Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att kategorierna man och 

kvinna endast existerar inom den heterosexuella matrisen, det vill säga att kroppen 

blir begriplig först i sin sociala och kulturella kontext (Rosenberg 2003:71). 

Eftersom könet definieras i relation till sin motsats förutsätter uppdelningen mellan 

könen ett heterosexuellt begär. Detta är skälet till att den heterosexuella matrisen 

även rymmer ett maktförhållande mellan den normerande heterosexualiteten och 

övriga sexualiteter. Heterosexualitetens hegemoniska maktställning är därmed 

omistlig för ett upprätthållande av könens dikotomiska uppdelning (Ambjörnsson 

2006:112ff). I vår analys kommer vi på detta sätt att betrakta kön och sexualitet som 

skapat utifrån den heterosexuella matrisens förståelseram (Rosenberg 2000:71).  

Hur fungerar då upprätthållandet av heteronormativitetens maktdominans? För 

att uppfattas som kvinna räcker det inte bara med att känna ett heterosexuellt begär, 

det kräver även (förutom det rent anatomiska dragen) rätt sorts agerande. Du kan 

med andra ord vara icke-normativ som heterosexuell kvinna om du agerar ditt kön 

på ett sätt som strider mot samhällets förväntningar. Eftersom könet enligt 

queerteorin är ett göra och inte ett vara (Rosenberg 2000:70) skapas och 

upprätthålls könsidentiteter genom ständig imitation och upprepning. Det 

butleristiska begreppet performativitet illustrerar agerandet av könsidentiteter. Den 

normerande heterosexuella strukturen kräver performativitet, det vill säga ständig 

återgestaltning, eller ”upprepning av stiliserade akter” (Butler 1990:140, vår 

översättning), för att reproduceras. Genom att agera i linje med det utpekade 

normerna eller normerande föreställningarna om manlighet respektive kvinnlighet 

blir vi kön. Den heterosexuella matrisen bestämmer vad som är godkänt och icke-

godkänt agerande. Förutsättningen för heteronormativitetens fortlevnad är att vi 

agerar i linje med normerna för vårt kön. Vid såkallade felrepetitioner uppstår 

förskjutningar i betydelsen av begreppen man och kvinna. I omöjligheten att exakt 

imitera tidigare akter finns förändringspotentialen i den heterosexuella matrisens 

snäva ram. Viktigt att poängtera är att genusidentiteter kan spelas både medvetet 

och omedvetet rätt eller fel (Rosenberg 2003:75). 

Heteronormativitet kan beskrivas som ett maktsystem som individen måste 

förhålla sig till. Det är inte heterosexualiteten som är påtvingande utan 

föreställningen om att heterosexualitet är det normala. Normer är på det sättet ett 
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uttryck för makt. I likhet med de flesta queerteoretiker är vår syn på makt inspirerad 

av den franske filosofen Michel Foucault. Foucault (1980) frågar sig varför vi så 

lätt godtar föreställningen om makten som ett juridiskt mönster som stiftar lagar och 

ser till att de följs. Han menar att en sådan syn avlägsnar maktens produktiva, 

strategiska och positiva potential. Makt är enligt Foucault inte en serie institutioner 

vars regler medborgarna måste underkasta sig utan ska istället ses som en mångfald 

av styrkeförhållanden som finns överallt. Forskningens kunskapstekniker och 

maktstrategier hör ihop, menar Foucault. Makt utövas genom språket. När vi börjar 

tala om något kommer också kunskap att produceras på området, vilket leder till att 

diskurser skapas som begränsar vårt handlingsutrymme. Som exempel ger han talet 

om könet: Sedan 1700-talet har talet om könet ökat explosionsartat. I takt med att 

talet om könet ökat har vetenskapen utarbetat diskurser som analyserar och 

kategoriserar könet och sexualiteten. Diskurserna avgör vad vi kan tänka och hur vi 

kan handla kring kön och sexualitet. Makten och vetandets diskurs har då begränsat 

vårt handlingsutrymme så att vi inte kan tänka utanför vissa givna kategorier 

(Foucault 1980). Enligt denna logik måste subjektet förstås som verkningar av ett 

samband mellan makt och kunskap (Foucault 1993:38). Butler skriver att alla 

subjekt är politiska eftersom de skapas i en maktrelation (Butler 1995:36). 

Beroende på vilken position i en maktstruktur en individ kan inta blir vissa sätt att 

agera på möjliga medan andra sätt utesluts. 

Foucault menar att det mot slutet av 1700-talet skedde ett straffrättsligt 

perspektivskifte. Han talar om rättens och normens system. Istället för att som 

tidigare se brottet som en enskild förbjuden handling och straffet som en direkt 

hämnd för brottet, börjar man tänka att den förbjudna handlingen genomsyrade hela 

kroppen på förbrytaren som då måste disciplineras. Man börjar relatera 

handlingarna till en norm och strävar efter att göra de ”onormala” ”normala”. 

Foucault menar att detta inte bara gäller fängelsesystemet utan även samhället i 

stort. Denna kropparnas underkastelse tar inte livet av folk utan lägger beslag på 

hela deras liv. Övergången från rättens system till normens system har enligt 

Foucault inneburit att makt inte längre verkar genom hot utan genom att människor 

mer och mer självmant anpassar sig till normer. Normaliseringsprocesser verkar då 

alltså framför allt genom självövervakning och självdisciplinering (Foucault 

1980:169-201).  
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Enligt Tiina Rosenberg är heteronormativitetens två bärande principer 

uteslutning och assimilering. Uteslutning verkar genom en uppdelning i 

kategorierna Vi och Dom, där normen (Vi) framställs som normal i förhållande till 

något avvikande (Dom). Dikotomin rymmer ett maktförhållande där det senare 

ledet värderas lägre och tvingas förklara sig och rättfärdiga sig själva. Genom att 

assimilera det ”avvikande” i normen döljs maktutövandet genom att de 

privilegierade grupperna betraktas som allmänmänskliga och inte som en 

privilegierad grupp bland många andra. På så sätt framstår den heterosexuella 

normen som naturlig (Rosenberg 2003:100f). Vi vill undersöka hur 

normaliseringsprocesser fungerar på tjänstemännens arbetsplatser. Vad anses vara 

godtagbart respektive problematiskt beteende? Genom vilka praktiker skapas 

normalitet? När vi undersöker hur normalitet skapas tar vi hjälp av begreppet 

passing som en utveckling av assimileringsbergreppet. I Passing: identity and 

interpretation in sexuality, race, and religion beskriver Linda Schlossberg passing 

som ett begrepp som väcker frågor om identitetskategoriseringar och heterosexuell 

performativitet både hos människor som identifierar sig som heterosexuella och hos 

dem som inte gör det (Schlossberg 2001). Frågan är om homosexuella straffas för 

att de är homosexuella eller för att de inte spelar enligt de heteronormativa 

reglerna? Utifrån ett queerperspektiv verkar benämning och kategorisering av 

grupper förtryckande eftersom det innebär normativa ställningstaganden (se t.ex. 

Rosenberg 2003:16f). Passingbegreppet föreslår att fixerandet av heterosexuella 

identiteter är mer komplext än så. Genom att identiteter som ”ordentliga 

homosexuella” premieras i motsats till ”farliga queeridentiteter”  uppmuntras en 

homosexualitet som ageras i enlighet med den dominerande heterosexuella normen. 

Att identifiera sig som homosexuell behöver därför inte enbart verka 

gränsöverskridande och utmana den heteronormativa ordningen (Johnson 

2002:327). Att inte agera enligt de heteronormativa reglerna utmanar 

heteronormativiteten samtidigt som agerandet kan ses som grunden för den 

förtryckande dikotoma uppdelningen av mänskligheten i homo- och heterosexuella. 

Därför är monokausala förklaringar som enbart bygger på dekonstruktion av 

dikotoma kategorier inte tillräckliga för att förstå de komplexa processer i vilka kön 

och sexualitet skapas. Passingbegreppet erbjuder, som vi tolkar det,  subjektet ett 

större mått av agens. Individen kan själv välja att passera som norm men det kan 

lika väl ske omedvetet. Viktigt är även att studera vilken roll assimilering spelar för 
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att skapa starka normativa identiteter som den heteronormativa heterosexualiteten. 

Eftersom identitetsformande i hög grad struktureras runt synlighet – de bilder vi har 

av oss själva och som andra har av oss – utmanar passing både föreställningar om 

det autentiska subjektet och för givet tagna kategoriseringar. Passing ska inte enbart 

ses som ett skydd mot normerande förtryck utan kan även vara en källa till positiva 

känslor (Schlossberg 2001:1ff). Vad händer med identiteten hos den som passerar? 

Vi vill undersöka om det finns gränser för hur ”homosexuellt” man kan agera som 

tjänsteman och fortfarande bli tagen på allvar. Är det så att informanterna avstår 

från att göra saker som heterosexuella aldrig skulle drömma om att avstå ifrån?  

 

 

Material & Metod 

Det empiriska underlaget för denna uppsats utgörs av djupintervjuer med fem 

tjänstemän inom statlig förvaltning som identifierar sig som homo- eller bisexuella. 

I studien kommer vi att tala om informanterna som homosexuella även om alla 

informanterna påpekat sexualitetens flytande och konstruktivistiska karaktär (jfr 

Rosenberg 2003:24). Vi inser att det inte är oproblematiskt att kategorisera eftersom 

det leder till förenklingar och uteslutningar. Dessutom kan det ge associationer till 

en essentiell förståelse av sexualitet.  Alla informanterna definierar sin egen 

sexualitet på olika sätt. Istället för att försöka hitta specifika beskrivningar av deras 

olika definitioner använder vi homosexualitetsbegreppet som en samlande kategori, 

och på det sättet försöker vi undvika klumpiga gränsdragningar. Vi vill istället 

försöka visa på komplexitet inom den mycket breda kategorin homosexuella.  

Att välja perspektiv innebär ofrånkomligen att utesluta andra. Vi har försökt 

att undersöka hur andra perspektiv samspelar med sexualitet. Ett problem när man 

har en sådan ambition är att det är tids- och utrymmeskrävande och man kommer 

ändå aldrig att få med alla perspektiv. Funktionshinder och vithet får till exempel 

inget utrymme i vår analys. En viktig reservation är därför att vår studie endast kan 

tänkas säga någonting om hur rådande normer påverkar vita, välutbildade 

homosexuella.  

Tjänstemännen är alla etniskt svenska. De arbetar på olika departement och 

myndigheter med varierade arbetsuppgifter och har relativt nyligen påbörjat sin 

yrkeskarriär. Viktigt att poängtera är att informanterna med ett undantag inte är 
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offentliga i den bemärkelsen att de i sin yrkesroll som individer syns i 

offentligheten. Är man offentlig spelar även andra faktorer in i skapandet av 

förtroende som kan påverka ens förhållande till sin sexualitet. De personer vi har 

intervjuat arbetar alla som tjänstemän på handläggarnivå inom statlig förvaltning 

med undantag för Jim som är politiskt förtroendevald. Han har dock erfarenhet från 

olika akademiska arbetsplatser. De personer vi har intervjuat har försetts med 

fingerade namn och deras ålder har justerats (obetydligt) av anonymitetsskäl. Vi har 

valt att kalla dem: 

 

• Sam, 35 

• My, 25 

• Liv, 30 

• Tom, 28 

• Jim, 35 

 

Platserna för intervjuerna har bestämts av informanterna själva. En intervju 

genomfördes på ett café på Södermalm, en hemma hos en informants syster och 

övriga tre på informanternas arbetsplatser. Intervjuerna spelades in och har 

transkriberats ordagrant. Längden på intervjuerna höll sig kring nittio minuter och 

materialet består sammanlagt av ca 150 sidor transkriberad text.   

