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Sammanfattning 
 
Genom åtta personers uttrycksfulla skildringar kring uppväxt i Nicara-

gua presenteras och problematiseras, i denna kvalitativa undersökning,

olika normer kring manlighet och sexualitet som figurerar i den nicara-

guanska kontexten. Dessa normer har kategoriserats utifrån fyra sociala 

sammanhang, nämligen: familjen, grannskapet, skolan och fritiden vil-

ket på ett lättöverskådligt sätt synliggör den process vari dessa normer

konstrueras, regleras, reproduceras och utmanas, liksom hur normerna

präglar manligt identitetsskapande i Nicaragua.  
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1 Varför studera manlighetsnormer i Nicaragua? 

1.1 Introduktion  
Nicaragua är det land där flest kvinnor misshandlas i hela Latinamerika1 trots att det sedan 1996 

finns en lag som förbjuder våld i hemmet.2 Nicaragua är också det land som för knappt två år 

sedan drog åt lagstiftningen mot abort. Idag är det förbjudet att utföra alla slags aborter, även om 

graviditeten orsakar en hälsorisk för den gravida kvinnan. Till följd av abortförbudet i oktober 

2006 och fram till mars 2008 har minst 82 kvinnor dött i Nicaragua3  

Nicaragua var även fram till januari 2008 det sista landet i Latinamerika som fortfarande en-

ligt lag förbjöd utförandet av homosexuella handlingar. Det var också fram till dess förbjudet att 

sprida information om homosexualitet liksom erbjuda sexualhälsovård till homosexuella. Nica-

ragua är också ett land där människor avstängs från utbildningar eller avskedas från sina jobb på 

grund av sexuell läggning.4 Nu är förvisso lagen mot utförandet av homosexuella handlingar 

avskaffad sedan ett halvår tillbaka och man har dessutom beslutat att inför en lag som förbjuder 

diskriminering av homosexuella. Trots detta menar många att de homosexuella långt ifrån blivit 

erkända som fullvärdiga medborgare i Nicaragua, och vägen till ett jämställt samhälle är fortfa-

rande lång.5 Även om lagändringen är ett viktigt steg i rätt riktning är det uppenbart att Nicara-

gua präglas av hierarkiska genussystem som degraderar homosexualitet liksom kvinnliga rättig-

heter. Dessa system upprätthålls av normer kring hur män och kvinnor förväntas vara. I Nicara-

gua har förvisso jämställdhetsarbetet länge haft en viktig plats, och kvinnorörelsen i Nicaragua är 

både utbredd och stark. Vad som också står tydligt är dock att männen i denna rörelse av olika 

anledningar oftast hamnat utanför.6 För att förstå hur genussystemet upprätthålls där både hierar-

ki och dikotomi står som betydande grundstenar måste vi dock även se till hur män i lika stor 

grad som kvinnor deltar i detta upprätthållande. Enligt socialantropologen Rafael Ramírez kan 

genusförtrycket bara motarbetas genom att man även låter män reflektera över sin egen maskuli-

nitet.7 Zelaya och hans kollegor i sin tur förespråkar en ökad sexualundervisning i Nicaragua där 

män också inkluderas.8 Jämställdhetsprogram där män är involverade bedrivs redan på sina håll i 

                                                                 

 
1 Latinamerika.nu: http://www.latinamerika.nu/l-nder/nicaragua/vissa-g-nger-s-f-rtj-nar-kvinnan-att-bli-slagen (läst:2008-03-08 
01:40)
2 Johansson: 2008:23 
3 RFSU: http://www.rfsu.se/nicaraguas_totalforbud_mot_abort_star_fast.asp (läst: 2008-05-12) 
    SVT : http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=688635&from=rss (läst: 2008-05-31) 
4 Latinamerika.nu:http://latinamerika.nu/Fordjupning/999/latinamerikas-svarta-homo-far/?c=3Jaemstaelldhet, (läst: 2007-05-18 
23:50)
5 Latinamerika.nu: http://www.latinamerika.nu/kategorier/politik-samh-lle/snart-lagligt-att-vara-homo (läst: 2007-05-18 23:50)
6 Zelaya et al: 1997 
7 Ramirez: 1999 
8 Zelaya et al: 1997 
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Nicaragua.9  Många påtalar dock att det finns vissa risker med att involvera män i jämställdhet-

sarbetet10 Det man är rädd för är att männen till slut skall komma att dominera även denna sfär. 

Självklart tycker även jag att den risken bör tas på allvar. Men jag tror fördelarna väger tyngre. 

För att öka mäns intresse för frågor kring genus, manlighet och heteronormativitet är en grund-

läggande förutsättning därför att försöka förstå och problematisera den manliga identiteten. Ge-

nom att skapa en bredare insikt i hur genusstyrda mönster och heteronormativa ideal präglar 

mäns identitetsskapande i Nicaragua tror jag chanserna ökar att involvera fler i arbetet att föränd-

ra hierarkiska strukturer som diskriminerar och begränsar kvinnor och män. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är därför att undersöka de normer kring manlighet och sexualitet som 

figurerar i