 

 

Tolkningar av tolkningar  

Studien består av några berättelser om hur fem homosexuella tjänstemän upplever 

sin sexualitet i relation till sin arbetsplats. Informanternas berättelser liknar varandra 

ibland och är stundtals av väldigt olika karaktär. I enlighet med vår 

poststrukturalistiska ansats menar vi att det inte finns någon sanning bakom 

berättelserna. Vi betraktar vårt material som berättelser om en viss tid och en viss 

plats. Det vi studerar är hur normativa ordningar påverkar informanternas 

berättelser om hur det är att vara homosexuell. Vilken bild ger de av sig själva, hur 

pratar de om sina kollegor och vilka gemensamma antaganden ligger bakom deras 

berättelser? Vår ambition är inte att säga hur det är att vara homosexuell 

tjänsteman. Berättelserna ger några inblickar i deras liv och kan bidra till ökad 
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förståelse för hur det kan vara. Vi vill studera normen via de homosexuellas 

berättelser. Det är politiskt viktigt att inte skapa entydiga och sammanhållna bilder 

eftersom sådana kategoriseringar verkar förtryckande (jfr Martinsson 2000:85, 

Rosenberg 2003). Forskning som fokuserar homosexuella tjänstemän riskerar att 

peka ut dessa som avvikande från normen, vilket underförstått är en heterosexuell 

tjänsteman. Samtidigt bör vi ställa oss frågan om vi bara ska ha berättelser om 

heterosexuella? Vi ser bruket av historia som en maktfråga och vill därför inte 

begränsa oss till att studera hur heteronormativitet fungerar utan även visa på 

mångtydigheter och förändringar i förståelsen av organisering av homosexualitet, 

utan att för den sakens skull förlora heteronormen ur sikte. 

 

 

Vilka är vi? 

Inom kulturvetenskapen diskuteras vikten av att forskaren är medveten om sin egen 

position i mötet med de personer som intervjuas. Som forskare är man enbart med 

sin närvaro oundvikligen en del av materialet. Forskaren kan inte bara vara en 

åskådare som utifrån registrerar vad som händer utan är själv med och påverkar 

resultatet. Medvetenhet om detta brukar kallas reflexivitet vilket kan betecknas som 

”tänkandet om sitt eget tänkande” (Ehn & Klein 1994:11).  

Med vår position som vita medelklasstudenter skapar vi tillsammans med 

informanterna ett slags ”vi”. Ett problem blir naturligtvis då att se normen när man 

själv är en del av den. En uppenbar risk är att vi som etniskt svenska studenter som 

intervjuar etniskt svenska välutbildade tjänstemän återskapar rådande 

föreställningar och strukturer. Gör vi inte till exempel svenskhet? 

Vi tror dessutom att vårt engagemang för hbt-frågor påverkade vilka svar vi 

fick. Det gjorde antagligen att informanterna blev mer utlämnande, men att de 

också utelämnade vissa förklaringar som vi antogs förstå.  

I de flesta intervjusituationer är maktrelationerna relativt tydliga. Någon 

ställer frågor som någon annan förväntas svara på. Att sedan tolka svaren och 

formulera en text är ofrånkomligen att ta kontroll över verklighetsbeskrivningen. 

Men som etnologen Katarzyna Wolanik Boström påpekar i sin studie av 

högutbildade polacker är maktaspekterna multipla när människor ur en högre 

samhällsposition intervjuas (Wolanik Boström 2005:22).  
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Personerna vi intervjuade hade en positiv inställning till vår undersökning. Vi 

delar som sagt deras intresse för hbt-frågor och de ser dessutom antagligen 

högskolestudier som något viktigt och värdefullt. Därför vill de ställa upp och 

hjälpa de studenter som intresserar sig för något de är experter på, vilket också 

innebär att vi erkänner deras erfarenheter som viktiga och intressanta. Alla har 

uttryckt nyfikenhet och visat ett intresse för att läsa den färdiga uppsatsen. De flesta 

menade att det var intressant att få tillfälle att reflektera över sina upplevelser och 

tyckte att det skulle bli spännande att se hur andra homosexuella upplever sin 

situation.  

 

Disposition 

I nästa kapitel, ”Den heteronormativa arbetsplatsen”, visar vi hur kön och sexualitet 

görs inom - och formas av - den heterosexuella matrisen på tjänstemännens 

arbetsplatser. Vi visar hur en viss sorts femininitet och en viss sorts maskulinitet är 

omistlig för att göra kroppar begripliga som kvinnor och män. Kapitlet behandlar 

också de patriarkala strukturer som påverkar görandet av kön. I kapitel 3, ”Flytande 

gränsdragningar”, diskuterar vi hur heteronormen genom exkludering och 

inkludering kan reproduceras som det ”normala” och mest eftersträvansvärda. Vi 

undersöker hur tjänstemännen förhåller sig till heteronormativiteten och hur de 

menar att den påverkar dem. Med utgångspunkten att sexualitet är ett görande visar 

vi hur tjänstemännen genom att stundtals agera normativt och stundtals vägra 

passera som norm utmanar etablerade föreställningar om sexualitet. I kapitel 4, 

”Homosexuell subjektivitet & motståndsstrategier”, intresserar vi oss för hur 

heteronormativiteten förhåller sig till andra maktstrukturer och hur detta speglas i 

informanternas berättelser. Vi visar att homosexuell subjektivitet formas av många 

olika maktstrukturer som korsar och överlappar varandra. Vi visar även hur 

tjänstemännen genom att aktualisera alternativa diskurser utmanar 

heteronormativitetens dominans. I kapitel 5 för vi en sammanfattande diskussion 

där våra viktigaste resultat och resonemang presenteras. 
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2. Den heteronormativa arbetsplatsen 
 

 

Jag såg inte homosexualiteten om man säger det, någonstans. Å andra sidan såg jag 

heterosexualiteten hela tiden. Jag tyckte nästan det lyste i folks ögon och det… 

återigen fikasamtal och så, men homosexualiteten var helt osynlig och då kändes det 

som att om det skulle bli en sån jäkla stor grej om jag tog upp det (Sam). 

 

Heteronormativitet innebär ett antagande om att alla människor är heterosexuella. I ett 

samhälle som genomsyras av heteronormativa tankestrukturer innebär en 

homosexuell identitet för de flesta en ständig komma-ut-process. Nya situationer med 

nya ansikten ger nya antaganden om en förväntad heterosexualitet. Antaganden om 

heterosexualitet är något som alla informanter mer eller mindre upplevt. Detta är 

något som Sam tror att han kommer att få kämpa med hela livet. Eftersom samhället 

hela tiden förutsätter att han är heterosexuell är det upp till honom att förklara att han 

inte är det säger han och tillägger: ”Det finns en tjatighet i det att komma ut.” Idag är 

Sam helt öppen på sin arbetsplats men det fanns en tid då han inte var det. När han 

gjorde sin praktik (på myndigheten han fortfarande arbetar på) valde han att inte vara 

öppen med sin sexualitet av rädsla för de reaktioner det skulle kunna ge upphov till. 

Flera av tjänstemännen uttryckte att de som nyanställda förhöll sig avvaktande till det 

mesta och försökte läsa av stämningar. My berättar att det framförallt är som 

nyanställd som hon har haft en medveten strategi kring sin sexualitet. Genom att 

försöka undvika att sända ut sexualitetsuttryck den första tiden vill hon att folk ska 

hinna få en bild av henne innan dom får veta att hon är homosexuell. Av samma skäl 

undviker hon i inledningsfasen på ett jobb att säga att hon är från Lidingö. Den första 

tiden på en arbetsplats går ut på att känna av stämningen och då sänder man inte ut så 

många signaler över huvud taget, menar hon. Man väntar helt enkelt med att vara 

någonting.  

Vi ska nu försöka tydliggöra hur heteronormativa strukturer tar sig uttryck på 

tjänstemännens arbetsplatser och hur den står i relation till andra maktstrukturer. 
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Patriarkala strukturer 

Vi betraktar, som tidigare nämnts, kön och sexualitet som något som skapas i en 

maktordning. Den maktordning som könen ingår i kallar Yvonne Hirdman 

”genussystemet”. För att beskriva hur denna ordning upprätthålls använder hon sig 

av två logiker: ”könens isärhållande”, det vill säga att manligt och kvinnligt aldrig 

får beblandas, samt ”den manliga normens primat”, som innebär en hierarki där 

mannen betraktas som norm och kvinnan som avvikare (Hirdman 1988:78). 

Hirdmans tankar bygger på det genussystem Rubin beskriver i sin artikel The traffic 

in women. Det som skiljer de båda systemen åt är att Rubin förutom isärhållningen 

och hierarkin menar att könen dessutom förväntas åtrå varandra (Rubin 1975). 

Poängen är att genus skapas inom en heteronormativ ordning, vilket är precis vad 

Butler menar när hon talar om den heterosexuella matrisen (Butler 1990:151). 

 

Att samtliga informanter kallar sina arbetsplatser ”manliga” och vittnar om att 

myndigheterna till en övervägande majoritet leds av män är ett tydligt uttryck för 

detta genussystem. Det manlighetsideal som oavbrutet måste konstitueras för att 

upprätthålla det västerländska genussystemets hierarkiska organisering av könen 

brukar kallas hegemonisk manlighet (Connell 1995:76). Denna manlighet, eller 

maskulinitet som Connell föredrar, bygger på ständiga avståndstaganden från 

homosexualitet. Manlighet blir på så sätt synonymt med heterosexualitet och för att 

upprätthålla maktordningen krävs det att denna form av manlighet ständigt 

gestaltas. Utifrån den hegemoniska manligheten mäts och värderas andra former av 

manlighet. Homosexualitet står enligt denna logik i binär motsatsställning till den 

högst värderade manligheten. Manlig homosexualitet kopplas ihop med femininitet 

och hamnar således lägst på den hierarkiska skalan bland män.  

 

 

Gubbighet 

I vår studie av manliga homosexuella chefer visade vi att manlighet inte var det 

viktigaste värdet för att skapa anseende och förtroende för de intervjuade cheferna. 

Istället var rationalitet, reflexivitet och analytisk förmåga de egenskaper som 

värderades högst och som cheferna menade att yrkesidentiteten främst baserades på. 

Homosexualitet står inte i konflikt till dessa värden och de förväntningar på 
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rationellt och tolerant beteende som är kopplade till den intellektuella arbetsplatsen 

gjorde att det inte fanns utrymme för homofobiska yttranden. (Holmberg & Övling 

2006).   

 

Tjänstemännen på handläggarnivå i den här studien var stundtals ovilliga att tala om 

sina egna köns- och sexualitetsuttryck. De talade visserligen om sig själva som 

tillhörande kategorin ”homosexuella”, men att de själva på ett tydligt sätt skulle 

gestalta något slags sexualitet på arbetsplatsen var de ofta tveksamma till. De såg 

sig själva snarare som en samling individer och använde sig gärna av individuella 

förklaringsmodeller. Vi tolkar oviljan hos tjänstemännen att förknippas med ett 

homo- eller bisexuellt kollektiv som en vägran att vara just de andra, en vägran att 

utgöra motpolen mot vilken heterosexualiteten kan framstå som det normala, 

förväntade och önskvärda.  

Avsaknaden av tal om den egna sexuella identiteten gjorde oss till en början lite 

förbryllade. Men efter att noggrant ha läst igenom intervjuutskrifterna förstod vi att 

för att förstå deras självbild var vi tvungna att se vilka andra de pratade om eller 

vilka de inte uppfattade sig tillhöra. I våra samtal med informanterna framträder en 

person som de homo- eller bisexuella tjänstemännen ständigt måste förhålla sig till: 

gubben. Gubben är en heterosexuell, ofta lite homofobisk, medelålders, vit man i 

överordnad position som man bör hålla sig väl med om man vill göra karriär. Sam 

berättar att det är män som har inflytande, är tongivande, hörs, tillåts höras och får 

leda projekt på myndigheten han arbetar vid. När han var ny på arbetsplatsen slogs 

han av att alla andra var äldre och hela arbetsplatsen kändes väldigt gammaldags. 

Det fanns några yngre men de jobbade på andra avdelningar och de brukade träffas 

ibland efter jobbet. Men på avdelningen där Sam arbetade var alla äldre och de 

yngre beroende av de äldre som var yrkesskickliga och också var de som ledde 

olika projekt. Den grupp av män som Sam brukar umgås med på arbetsplatsen 

betecknar han som mjuka, oftast lite yngre, moderna män, sådana som är 

pappalediga och uttrycker sig mer könsneutralt.  

För Liv är manligheten på arbetsplatsen ett av de största problemen. Hon 

berättar om en grupp män i fyrtioårsåldern som hon kallar ”grabbarna” som ständigt 

markerar sin heterosexualitet genom att aktivt ta avstånd från allt som skulle kunna 

tolkas som omanligt. Liv berättar: 
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Jamen det är mycket såhär diskussioner om ”Ja, man skulle ju inte kunna ha en cykel 

med stången ner. Man skulle inte kunna ha en damcykel.” Jamen såna där grejer som 

man såhär kan skämta om, mycket såhär att det är uteslutet att ha det om man är kille. 

Eller att det är såhär ”Ja man vill ju inte krama sina polare för mycket för då skulle 

dom kunna tro något” Jamen såna där grejer, så det är ju mycket sånt som man 

anspelar på. ”Ja jag är superhetero” liksom. 

(…) 

Men just med dom här grabbarna… och dom är inte i majoritet men alltså dom är, 

dom tar ju all plats på fikarasterna. Dom sitter ju liksom där, dom bara brer ut sig 

bara ”blablabla”. Alltså dom tar ju all plats. Dom sätter ramarna hela tiden för 

samtalet även om dom är i minoritet (Liv). 

 

Tom har så svårt för denna typ av manlighet att han helt undviker medelålders män:  
 

Men om man står i en paus och så är det fyra medelålders män som står där så går jag 

inte fram till dom. Även om jag kanske känner en eller två. För jag vet att det bara, 

det där samtalet kommer inte ge mig nånting. Det är säkert jättefördomsfullt på sätt 

och vis. Det kan säkert vara en massa samtal som jag har gått miste om. Och det har 

jag också tänkt mycket på att jag kommer aldrig ingå i vissa nätverk. Nätverk är ju 

jätteviktiga för att få jobb som tjänsteman. Jätteviktiga och jag kommer inte ingå i 

många av dom nätverken för jag är gay (Tom). 

 

Tom, som under resten av intervjun ofta påpekar att mycket av det han känner 

säkert inte har med sexualitet att göra utan snarare med personlighet, använder sig 

här av en strukturell förklaringsmodell som förknippar medelålders män med 

homofobi. Risken att gubbarna ska säga plumpa saker och försätta Tom i en 

obekväm situation bedömer Tom som så hög att han hellre avstår från att tala med 

dem överhuvudtaget. Istället umgås Tom mest med tjejer på fikarasterna. Med tjejer 

behöver han inte förhålla sig till homofobi på samma sätt som när han umgås med 

medelålders män. De män som Tom ändå umgås med på arbetsplatsen är sådana 

som han vet inte har några problem med homosexualitet. Han kallar dem 

”meterosexuella typer” och fortsätter:  

 

Den klassiska mansklubbsvärlden kommer jag ju inte att ingå i. Aldrig nånsin. Det är 

i och för sig inget som jag skulle vilja ingå i heller. Jag vill inte sitta på Rotary och 

dricka whiskey och röka cigarr, det är…det vill jag inte (Tom). 
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Tom ger uttryck för en vägran att vara ett passivt objekt. De medelålders männens 

strategier för att göra karriär avfärdas som gammaldags och, genom att sätta dem i 

relation till slutna herrklubbar, till och med som orättfärdiga. I många situationer är 

dock någon form av osäkerhet närvarande, svårigheten att riktigt veta vad andra 

faktiskt tänker och tycker. ”Tar hon avstånd från mig för hon tycker jag är äcklig? 

Eller är det raka puckar?” frågar sig Tom hypotetiskt och fortsätter: ”Diskriminerar 

du mig nu eller inte? Och jag vill inte läsa in sånt som folk gör som diskriminering 

det första jag gör för då kan man bli ett offer och det vill jag verkligen inte bli.” 

Tom identifierar sig hellre som ett handlande subjekt. Han hanterar den 

hegemoniska manligheten genom att helt undvika situationer där den kan komma 

till uttryck. Därigenom positionerar han sig också som den aktivt handlande parten.  

My och Jim har ett mycket mer okomplicerat förhållande till manligheten än 

övriga informanter. My, som har ett självklart sätt och utstrålar ett enormt 

självförtroende, berättar om en chef på avdelningen som kör en ganska hård jargong 

och ibland drar sexistiska skämt. My vet att andra uppfattat honom som stötande 

men själv har hon överseende med det eftersom han i praktiken är väldigt 

ickediskriminerande och bland annat aktivt visar sitt stöd för unga kvinnor på 

avdelningen. Hon känner sig inte begränsad av manligheten men menar att övriga 

kollegor, och då framförallt ”gubbarna”, inte är medvetna om sin sexualitet och om 

att de sänder ut heteronormativa signaler. 

Liv är den som har upplevt sin sexualitet som mest problematisk på sin 

arbetsplats. Samtidigt är hon noga med att påpeka att problemen hon upplever 

framför allt grundar sig på att hon är feminist och jobbar med våldtäktsfrågor. 

 

Liv: Alltså det här heterosexuella spelet, för det tycker jag, det är så fascinerande. Nu 

har inte jag jobbat med män på väldigt länge. Man märker det här heterosexuella 

spelet som inte handlar om, det handlar inte om flörtning, det handlar inte om 

raggning det handlar inte om det, men det är ett spel. Som jag har varit skitduktigt på 

att spela när jag var yngre och ville ha killar. Jag var alltså expert på det 

heterosexuella spelet och det har jag kopplat bort under ganska lång tid och nu så 

märker jag på [myndighet] att där måste man kunna det och bryter man mot det så är 

man körd, alltså. 
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Johanna: På vilket sätt? 

 

Liv: Eh, gud det här är ju såhär, det här är ju så små saker liksom, men det handlar ju 

om att man såhär skrattar lite såhär, skrattar lite gulligt åt rätt skämt. Man är liksom 

tillgänglig som kvinna. Jag tror det har ju snarare med kön än med sexualitet att göra 

men jag tror att jag kan ha ett större behov av att både av att klä mig feminint men 

också av att vara bra på att spela det spelet just därför att behovet blir ännu större för 

att jag bryter mot normen och har en tjej. För att inte såhär bryta för mycket, mot hur 

man ska vara.  

 

Johanna: Vad händer då? 

 

Liv: Jag tror att eh… jag tycker att jag redan har det lite tufft på [myndighet]. Inte 

med kvinnorna men med männen. Jag tror att jag skulle hamna i fler konflikter, jag 

tror att folk skulle gå på mig mer med olika saker. Dom går på mig idag också men, 

utifrån att jag är feminist, men jag tänker… jag började jobba med en kille nu på 

[myndighet] och som också är en av dom här grabbarna. Och vi jobbar jättetätt ihop. 

Och han var ju väldigt avvaktande och det har han berättat i efterhand att då visste 

han inte att jag hade flickvän men då det handlade ju om att han trodde att jag var en 

sån här ”kvinnosakskvinna”. Och sådär, och det är så roligt tycker jag. Och det känns 

som att, att det ordet finns men. Ja men han hade en massa föreställningar om hur jag 

skulle vara då utifrån att jag var ”kvinnosakskvinna” sen så kommer jag så bryter jag 

mot det sen. För att jag är ju ganska trevlig. Jag sitter ju där och skrattar åt hans 

skämt, tillgänglig som man ska vara som kvinna. Så, och går in i det där spelet för 

någonstans sitter det ju i ryggmärgen på mig så. Och eh, sen så får han veta att jag 

har flickvän och det märker man ju att han var också sådär, han drog sig tillbaka då 

lite granna, kände jag. Men sen så, då blev jag ännu trevligare och ännu mer såhär 

”åh, hihihi” amen så. Och sen så bröts det också så nu tycker han att jag är faktiskt 

ganska trevlig. (skratt)   

 

Livs beskrivning av hur hon blivit bemött och uppfattats av andra är ett målande 

exempel på den heterosexuella normens kraft. Berättelsen illustrerar vikten av 

heterosexualitet för att göra Liv till en ”riktig kvinna”. De sociala och kulturella 

regler som hjälper oss att agera rätt, som gör oss begripliga ”sitter i ryggmärgen” på 

Liv. Själva repetitionen av de kvinnligt kodade sociala praktikerna gör att hon blir 

begriplig för sina kollegor. Även My menar att det finns ett heterosexuellt spel på 
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arbetsplatsen, men hennes tolkning av det och sätt att hantera det skiljer sig markant 

från Livs.  

 

My: Jag har nog tänkt ganska lite på det. Min mamma tänkte på det när jag kom ut 

faktiskt, hon sa såhär ”har du tänkt vad det kan betyda för din karriär?” var hennes 

första härliga kommentar. (…) Det är egentligen min mamma som har reflekterat 

över det och hon har sen kommit fram till att det är bra för min karriär för att hon 

menar att jag får bättre förhållande till män i yrkeslivet om man är en homosexuell 

kvinna. Alltså jag ses väl som homosexuell även om man skulle gräva i det så är jag 

väl någonstans bisexuell. Men att då kommer inte den 50-åriga mannen tro att han 

har någon chans. Så då kommer man nog inte behöva stöka sig med det. Så det var 

nog hennes sådär… 

 

Daniel: Vad tänker du om det då? 

 

My: På sätt och vis tror jag att hon har rätt i det.  Inte för att jag tror att någon av de 

männen jag jobbar med skulle hoppa på mig ändå men det blir väldigt snabbt 

avsexualiserat eftersom att dom är införstådda med att här finns inte någon sån grej. 

Och det tror jag annars kan vara ett problem för unga tjejer på arbetsplatser att gubbar 

kan tycka att man är snygg. (...) När man står på balkongen med gubbarna tror jag att 

dom nästan tycker att det är enklare att ha med mig att göra än med andra tjejer för 

att dom någonstans kan uppleva att man blir som någon slags kvasikille för dom 

(My). 

 

Det är slående hur olika de blir bemötta av sina kollegor. Medan Liv känner sig 

tvingad att delta i det heterosexuella spelet ser My istället fördelar med att inte göra 

det. Medan My tror att heterosexuella män uppfattar henne som mer lik sig själva 

eftersom hon precis som de begär kvinnor, gör homosexualiteten i Livs fall att hon 

blir mer olik de heterosexuella männen eftersom hon antas vara manshatare. Liv 

tvingas alltså stundtals att brottas med ganska grova homofobiska påhopp.  

Jim berättar om ett par ”specialfall” då han faktiskt stött på öppen homofobi 

men dessa har mer varit riktade mot honom som offentlig person än mot 

privatpersonen Jim. Han menar att den enda gången han blivit diskriminerad var när 

han inte fick läsa in en talbok för att han pratar skånska.  
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3. Flytande gränsdragningar 
 

 

Det har hänt att Sam känt att han fått representera en slags stereotyp bild av den 

homosexuella mannen. ”Jag vet inte om det beror på att jag är homosexuell eller vad 

det är men jag blir jätteirriterad när folk förutsätter saker om mig, att det är jag. Det 

kan gälla åsikter eller att man lägger saker i min mun eller vad det än är för nånting. 

Jag blir tokig på det!” utbrister Sam. Vi betraktar stereotypisering som en form av 

exkludering, där förenklade bilder av de andra reproduceras och ger uttryck för en 

maktdominans. Flera av våra informanter, men framförallt Liv och Sam, gav uttryck 

för stor irritation över att kategoriseras, att bli reducerad till en stereotyp. Det finns 

gott om stereotypa bilder av homosexuella män och kvinnor. En stereotyp är en, av 

majoritetssamhället skapad, överdriven och förenklad bild av en grupp människor 

eller en person. Förenklingarna hjälper till att organisera en komplex verklighet. 

Självklart kan en person inte känna alla andra människor på jorden, stereotyperna 

underlättar på så vis mötet med nya människor och genom dem vet vi hur vi ska 

förhålla oss. Problemet med stereotypiseringar är att de lätt reducerar, osynliggör och 

begränsar människor. Dessutom tillskrivs stereotyperna av majoritetssamhället ofta 

negativa egenskaper (Ambjörnsson 2006:75f). Stereotyperna är skapade utifrån ett 

samhälles maktrelationer och har alltså ingen inneboende essens. När makten 

förskjuts förändras stereotyperna eller förlorar sin mening och bleknar helt bort. 

Bilderna är alltså konstruktioner, skapade och möjligjorda, i en social process där det, 

i de flesta fall, är makten som definierar avvikaren. Bilden av den fjolliga bögen och 

den manhaftiga kvinnan speglar heteronormens behov av gränsdragningar mellan kön 

och sexualiteter för att upprätthålla sin hegemoni.  

I Sams fall kan stereotypiseringen röra sig om antaganden om allt ifrån att han 

som homosexuell antagligen vet hur man ska klä sig snyggt, att han borde gilla 

George Michael till att han som bög förmodligen är ointresserad och okunnig om 

sport. Samtidigt ger det faktum att han ibland får möta fördomsfulla kommentarer 

utifrån en förenklad kategoriseringsprincip upphov till ambivalens. Han berättar att 

han var med i ett kort inslag på Aktuellt angående Pridefestivalen 2006 i Stockholm. 

Flera kollegor kommenterade sedan inslaget vilket Sam uppskattade. ”Då blev jag 

såhär stärkt, då kändes det…faktiskt häftigt att dom… för varför skulle dom inte 
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reagera, för hade det varit nån annan hade dom ju också reagerat om det hade handlat 

om vad som helst.” Även om han teoretiskt sätt tycker att förväntningar på att han till 

exempel  ska tycka om George Michael är fördomsfulla, anser han att det framförallt 

är något positivt: ”som ett sätt att närma sig mig, från deras utgångspunkt.” Sam 

berättar att en chef på hans arbetsplats ofta ber honom kommentera hans klädsel 

eftersom chefen förutsätter att Sam ska kunna mycket om estetik.   

 

Det är också smickrande eftersom det är en heterosexuell man, det uppskattar jag 

faktiskt väldigt mycket på ett sätt. Men det är ju också lite sådär att varför ska jag… 

Nån gång tog jag faktiskt upp det med honom, eftersom han har gjort det så många 

gånger. Och då sa han bara att ’nej, nej, men…’ han liksom slog undan det… ’nej men 

du klär dig ju så bra så att det var liksom mer så’ fast va fan han gör ju inte det till 

andra som också klär sig bra (Sam). 

 

Att kollegor förutsätter att Sam har vissa egenskaper och intressen i egenskap av 

homosexuell innebär en reducering som Sam finner begränsande. Även om Sam till 

skillnad från de flesta av hans kollegor är singel och går på konserter och klubbar 

känner han inte igen sig i beskrivningen av homosexuella som det heterosexuella 

majoritetssamhället tillskriver honom. I chefens upprepade önskan att få trendtips och 

stilråd döljer sig en föreställning om att bögar har egenskaper som heterosexuella män 

saknar. Detta är exempel på en exkluderande praktik som beskriver heterosexualitet 

och homosexualitet som varandras motsatser. Uppdelningen i Vi och Dom innehåller 

också en hierarkisering där heterosexualitet framstår som det normala på bekostnad 

av en föreställt avvikande och annorlunda homosexualitet. Exemplen visar även på att 

stereotypisering kan verka inkluderande, som ett sätt att genom föreställda  

egenskaper skapa gemenskap. 

Också Liv för en kamp mot stereotypa föreställningar om homosexuella. Vi frågar 

om hon var öppen på myndigheten där hon nu arbetar redan från början:  

 

Ja det var jag men där… jag har ju lärt mig en del av livet. Eller det är kämpigt. Jag 

tycker att det är kämpigt att komma ut. Jag är alltid öppen överallt men jag tycker att 

det är ganska kämpigt att vara det. Jag sa absolut inget i anställningsintervjun. Nu 

ställer dom inga såna frågor heller om jag hade haft en man och barn så hade jag 

kanske ”Ja jag bor där med min kille och min son”. Nu säger jag ingenting. Och jag 

tror, alltså jag kan ju inte säga hur det skulle påverka just den intervjun, men jag tror 



 21

att det kan göra det. Och jag tror att eftersom jag då skulle jobba med ett ämne som 

har med jämställdhetsfrågor att göra så tror jag att jag kanske till och med skulle 

riskera att inte få ett jobb om jag sa att jag hade flickvän därför att man då blir 

definierad som att ”Ja då är hon säkert alldeles för radikal” och sådär ”Hon kanske 

inte gillar män” (Liv). 

 

Att Liv jobbar med jämställdhet och dessutom är lesbisk är provocerande för somliga 

på arbetsplatsen. Hon tror att det är främst för att hon är kvinna och feminist som hon 

provocerar men att sexualiteten ger ytterligare näring till att kategorisera henne som 

”kvinnosakskvinna” och ”manshatare”. Att feministiskt engagemang och 

homosexualitet är provocerande i kombination finns det många exempel på från 

samhällsdebatten. I den hårda granskningen kring det nystartade feministiska partiet 

Fi var det framförallt en person som fick stå ut med massmedias och samhällets hårda 

kommentarer. Tiina Rosenberg som är öppet lesbisk blev omskriven i media där det 

ironiserades över hennes sexualitet. I tidningarna hette hon alltifrån ”Intellektuell 

homo-kärring” till ”gay-kvinnan” (Ambjörnsson 2006:64ff). Exemplet synliggör 

maktstrukturers komplexa och kontextberoende karaktär. Som professor på 

Stockholms universitet var Rosenberg erkänd och hade hög status. I samband med Fi 

degraderades hennes status avsevärt vilket kan förklaras med att hennes identitet som 

lesbisk, kvinna och feminist hamnade i fokus och provocerade en allmänhet 

(Ambjörnsson 2006:64ff). Liknande resonemang kan appliceras på Livs situation. Liv 

har gjort karriär och hennes yrkesidentitet kan antas ge henne hög status i samhället 

liksom hennes stora kunskap inom det område hon är verksam. I förhållande till några 

män på hennes arbetsplats rubbas hennes position på grund av hennes identitet som 

kvinna, lesbisk och feminist. I dessa situationer degraderas hennes status och hon blir 

ifrågasatt. 

 

När Tom har skrivit jobbansökningar har han noggrant funderat över hur han ska 

formulera den personliga presentationen. Då han sökte jobb inom 

”integrationsindustrin”, som han skämtsamt kallar det, gjorde han ett medvetet val då 

han nämnde sin pojkvän i det personliga brevet: 

 

Utanförskap som utanförskap, har man varit med om en viss situation så har man, kan 

man ha större förståelse för… det behöver inte vara så, men man har lite grann gratis 
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helt enkelt. Om inte annat i andra människors ögon. (…) Och sen sökte jag ett jobb på 

regeringskansliet. Och där kunde jag, ville jag inte skriva det. För då kände jag att det 

där, jag vet inte, jag vet inte alls hur dom ser på det. Det är klart, och jag vill ha det där 

jobbet jättemycket (Tom). 

 
Tom ger här uttryck för en medveten strategi kring sin sexualitet då han anpassade 

innehållet i breven utifrån ett antagande om hur samhället kan tänkas betrakta hans 

sexualitet. I det ena fallet väljer han att nämna sin pojkvän i tron att hans icke-

normativa sexualitet kan innebära en fördel i integrationsarbetet. Tom använder sig 

här av föreställda föreställningar om homosexuella. Oavsett om Tom själv känner ett 

utanförskap i egenskap av homosexuell eller inte, kan han på detta sätt använda 

föreställda allmänna uppfattningar om en homosexuell identitet. Detta visar hur 

samhället konstruerar och lägger innebörder i identitetskategoriseringar såsom 

homosexualitet, innebörder som människan ständigt förhåller sig till och som på det 

sättet återkonstrueras.  Samtidigt som Tom på många sätt utmanar den heterosexuella 

normen kan man även se det som att han i viss mån förstärker den genom att spela på 

antaganden om skillnader mellan homo- och heterosexuella. Genom antagandet att 

homosexuella har ett annat perspektiv på samhället än vad den heterosexuella 

majoriteten har förstärks också gränsdragningen mellan sexualiteter (på samma sätt 

som dikotomin mellan könen återskapas och förstärks genom talet om könsspecifika 

egenskaper). I det andra fallet är Tom mer osäker på hur reaktionen på hans 

sexualitet kommer att se ut. Han väljer därför att anonymisera sexualiteten. Tom 

beskriver att det är när han befinner sig i dessa typer av situationer, ”utanför 

ramarna”, som osäkerheten aktualiseras och det är också då han reflekterar över hur 

han ska förhålla sig till sin sexualitet. 

 

Det är uppenbart att synlighet inte enbart är synonymt med något positivt. Somliga av 

personerna vi intervjuat har som vi sett uttryckt en rädsla för att bli kategoriserade. 

Rädslan kan förklaras med att stereotypisering riskerar att verka begränsande och 

reducerande och skulle potentiellt sett kunna inverka negativt på karriären. Att bli 

synlig i form av en stereotyp betraktar vi, som tidigare nämnt, vara ett uttryck för 

heteronormens första bärande princip, exkludering (Rosenberg 2003). Exkluderingen 

förstärker gränsdragningen mellan det som kategoriseras som normalt/naturligt 

(heterosexualitet) och onormalt/onaturligt (ofta homosexualitet). Även om 
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kollegornas kommentarer inte är uppsåtligt fördomsfulla blir ändå effekten att 

gränsen förstärks mellan hetero- och homosexualitet. Eftersom gränserna mellan 

sexualiteter inte har någon egentlig essens, utan är samhälleliga konstruktioner 

skapade ur maktförhållanden, är heterosexualiteten beroende av homosexualiteten för 

att kunna kvarstå som norm. Fördomarnas kraft ligger alltså i dess egenskap av att 

vara gränsvakter. Få skulle protestera mot påståendet att heterosexualiteten är synlig i 

vårt samhälle. På samma gång är den i egenskap av att vara norm, osynlig, då den tas 

för något naturligt och därför inte ifrågasätts. Synlighet kan som vi sett ha olika 

innebörder. Den synlighet som har en tydlig grund i en maktordning verkar vara 

frustrerande medan synlighet i form av ”naturliga” kommentarer uppskattas. Men vi 

har också sett att även kommentarer som har sin grund i fördomsfullhet kan 

uppskattas eftersom det kan tolkas som välvillighet, som ett sätt att inte osynliggöra 

homosexualitet. Att istället bemöta homosexualitet med tystnad skulle kunna 

betraktas som en annan form av exkludering, ett sätt att tydliggöra att homosexualitet 

inte räknas som likvärdigt.  

 

 

Att bli sedd 

Sam tycker att osynliggörandet av homosexualitet i vissa fall är svårare att hantera än 

stereotypa föreställningar. Han menar att det är bättre att bli sedd som stereotyp än att 

inte synas alls. Han beskriver vilka reaktioner han brukar få när homosexualitet 

kommer på tal: 

 

Men typ i 75 procent så är det att……att det inte blir nån reaktion. Bara stumt liksom, 

det är…men…och det känns ju väldigt onaturligt. Hade man pratat om vad som helst 

annars så hade man ju om man inte är helt socialt inkompetent säger man ju nånting, 

du vet bara smörjmedel, man snackar lite, inget allvarligt man behöver ju inte…det är 

ju inget test eller så (Sam). 

 
Tystnad/stumhet kan betraktas som ett uttryck för heteronormativitetens andra 

bärande princip, inkludering. Sexualitet är till skillnad från etnicitet och kön en 

identitet som inte nödvändigtvis syns utanpå. Sexualitetens osynliga karaktär har 

genom tiderna möjliggjort att homosexuella individer kunnat underkommunicera sin 

sexualitet och på det viset undvikit konfrontation med homofobi. På motsvarande vis 



 24

kan sexualitetens osynliga karaktär också användas som ett medel för heteronormens 

anspråk på maktdominans. Vi frågar Sam vad han tror att stumheten beror på. Han 

funderar ett tag och säger sedan att det finns mycket fördomar i samhället men 

tillägger snabbt att det även finns en föreställning om att akademiker ska vara öppna 

och förstående ”och följa det här mainstreamsvenska liksom, som gäller”. Han 

spekulerar kring att hans homosexualitet kan innebära en slags inre konflikt för 

somliga av hans kollegor, att de blir osäkra på hur de ska hantera situationen i relation 

till hur de som akademiker förväntas reagera. My för ett liknande resonemang när vi 

frågar henne vilka reaktioner hon brukar få från kollegorna när hon kommer ut som 

lesbisk: 

 

Alltså jag tror att det präglas ganska mycket av ickereaktioner för att jag tror att folk 

är så himla, vill så gärna vara politiskt korrekta. Jag har snarare upplevt att folk är lite 

glada för att jag är homo för att dom har nått, jag är ganska lätt att acceptera som 

homo för jag är inte, vad ska man säga.. Jag vet att ja, en kompis till mig hon har 

mycket svårare i såna situationer för hon ser mer androgyn ut. Då uppfattar folk att 

det är del av det. Att dom uppfattar hennes sexualitet som mycket mer ifrågasättande 

än jag på något sätt. Men eftersom jag ser så pass normal ut så blir det såhär ”å det 

här är en person som jag har lätt att ha att göra med och som dessutom är homo”. Det 

är nästan såhär ett litet politiskt korrekt poäng till dom själva på något sätt så folk 

brukar nästan. Alltså jag upplever nästan att dom är lite stillsamt glada (My). 

 

Även Liv har erfarenheter av att ha blivit bemött med tystnad från sina kollegor. 

Hon menar att tystnaden ofta är den första reaktionen när hon kommer ut som 

lesbisk på arbetsplatsen. Det som hon tidigare kunde uppleva vara en aning kul, 

att överraska kollegorna med sin sexualitet, ser hon numera mest som tröttsamt 

eftersom att tystnaden indirekt gestaltar att ”det är en grej”. Informanterna gör 

själva tolkningen att kollegornas bemötande är ett uttryck för de normer som råder 

på deras arbetsplatser och inom den ”intellektuella yrkeskåren”. Vi har tidigare 

sett att egenskaper som tolerans och politisk korrekthet är något som värderas 

högt på dessa typer av arbetsplatser. Vi har också sett att dessa förväntningar på 

intellektuella tjänstemän försvårar homofobiska uttalanden då dessa verkar 

deklasserande (Holmberg & Övling 2006). Kollegornas ”avsaknad av reaktion” 

skulle utifrån detta resonemang kunna betraktas som ett sätt att visa att sexualitet 

inte är av betydelse, ett slags normaliserande av homosexualitet. Detta rymmer en 



 25

motsägelsefullhet eftersom effekten av deras tystnad blir det motsatta. Genom sin 

ovilja att vara fördömande och homofobiska ger kollegorna uttryck för ett 

heteronormativt förtryck, homosexualiteten förblir osynlig och 

heteronormativiteten behåller sin osynliga maktdominans. Att My inte motsvarar 

fördomarna om hur en homosexuell tjej ser ut och agerar gör dock samtidigt att 

begreppens, i det här fallet homosexualitet, innebörder förskjuts och på det sättet 

förändras diskursen liksom gränserna förflyttas för normalitet och icke-normalitet. 

Att androgynitet uppfattas som mer provokativt kan förstås utifrån samhällets 

ständigt pågående gränsdragning mellan ”riktiga” och mindre riktiga kvinnor.  

 

Alltså att oavsett om dom har varit homofoba tidigare eller inte, det är alltid svårt att 

veta, så är det oftast lättare när dom vet att ja det här är den personen, hon verkar 

trevlig, och hon är inte är person som jag har svårt att relatera till i övrigt. Då stör inte 

heller just den grejen, och då blir dom lite glada över att det inte stör dom så mycket 

(My). 

 

I Mys berättelse om att kollegorna blir ”stillsamt glada” av att träffa en ”normal” 

homosexuell antyds ett outtalat krav på att passa in, vilket också kan tolkas som 

en varning om vad som kan hända om det queera synliggörs. Normernas anspråk 

på naturlighet producerar ett likhetsideal där det heteronormativa levnadsmönstret 

betraktas som det naturliga alternativet (Rosenberg 2003:101ff). Utifrån en 

position där man som homosexuell får delta i samhället på det heteronormativa 

spelets premisser kommer den homosexuella aldrig att passa in i normen till fullo, 

då det förutsätter ett heterosexuellt parförhållande.  

 

Hos normer finns ingen inneboende stabilitet. De står i ständig beroenderelation 

till något avvikande för sitt existensberättigande (Ambjörnsson 2006:67). Vad 

som betraktas som normalt och avvikande är därmed kontextuellt. Normens 

avsaknad av en essentiell normalitet utgör därmed dess sårbarhet. (Ambjörnsson 

2004:23) Detta är av vikt att poängtera i samband med diskussionen kring 

heteronormens exkluderande och inkluderande principer. Beroende på 

sammanhang verkar normer på olika vis. En individ kan ena gången ge uttryck för 

att vara exkluderad för att nästa gång inkluderas i normen. I vissa fall sker 

inkludering och exkludering på samma gång. Detta kunde vi till exempel ana i 
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Sams beskrivning av de fördomsfulla men välvilliga kommentarerna från hans 

kollegor.  

 
 

Passera som hetero 

Vi har sett hur uteslutning och assimilering är två principer som reproducerar den 

heterosexuella normen genom kategorisering, stereotypisering och tystnad. Carol 

Johnson diskuterar i sin artikel ”Heteronormative Citizenship and the Politics of 

Passing” (Johnson 2002) politiska uttalanden om homosexualitet från England, USA 

och Australien. Dessa uttalanden illustrerar en politik som säger att det är okej att 

vara homosexuell så länge sexualiteten inte är synlig i det offentliga rummet. 

Uttalandena betraktar hon som ett framhävande av det positiva i att vara ”normal”. De 

politiska budskapen uppmuntrar alltså, enligt Johnson, homosexuella till ett 

heteronormativt agerande som generar samhälleliga fördelar för den som passerar 

som norm.  

Vi har sett att många av informanterna beskriver sig själva som ganska normativa 

i sitt köns- och sexualitetsuttryck på arbetsplatsen. Både My och Tom ger utryck för 

irritation över att betraktas som bra homosexuella förebilder eftersom sexualiteten 

inte syns på dem. My säger att hon snarare är mer normativ än sina kollegor. Själv bär 

hon nästan aldrig jeans på jobbet och berättar skämtsamt att hon ibland brukar klaga 

på sina kollegors alltför informella klädsel. Hon har till skillnad från sin androgyna 

kompis aldrig mött några negativa reaktioner på jobbet på grund av sitt 

sexualitetsuttryck. My tror att de reaktioner hennes kompis stött på kan ha att göra 

med att man uppfattar kompisens sexualitet som ett mycket större ifrågasättande av 

heteronormativiteten än Mys eget sexualitetsuttryck. Detta visar vilken betydelse 

utseende och iscensättning av rådande normer för tillförlitlighet har för tjänstemännen 

på de statliga myndigheterna. Femininitet blir en distinktion som möjliggör olika 

maktpositioner. Men vilka maktpositioner det handlar om är inte självklart och 

femininitetens innebörder är inte heller helt givna. När My och Liv bär feminint 

kodade kläder kan det vara ett uttryck för ett försök att förändra innebörden av denna 

sorts klädsel. Karriärstänkande, makt och chefspositioner har historiskt kopplats 

samman med maskulinitet (jfr Martinsson 2005:51, Wahl 1998:32). Om kläderna 

relateras till detta kan man se hur förskjutningar sker i innebörden av begreppen och 
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detta kan tänkas bidra till att omvandla den könade föreställningen av att göra karriär 

och bekläda maktpositioner. 

 

Tom för gärna reflexiva diskussioner om sexualitetens betydelse för hans karriär samt 

om normers funktion som en produktiv makt. Han förklarar lättheten att passa in med 

att han ganska länge befann sig i garderoben. ”Jag tvingades, tvingade mig själv att 

passa in i nån slags mall”, berättar Tom och fortsätter: ”Jag tilläts inte flippa ut när jag 

var femton, och bli en schlagerfjolla liksom. Och det har nog spelat roll verkligen att 

jag inte är fjollig eller om man ska sätta andra etiketter på andra beteenden”. Hans 

analys är att det tyvärr nog är så att han har haft en fördel av att ha så lätt att passa in. 

Han uttrycker sin irritation över de positiva omdömen han får när han spelar efter de 

heterosexuella reglerna: 

 

Och sen är det ju alltid det här som man får höra som bög att man är ett sånt himla 

bra föredöme. Man ser det ju inte på dig. Man märker det inte. Och……och det 

tycker jag är en väldigt frustrerande bit för jag tycker att det skulle va helt okej även 

om jag hade gått runt i en rosa tight t-shirt idag så skulle det vara helt okej (Tom). 

 

Även Jim tror att det är svårare att vara homosexuell ju närmre en homosexuell 

stereotyp man kommer. Han tror att han premieras som ”bra homosexuell” på samma 

sätt som han premieras som man, eller tack vare att han talar svenska utan brytning. 

Men där Tom menar att han formats och begränsats av de heterosexuella normerna i 

samhället är Jim noga med att påpeka att han inte censurerar sig själv på något sätt: 

”Men jag menar jag har ju inte gjort om mig. Jag är ju sån här så att säga. Det är inte 

så att jag håller tillbaka en sida av min personlighet”. Det är riskabelt att antyda att 

det döljer sig en förtryckt schlagerbög som underkommunicerar sin sexualitet i varje 

homosexuell man. Ett sådant antydande skulle vara att närma sig en essentialistisk 

syn på sexualitet. Samtidigt skulle en normativ klädstil, med Foucaults teorier om den 

produktiva makten, kunna förstås som en anpassning till normen.  

 

Anpassning behöver inte enbart ta sitt uttryck i form av klädval och accessoarer. För 

att passera som norm krävs även rätt sorts iscensättande av kön genom ett könskodat 

handlingsmönster. Liv som tidigare arbetat på en feministisk organisation med enbart 
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kvinnor anställda beskriver hur hennes agerande formas i relation till en 

heteronormativ diskurs: 

 

Det här är ju så små saker liksom, men det handlar ju om att man såhär skrattar lite 

såhär, skrattar lite gulligt åt rätt skämt. Man är liksom tillgänglig kvinna som jag tror 

det har ju snarare med kön än med sexualitet att göra men jag tror att jag kan ha ett 

större behov av att både av att klä mig feminint men också av att vara bra på att spela 

det spelet just därför att behovet blir ännu större för att jag bryter mot normen och har 

en tjej. För att inte såhär bryta för mycket, mot hur man ska vara. (Liv)   

 

Det feminina leendet kan ses som en hemlig överenskommelse, en önskan att passera 

som (straight) kvinna, som någon som har rätt att arbeta med jämställdhetsfrågor. 

Men det kan också tolkas som ett leende motiverat av rädsla av att bli positionerad 

som någonting misstänkt som måste exkluderas (jfr Ahmed 1999:95). I utbyte mot ett 

heteronormativt feminint uppträdande blir Liv uppvärderad till en trevlig kollega. 

Genom att positionera sig som heterosexuell kvinna blir hon ett legitimt objekt i 

kollegans ögon. 

 

 

Ska ni inte skaffa barn? 

När lagen ändrades så att även homosexuella tilläts bli adoptivföräldrar hände det att 

Jim möttes av kommentarer: 

 

”Ska inte du och din pojkvän också skaffa barn? Har ni inte tänkt att nu när det är 

möjligt, nu när lagen är ändrad har inte ni funderat att också…” osv. Jag tycker ju 

rent allmänt att det är lite konstigt att folk ska fråga om ifall man tänker bli förälder 

eller inte. Det är ju en väldigt personlig fråga. Oavsett om man är homo eller hetero 

menar jag. Men där upplever jag att folk ställer de frågan just för att dom kommer att 

tänka på att javisst ja nu har lagen ändrats eller nu har samhället förändrats (Jim). 

 

Att uppmuntra Jim att adoptera kan ses som ett tecken på samhällets ökade 

acceptans för det homosexuella subjektet. Dock är det inte vilket homosexuellt 

subjekt som helst som uppmuntras. Det handlar här om ett homosexuellt subjekt 

som efterliknar ett heterosexuellt levnadsmönster vilket därför kan ses som ett 



 29

uttryck för ett försök att upprätthålla heterosexualitetens privilegierade position. 

Detta tydliggörs ytterligare av Jims kontrasterande exempel. Att lagen om förbud 

mot bastuklubbar upphävts är det aldrig någon som kommenterat. Detta kan 

förklaras med att bastuklubbsaktiviteter ligger långt ifrån den normativa 

sexualiteten som inrymmer krav på heterosexuellt, tvåsamt sex som sker inom 

husets fyra väggar (jfr Rubin 1984). Historikern Sara Edenheim har studerat statliga 

utredningar och lagar om sexualitet. Hon menar att homosexuell subjektivitet 

egentligen är en omöjlighet i lagens ögon:  

 

En individ kan enligt min tolkning exempelvis kräva rättigheter som just 

homosexuell enbart om homosexualitet frånskrivs ett eget värde eller en specifik 

betydelse, det vill säga endast utifrån en slags offerposition och endast med uppvisad 

vilja att (efter)likna ett heterosexuellt samliv. Följden är att en homosexuell individ 

bara kan erkännas av lagen om individen samtidigt frånsäger sig varje antydan till ett 

abjekt begär som skiljer sig från det heterosexuella (Edenheim 2005:238). 

 

Jim skulle antagligen inte vara främmande för en sådan analys. Även om han tolkar 

frågorna om adoption som välvilliga håller han med om att det finns en 

heterosexuell norm bakom. Jims berättelse om lagförändringarna exemplifierar hur 

det heteronormativa levnadsmönstret premieras och uppmuntras. Att det diskuteras 

mycket barn på arbetsplatserna är något som alla tjänstemännen återkommer till i 

våra diskussioner med dem. Sam ger en bild av hur det kan se ut i fikarummet på 

hans arbete: 

 

Om vi nu tar till exempel…en social situation, fikarummet på jobbet så pratar man 

väldigt mycket om vad man har gjort i helgen. Det är ett såhär klassiskt exempel. Om 

jag då säger vad jag har gjort, för det första så lever jag ett annorlunda liv för de flesta 

har barn och jag är liksom singel och går på konserter och klubb och sådär. Det är 

ingen annan som gör det liksom, nuförtiden, de har kanske gjort det men det var 

länge sedan. Men du möts ju med tystnad, eller det blir ju aldrig ett diskussionsämne. 

Det blir det om nåns unge har fått en viss sjukdom eller. Ja det är ju mycket såhär 

barnsnack liksom. (…) Ja ni hör frustrationen där haha. Nej men det var bara ett 

konkret exempel (Sam). 
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Sams exempel från fikarummet synliggör heteronormativa förväntningar som 

kanske mer har att göra med livsstil och parnormativitet än om sexualitet. 

Samtalsämnena från tjänstemännens arbeten vittnar om att det är ett visst 

levnadssätt som premieras. Fikadiskussionerna synliggör en heterosexuell norm, 

men kanske framför allt, i det här fallet, att det även handlar om en parnormativ 

sådan. Att Sam inte har en partner verkar i diskussionerna minst lika exkluderande 

som att han är homosexuell. Att vara homosexuell utesluter inte att man i vissa fall 

kan vara en del av heteronormen men det omöjliggör i samtliga fall en fullständig 

inkludering.   

Liv har varit ute en del och föreläst om jämställdhet de senaste åren. Hon 

berättar att när hon var ute och föreläste med sin gravida mage blev hennes kropp 

begriplig i åhörarnas ögon.  

 

När jag var gravid, vilken jäkla skillnad det var i hur folk förhöll sig till mig. För att 

plötsligt så var jag ofarlig på något sätt. Jag kom där med min stora mage och var 

såhär, och folk var såhär, plötsligt så, ingen blev så provocerad av något av det jag sa 

eller liksom jag kunde säga precis samma saker med det fick ett helt annat 

mottagande. Så skulle dom bara veta då hur den där magen hade hamnat där (Liv). 

 

Exemplet visar hur identiteter är laddade med betydelser. Som blivande mor blev 

Liv bemött utifrån föreställningen om ”den goda modern” (se t.ex. Grenholm 2005). 

Liv beskriver att hon med sin mage var oförmögen att provocera med sina 

feministiska argument. Som ”riktig kvinna” utgjorde inte Liv ett hot, varken mot 

den patriarkala könsmaktsordningen eller mot heteronormativiteten. Barn utgör 

egentligen själva esset för heteronormativiteten eftersom dess anspråk på 

naturlighet främst har hämtat sina argument i reproduktionstanken (se t.ex. 

Ambjörnsson 2006). Hennes mage tolkades här utifrån den heterosexuella matrisen 

som ger associationer om ett heterosexuellt förhållande och ”kvinnliga” egenskaper 

såsom ödmjukhet och omhändertagande. Liv tillägger med något road röst att de 

skulle bara veta hur magen hade hamnat där, väl medveten om att det antagligen 

inte var någon i det läget som skulle kunna tro att hon blivit gravid genom 

insemination och lever i ett lesbiskt förhållande. 
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Liv upplever sig själv som ganska normativ i många avseenden; hon bor i innerstan, 

lever i ett tvåsamhetsförhållande, har ett bra jobb och barn. I diskussionen kring 

normativitet ger Liv uttryck för en viss ambivalens. På samma gång som hon 

uttrycker att hon är trött på att ständigt bli uppmärksammad som lesbisk upplever 

hon samtidigt hennes homosexualitet som positiv i det avseendet att hon aldrig 

kommer inkluderas till fullo i den heteronormativa livsstilen. Hon uttrycker lite 

skämtsamt att hennes lesbiska förhållande gör 30-årskrisen lättare att handskas med.  

Hon menar att  hon aldrig kommer att bli ”lika tråkig” som de som lever i 

traditionella heterosexuella förhållande, men tillägger med ett skratt att hon 

egentligen är precis lika tråkig som de. Exemplet synliggör en föreställning om att 

homosexualitet enbart i egenskap av att vara ickenorm automatiskt nästan blir något 

”exotiskt” och inte ”lika tråkigt” som heterosexualitet. Samtidigt ger Liv uttryck för 

en längtan efter normalitet, att hennes sätt att leva ska betraktas som ”normalt”. Liv 

berättar hur det var när hon kom ut på sin nuvarande arbetsplats: 

 

Ja, det var på en fikarast när väldigt många var närvarande från min enhet. Vi jobbar 

ju i olika enheter och då var det min enhet när vi fikade. Och där kom det blev väl 

den här vanliga rektionen liksom. Eller jag sa något, ja eller det var väl typ ”är din 

kille hemma nu?” Jag bara  ”Nä men det är min fru” och av någon anledning, jag 

brukar aldrig säga fru annars, för att jag vet inte varför, jag tycker det är såhär 

oromantiskt. Jag tycker det låter som man är medelålders typ. Så jag brukar alltid 

säga flickvän men alltid i just dom här komma ut grejerna säger jag ofta fru och det 

bara kommer. Och jag tror att det har att göra med att man såhär ”ja men jag är som 

ni bara lite annorlunda” sådär, och vara såhär normal fast ändå inte. Så då sa jag min 

fru, och då blev det såhär den vanliga tystnaden och sen börjad folk prata i munnen 

på varandra såhär brrrrr om såhär mat eller jamen om något såhär helt bisarrt 

samtalsämne bara för att liksom. Och sen efter ett tag kan folk bara ”Jaha så din fru 

och du ni har blabla” Så då ska dom visa liksom att det är okej sådär. Och så blir det 

någon sådär jättekrystad diskussion sådär. Det var första liksom. Det tyckte jag, det 

var helt okej. Även om det som sagt kan vara lite jobbigt det där för man ser, man ser 

att folk tittar annorlunda på en. 

(…) 

Och sen kommer den här min andra komma ut grej, det är på ett annat fika, för dom, 

grabbarna var inte med på det här första fikat. Och då säger, så sitter vi och pratar om 

någonting om familjer och något sånt där och då säger jag ”min frus familj” 
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någonting för jag tänker nu tar jag tjuren vid hornen så jag säger ”min frus familj” 

säger jag och så blir det såhär bara, dödstyst. Och så säger en av dom här grabbarna 

såhär ”Vaddå, din frus familj? Hehe” och jag bara ”Ja, min frus familj” ”Din frus 

familj?” ”Ja, min frus familj”  ”Din Frus familj?” ”Ja, min frus familj, jag har en 

fru.” ”Har du en fru?” ”Har Du en fru?” så blir det såhär, och dom vet liksom inte 

vart dom ska ta vägen för att det är liksom… så. Och dom blir liksom… Dom ställer 

den frågan jag vet inte hur många gånger, jag bara ”Ja jag har en fru” Och så blir det 

liksom tyst och så blir det liksom så plötsligt är fikarasten slut, eller plötsligt börjar 

folk resa sig upp och gå för det blir såhär jobbig stämning typ. Och efter det så har 

jag märkt, hos åtminstone två av dom här grabbarna, en markant skillnad hur dom har 

varit mot mig och det är, tycker jag, att från att ha varit, ja innan var dom ju också 

provocerade av mig utifrån att jag jobbade med det jag gjorde och liksom att dom 

utgick från att jag var feminist och så, men innan kunde jag ju vara lite spännande 

ändå för att jag var ung tjej. Och plötsligt så tappade jag liksom den aspekten. Och då 

blir jag bara en läskig manshatare. Och där har jag kunnat känna att dom är, där har 

det blivit jobbigt. Faktiskt, för att då, det är mycket frågor just kring kön, jämställdhet 

och sånt där. Det är kul och jag tycker att dom här medelålders kvinnorna som jag 

jobbar med är rätt feministiska, lika feministiska som jag är. Men där kan man märka 

tydligt när dom här diskussionerna kommer att jag hämmar mig själv, jag säger inte 

så mycket och när jag väl säger någonting så blir dom såhär, bara hugger på mig 

direkt. Och det tycker jag har märkts skillnad sen jag berättade (Liv). 

 

Enligt Foucault finns och görs makt överallt (Foucault 1980). Dock har vissa 

personers röster större betydelse än andras. Beroende på utifrån vilken position man 

talar får man mer eller mindre gehör. Intervjun med Liv blir en berättelse om denna 

makt, som om är ett uttryck för det Butler kallar ”benämnandets gudomliga 

herravälde” (Butler 1997). När grabbarna kommenterar homosexualitet finns även 

föreställningar om en överlägsen makt. I deras kommentarer döljer sig föreställningar 

om heterosexualiteten och mannen som norm vilket även befästs genom att de själva 

förstår sig som heterosexuella och därmed personifierar normen. Genom sina 

omdömen reproducerar grabbarna de maktstrukturer som gör skillnad mellan sexuella 

praktiker inom ramen för den heterosexuella matrisen. Genom att uppenbart förvånat 

och förbryllat ställa frågan ’Har Du en fru?’ till Liv förstärker grabbarna den 

heterosexuella normen och de föreställningar som finns om vad män och kvinnor är. 

Makten är här mycket påtaglig eftersom grabbarna befinner sig i överordnade 
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positioner och inte reflekterar över sina normerande positioner och den positionsmakt 

de personifierar. 

Livs berättelse visar att homosexuella som vägrar passera och kräver samma 

rättigheter som heterosexuella par ännu har en lång väg att gå. Det ger en tydlig bild 

av hur provocerande en homosexuell identitet som syns är. Vi har tidigare sett att Livs 

gravida mage tolkades utifrån den heterosexuella matrisens förståelseram. I Livs 

berättelse hämtat från fikarummet blir begreppet fru på samma sätt som den gravida 

magen laddat med heteronormativa förväntningar. Att Liv benämnde sin partner (och 

faktiska fru) som sin fru kan förstås som en strategi för att hävda sin normalitet. 

Männens starka reaktioner på detta visar tydligt att vissa begrepp och företeelser inom 

den heterosexuella matrisen är exklusivt avsedda för heterosexuella människor.  

Liv säger att om hon hade levt i ett heterosexuellt förhållande hade hon varken 

gift sig eller satt in en bröllopsbild i Dagens Nyheter, men att dessa praktiker får en 

annan innebörd för henne som homosexuell. Bröllopet är en av många företeelser som 

homosexuella genom historien utestängts från. Genom lagändringar sker 

förskjutningar av bröllopsrelaterade begrepps betydelser, vilket i sin tur gör gränserna 

mellan sexualiteter mindre tydliga och undergräver heteronormen. Man skulle 

samtidigt kunna tänka sig att heteronormen förstärks genom det faktum att det 

heteronormativa levnadsmönstret ständigt upprepas och beskrivs som det ideala.  Livs 

berättelser illustrerar att hon dels kunde passera som heterosexuell med sin gravida 

mage men även att hon kunde använda heteronormativa begrepp för att på så vis 

normalisera sin egen sexualitet. Flera av tjänstemännen understryker att de nu för 

tiden kommer ut inför nya kollegor och situationer så snabbt som möjligt. Detta 

förklaras bland annat med en vilja att avdramatisera komma-ut-processen, att snabbt 

känna av attityderna mot homosexualitet på arbetsplatsen men också för att inte 

kollegorna ska känna att de blir förda bakom ljuset. Den sist nämnda förklaringen 

leder oss återigen in på Foucaults relationella maktperspektiv. Tom berättar hur det 

kan kännas att i omgivningens ögon passera som heterosexuell för att sen ”överraska” 

med sin sexualitet: 

 

Det är både frustrerande och spännande. Det är ju kul som sagt när man får chocka folk 

lite. När man känner att man är home safe på nåt sätt. Att det inte kostar nånting. Att 

dra ner byxorna på den personen. Vad hemskt det där lät. (…) men det är lite så att jag 
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tycker att jag kan kosta på mig det.  Det är ofta ganska harmlöst och det blir ett 

uppvaknande för den andra personen (Tom). 

 

Toms resonemang illustrerar att makt inte är något som verkar enbart i rakt 

nedåtgående led. Maktens komplexa karaktär ger i det här fallet Tom en maktposition 

eftersom han själv kan välja när han berättar om sin homosexualitet. Detta synliggör 

maktens dynamik men visar också att passing inte enbart bör förstås som något 

normförtyckande i form av självförnekelse och anpassning. Linda Schlossberg (2001) 

menar att ett passerande som norm även kan ge upphov till njutbara känslor. Utifrån 

den tanken skulle passing delvis kunna förstås som en slags identitetslek. Vi frågar 

My om hon kan uppleva det som roligt att folk antar att hon är heterosexuell. Hon 

menar att själva förgivettagandet är fascinerande och intressant som fenomen men 

tillägger att ”man gör inte såna experiment med sig själv”. Mys resonemang liknar det 

som de flesta av tjänstemännen för kring tanken på att självmant passera som 

någonting lustfyllt.  Även om fenomenet är intressant är det inget de själva blir roade 

av. Det är viktigaste är att kunna vara öppen och att homosexualitet inte ifrågasätts. 
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4. Homosexuell subjektivitet & motståndsstrategier 
 
 
Föreställningar om kön och sexualitet är alltid kopplade till en viss tid och en viss 

plats. Vi har sett att våra informanter kallar sina arbetsplatser för ”manliga” och att 

de värden som anses vara viktiga för att skapa anseende och förtroende på dessa 

platser är rationalitet och analytisk förmåga, egenskaper som i vårt samhälle idag 

kommit att förstås och tolkas som ”manliga”. De flesta informanterna kände sig 

begränsade av den manliga hegemonin medan det framför allt var kvinnorna som 

tvingades hantera patriarkala strukturer. Samtidigt vägrade de att inta en 

offerposition. Tom, Liv och Sam berättar om hur de ofta själva väljer att inte umgås 

med medelålders män. Genom att aktualisera en alternativ diskurs om lika 

rättigheter kan oreflekterad heterosexualitet betraktas som något icke 

eftersträvansvärt och gammalmodigt. ”Gubbarna”, som informanterna ofta kallade 

de medelålders männen, är som de alltid har varit, beskrivs som oföränderliga och 

skiljs ut som helt annorlunda. I berättelserna görs homo-, bi-, trans- eller ”metero”-

sexuella till betydelsefulla samhälleliga subjekt medan ”gubbarna” framställs som 

omedvetna om sin sexualitet och i behov av medvetandegörande. I det här fallet 

vänds makten uppochner vilket visar att makt inte ska ses som något som någon 

utövar över någon annan, utan som en mångfald av styrkeförhållanden som finns 

överallt. Vi ser också att där det finns makt finns det alltid motstånd (jfr Foucault 

1980). Tjänstemännen hade inte tillgång till den form av sexualitetsuttryck som 

premieras inom den heterosexuella matrisen och som de uppfattade att de 

framgångsrika, medelålders ”gubbarna” hade. Däremot hade de tillgång till en 

diskurs om lika rättigheter som möjliggjorde en identitet som modern, medveten 

och könsöverskridande. Detta skapade även en medvetenhet om diskriminering mot 

hbt-personer och den heterosexuella matrisens strategier. I och med detta hade de 

också möjlighet att motarbeta den hierarkiska uppdelningen av sexualiteter (jfr 

Martinsson 2005:46). 

 

Dock är det tydligt att det inte går att studera ”homosexuellas” arbetsvillkor utan att 

ta hänsyn till andra särskiljande processer som gör sexualitet till en meningsfull 

kategori (jfr de los Reyes & Martinsson 2005). Talet om sexualitet var intimt 

sammanbundet med föreställningar om kön, ålder, etnicitet och olika 
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maktpositioner i yrkeshierarkin. Manlighet förknippas som tidigare nämnts med 

ledaregenskaper och makt. Sam som har jobbat både statligt och politiskt upplever 

att det var mycket lättare att vara homosexuell på Regeringskansliet och på politiska 

uppdrag i Bryssel än vad det är på myndigheten han nu arbetar vid. När vi undrar på 

vilket sätt och varför det är så ger Sam förklaringen att han i sitt politiska arbete har 

haft en överordnad roll. Tjänstemän har då levererat saker till honom som han har 

beställt. Han menar att när tjänstemännen har tittat på honom har de egentligen sett 

ministern. I Sams berättelse är positionen i maktrelationen beställare-leverantör 

eller arbetsdelegerare-handläggare avgörande för vilka attityder man möter som 

homosexuell. Eftersom makt och chefspositioner historiskt har kopplats samman 

med manlighet (Martinsson 2005:51, Wahl 1998:32) gör beklädandet av ledande 

ämbeten att man betraktas som mer manlig. En överordnad position har därför en 

normaliserande verkan vilket kan förklara varför Sam i sitt politiska arbete och 

cheferna i studien Top Gay (Holmberg & Övling 2006) hade ett så oproblematiskt 

förhållande till sexualitet kopplat till sitt arbete. Förståelsen av ledarskap var i 

berättelserna manligt kodade. Att förhålla sig till överordnade kollegor blir därför 

också att förhålla sig till manlighet. Kopplingen mellan kön och makt är central för 

att förstå den konstruktion av över- och underordning i vilken de homosexuella 

tjänstemännens berättelser skapas. 

Sam som just sagt att han aldrig upplevt några problem i det politiska ändrar sig 

dock snabbt och erinrar sig en händelse på ett departement där han arbetade. Det är 

ett exempel på heteronormativt tänkande hos kollegor men också en berättelse om 

triumf, upprättelse och möjlighet till förändring:  

 

Vad det handlade om var att dom satt på ett möte inför nån sån där EU-förhandling 

som Sverige skulle vara med i…det handlade om den här [europeisk myndighet] man 

bygger upp och vilka personalregler som skulle gälla. Och då ville regeringen då att 

det skulle vara helt neutralt beroende på vilken familj man hade. Homo eller hetero 

eller hur man levde, alltså förmåner som personalen får. Och han var då chef för dom 

här förhandlingarna och så säger han att ’men det finns väl inga homosexuella 

[yrkesbeteckning]?’ Bara vräker han ur sig såhär. Så. Och då var det, då satt jag i 

samma rum men jag satt bakom honom så han såg inte mig. Och då vände sig 

statssekreteraren om ’håller du med om det, Sam?’ vände sig om till mig. Och jag 

bara sådär (skakar uppgivet på huvudet). Och det var så kul, då såg man hur han bara 
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(sjunker ihop med kroppen)… så. Så han kom upp på mitt rum efteråt och såhär ’å 

förlåt, ja det blev helt fel, jag menade inte så…’ (Sam). 

 
Chefen för förhandlingarna får först be om ursäkt hos statssekreteraren och kommer 

sen också till Sam och försöker förklara bort något som inte går att förklara bort: 

”Men han kunde inte, det var bara knasigt, och jag tog inte så stor notis om det. 

Men han förstod att det inte var okej och blev jättenervös.” Återigen kan vi se hur 

den heterosexuella maktordningen kan rubbas genom att en diskurs om lika 

rättigheter aktualiseras. Den oreflekterade heterosexualiteten blir inom denna 

diskurs till något gammalmodigt och löjeväckande som inte går att ta på allvar. 

Sam, som inom den heterosexuella matrisens förståelseram betraktas som 

”avvikare” och därför ”har utvecklat väldiga tentakler”, övertar här istället 

positionen som den ”normala”. Vi ser här en kamp mellan diskurser om vilken som 

ska vara den giltiga. Både Sam och statsekreteraren aktualiserar en alternativ 

diskurs vilket gör att den hegemoniska heterosexuella diskursen utmanas. 

 

 

”Homosexualitetens guldålder” 
My och Tom är de två yngsta av de personer vi intervjuat. Båda har börjat sin 

yrkeskarriär på 2000-talet. När Tom tar emot oss på sin arbetsplats säger han att han 

tycker att det ska bli kul att bli intervjuad eftersom han funderat så lite på vad hans 

sexualitet innebär i arbetslivet. Han har faktiskt inte problematiserat sin sexualitet 

speciellt mycket alls, menar han. Hittills har han levt efter devisen att det bara är att 

köra på så länge det går. När han tänker efter verkar det till och med som att han 

känner sig lite skyldig, att han har åkt på en räkmacka. Han pratar om att han har 

levt lite i en bubbla:  

 

Jag har inte varit aktiv, jag har inte kämpat för rättigheter, jag hat fått dom, andra har 

kämpat åt mig. Under tidigare år. Men jag tänker att om det skulle hända nåt sånt där 

jätteallvarligt så skulle man kanske ta tag i det på ett annat sätt (Tom). 

 

Även My menar att hon nog har haft det lättare än äldre homosexuella som ”varit 

med om hela resan”. Hon menar att hon kommit in i homosexualitetens guldålder. 

Hade hon börjat arbeta tio år tidigare tror hon att det hade varit mycket svårare. I 
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Mys och Toms berättelser utgör inte bara, som vi sett i tidigare kapitel, medelålders 

heterosexuella män kategorin de identifierar sig emot. Även äldre homosexuella 

skänks en tacksamhetens tanke för sin kamp mot förtryck och för utökade 

rättigheter, och genom att sätta sig själva i relation till äldre homosexuella som 

tvingats kämpa mot heterosexism och homofobi framstår de själva som fria och 

obegränsade individer. 

 

Även om tjänstemännen under större delen av sina yrkesverksamma liv har många 

gemensamma erfarenheter skiljer de sig från varandra i uppväxtvillkor och 

barndomsminnen. De informanter som har arbetarklassbakgrund har uttryckt detta 

på ett tidigt stadium i intervjuerna. Övriga har överhuvudtaget inte talat om sin 

bakgrund i termer av klasstillhörighet. Detta är ett uttryck för att medelklassen 

konstituerats som norm och anses vara neutral och självklar (jfr Frykman & 

Löfgren 1979). 

Toms beskrivning av uppväxten är också en berättelse om möjligheter till 

politisk förändring. Han har inte bara överskridit sexualitetsbarriärer utan även 

klassbarriärer. Hans berättar om de krav på gott uppförande och att inte sticka ut 

som fanns för arbetarpojken i småstaden. Den som stack ut på något sätt blev 

mobbad och det som avvek allra mest från fållan var att vara bög.  

 

Det var så himla djupt rotat i mig att det inte var något jag tänkte på så mycket utan 

det var självklart…att jag inte skulle gå den vägen utan jag måste försöka få det att 

funka med dom tjejerna jag hade (Tom). 

 

 Tom kom ut sedan hans dåvarande flickvän tvingat det ur honom och sedan 

”sparkade ut honom ur garderoben” genom att få honom att berätta även för 

kompisarna. Det hela skedde relativt snabbt och Tom beskriver det som en ”enorm 

befrielse”. Tom var då 21 och efter det har studierna i rask takt avslutats, 

praktiktermin lett till anställning och sedan avancemang inom myndigheten.  

 

Precis som Tom beskriver My som är född utomlands och uppvuxen på Lidingö 

komma-ut-processen som besvärlig, men dock på ett helt annat plan. För My var det 

inte omgivningens förväntningar som gjorde processen svår:  
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För mig var det nog mer prylen med mig själv… gud är det här äckligt? Alltså någon 

mer typ av internaliserad pryl. Jag hade svårt att acceptera själv att jag var det. Men 

där tror jag, på sätt och vis vann jag lite på att det tog ett tag från att jag kom på det 

tills att jag kom ut. (…) Så att jag var ganska färdig, när jag kom ut så var jag ganska 

medveten om att okej det här måste jag göra (My). 

 

Även hur de uppfattar sin arbetssituation idag skiljer sig åt. Tom menar att han som 

homosexuell måste känna av sin omgivning: ”Ja, jag förhåller mig väldigt mycket 

till den miljö jag har omkring mig istället för att delta i den”.  

My berättar om när hon blev avtackad på avdelningen och en av gubbarna hon 

jobbat med höll tal: 

  

Han drev just med det här att jag tydligen inte hade någon ödmjuk inställning när jag 

gick in. Men däremot kanske, jag tror att jag alltid varit så, ”ja men det här det kan 

jag göra” och så har folk liksom köpt det efter ett tag. Så att… alltså ödmjuk vad ska 

man säga, det är klart att man är ödmjuk på något sätt. Jag är ju ganska mycket så att 

jag går och säger att ”jag vill göra det här, tycker ni att det är en dålig idé så säg till.” 

Och det har jag fått utrymme för att göra. Medan dom skulle kunna ha haft en ganska 

kraftig motreaktion på det. Men som har helt uteblivit. Utan dom bara mer ”okej, 

bara okej, gör det då” (My). 

 

Även om varken Tom eller My uttrycker det själva ligger det nära till hands att 

relatera komma-ut-processen till de deras olika klassbakgrunder. Enligt Bourdieu är 

det inte enbart ekonomiska tillgångar som ligger till grund för uppvisandet och 

upprätthållandet av olika positioner i samhället. Lika viktigt är det habitus man 

tillägnar sig i en livslång process. Habitus definierar Bourdieu som de inlärda 

vanor, eller dispositioner, som möjliggör att spela ett spel där reglerna är för många 

för att rymmas i en regelbok. Koderna internaliseras och gör att man bättre klarar att 

hantera komplexa situationer. Varje fält har sina koder och för att ta sig fram på en 

viss arena gäller det att behärska de koder som värdesätts just där (Bourdieu 

1994:298). 

Den självklarhet och självsäkerhet som My visar upp kan förklaras med att det 

habitus hon har tillägnat sig också är det som är gångbart på arbetsplatsen. Hon tar 

plats, hörs, tar på sig ansvarsuppgifter och har stora framtidsplaner och en fast tro 

på sig själv. Drivkraft, vilja, aktivitet, risktagande och makt är alla manligt kodade 
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attribut. Att som My handla i enlighet med ett manligt kodat mönster och dessutom 

hävda att hon inte är speciellt ödmjuk innebär ett ganska kraftigt utmanande av 

traditionella normer om kvinnlighet. Men den marginalisering My riskerar genom 

sin ”okvinnliga” beslutsamhet och sin homosexualitet normaliseras av klass, det vill 

säga hennes habitus.  

Tom däremot känner inte samma självklarhet i mötet med sina kollegor.  Han är 

mer avvaktande och går inte fram till äldre manliga kollegor eftersom obekväma 

situationer kan uppstå. Han menar själv att det handlar om kollegornas 

manlighetsuttryck, men det kan även ha med klass och habitus att göra. Medan My 

inte behöver reflektera över hur hon bör uppträda bland överordnade medelålders 

män måste Tom hela tiden känna sig för innan han vet hur han ska agera i 

”gubbarnas” närvaro. Den ordning som begreppet gubbe upprätthöll tycks alltså inte 

bara handla om föreställningar om kön och sexualitet, utan även vara förknippat 

med klass. 

 

Vi frågar My hur hon har tänkt kring sin sexualitet nu när hon snart ska flytta till ett 

toppjobb utomlands. My kommer på att hon inte alls har reflekterat över det. När 

hon tänker på det är det snarare hur hon ska träffa andra homosexuella att gå ut med 

som hon oroar sig för. Hon menar att det egentligen är ganska konstigt att hon inte 

har tänkt på det i kombination med arbetet. My tillägger: ”Men sen vet jag att jag 

har en svensk chef nu, också det är ju olika i olika... vad ska man säga, det kan vara 

olika tabu. Om han hade varit latinamerikansk så hade det kanske varit en annan 

historia”. Sam berättar att han känner sig som två skilda personer på jobbet och på 

fritiden. Eftersom det finns ”en massa elefanter som styr” känner han att han 

censurerar sig själv ganska mycket på jobbet för att passa in. Vi undrar om det har 

att göra med att försöka utstråla något slags heterosexualitet. Det resonemanget går 

Sam inte med på och han berättar istället om vilka kläder han valde att bära dagen 

före då en delegation från en motsvarande myndighet i Kina var på besök: ”Då är 

det mina fördomar om dom. Då tar jag på mig rosa skjorta i och för sig. Lite 

sådär… då kan jag känna lite att ’nu har ni kommit till Sverige och vi tar emot er 

här’ och tar på mig en rosa slips”. 

 

I Mys och Sams berättelser skapas en föreställning om moderna svenskar och de 

andra. Även om samtliga informanter förmedlade en tydlig identifikation och 
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samhörighetskänsla med ”invandrare” fick det icke-europeiska ibland utgöra den 

motpol mot vilken en homovänlig svensk identitet formas. Samtidigt är 

identifikationen med svenskhet inte självklar. Sam tycker att när folk pratar om sex 

och sexualitet är det väldigt heterofierat på ett ensidigt och tråkigt sätt. Samtidigt är 

han inte säker på om det enbart handlar om heteronormen utan menar att det också 

kan handla om en nationell kultur: 

 

Alltså det är svårt att separera vad som är vad. Det finns vissa ramar i det här landet 

om vad man diskuterar och på vilket sätt man diskuterar saker och ting. Jag kan 

uppleva tillexempel i Bryssel där jag har bott förut då att där är det betydligt vidare 

ramar. Och jag sa just det när jag kom hem, till nån här att det…det känns mycket 

friare där nere, mycket lättare att andas – även som homosexuell. Och det finns 

otroligt många homosexuella överallt, du märker det på gatorna, det är en otroligt 

flörtig stämning. Alltså även bland heterosexuella. Det är jättehärligt faktiskt! Det är 

lite kyligare här, tycker jag (Sam). 

 

Precis som Liv som var rädd för att bli en ”medelsvensson” (kapitel 3) ger Sam här 

uttryck för ett slags distans till det ”svenska” som karaktäriseras som kyligt och 

mindre tillåtande. Precis som Paulina de los Reyes och Lena Martinsson ser vi 

”olikhetsskapande som en process där olika positioner definieras och omdefinieras i 

en ständig rörelse” (de los Reyes & Martinsson 2005:21). Detta innebär att 

betydelserna inte bara är tillfälliga utan också mångtydiga och ambivalenta. 

Informanternas identiteter som unga, moderna homosexuella tjänsteman formas i 

relation till medelålders heterosexuella män. Men de skapar också en modern 

svensk identitet i relation till icke-europeiska tjänstemän, en kosmopolitisk och fri 

homosexuell identitet i relation till kyliga och förutsägbara svenskar och en 

intellektuell medelklassidentitet i relation andra yrkeskategorier. 
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5. Slutdiskussion 
 
 
I vårt tidigare projekt om homosexuella chefer växte en bild fram som i många 

avseenden skiljer sig från de berättelser tjänstemännen på handläggarnivå gav. Den 

hegemoniska manlighetens ideal som förknippas med vita, medelklass, medelålders, 

heterosexuella män som besitter makt ligger mycket nära chefernas subjektiviteter. 

Medan cheferna ibland marginaliserades av homosexualitet, normaliserades de av 

etnicitet, klass, kön, ålder och framför allt yrkesposition. På den speciella plats som 

den statliga myndigheten utgör, aktualiseras specifika dominerande normer. Att 

vara medelålders chef på denna arena positionerar subjektet högst upp i en 

maktstruktur. På andra platser, till exempel om dessa män skulle befinna sig i 

tunnelbanan, får sexualiteten andra innebörder.  

I denna studie har vi mer aktivt försökt att öppna upp för ambivalenser och 

komplexitet genom att koppla sexualitet till kön, ålder, yrkesposition och etnicitet 

eftersom konstruktionen av sexualitet inte kan frikopplas från andra maktstrukturer. 

Vi har velat visa hur olika normer aktualiseras och samspelar i en den specifika 

kontext som informanternas arbetsplatser utgör.  Genom att ta del av homosexuella 

tjänstemäns berättelser har vi velat synliggöra vilka normativa maktstrukturer som 

ligger till grund för vad som betraktas som normalt. Som vita, välutbildade 25-35 

åringar hade tjänstemännen på handläggarnivå tillgång till olika maktpositioner. Vi 

har sett en heteronorm där manlig dominans och patriarkala strukturer varit centrala 

och som upprätthållits genom agerande utifrån normer om femininitet och 

maskulinitet. Detta innebär att en homosexuell identitet inte behöver verka 

gränsöverskridande och normbrytande. Samtidigt har vi sett att tjänstemännen både 

genom att ibland passera som norm och genom att ibland vägra anpassa sig till 

heteronormativa förväntningar om homosexuella utmanat dominerande 

föreställningar om kvinnligt och manligt. 

Vi har sett att olika maktstrukturer korsar, stärker och upprätthåller varandra. 

Sexualiteten kompletteras därmed av andra ordningar såsom kön, klass, ålder, 

etnicitet och yrkespositioner. Tjänstemännens berättelser skiljde sig åt beroende på 

deras olika möjligheter att inta andra normativa positioner. Detta förklarar deras 

stundtals ambivalenta berättelser och deras inbördes olika tolkningar av 

sexualitetens betydelse. Formandet av sexualitet bör därför inte betraktas som en 
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homogen process utan bör istället förstås i relation till andra faktorer. Personerna i 

studien skapas som subjekt genom ett nät av strukturer och maktrelationer som 

utgör ramarna för vad det innebär att vara homosexuell tjänsteman. Detta tyder på 

att homosexualitet inte är någon homogen kategori och att alla homosexuella 

tjänstemän inte tillhör kategorin på samma sätt. 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 
 
Otryckta källor 

 
Intervjuer : 

1. Namn: My (fingerat) 
Yrke: Tjänsteman på handläggarnivå 
Ålder: 25 (fingerad) 
Intervjudatum: 2006/11/14 
Intervjuns längd: 75 minuter 
Intervjun utförd av författarna 
 
2. Namn: Sam (fingerat) 
Yrke: Tjänsteman på handläggarnivå 
Ålder: 35 (fingerad) 
Intervjudatum: 2006/11/14 
Intervjuns längd: 85 minuter 
Intervjun utförd av författarna 
 
3. Namn: Tom (fingerat) 
Yrke: Tjänsteman på handläggarnivå  
Ålder: 28 (fingerad) 
Intervjudatum: 2006/11/20 
Intervjuns längd: 95 minuter 
Intervjun utförd av författarna 
 
4. Namn: Liv (fingerat) 
Yrke: Tjänsteman på handläggarnivå 
Ålder: 30 (fingerad) 
Intervjudatum: 2006/11/24 
Intervjuns längd: 98 minuter 
Intervjun utförd av författarna 
 
5. Namn: Jim (fingerat) 
Yrke: Politiskt förtroendevald 
Ålder: 35 (fingerad) 
Intervjudatum: 2006/12/04 
Intervjuns längd: 92 minuter 
Intervjun utförd av författarna 
 
 
Intervjuutskrifter förvaras hos författarna 
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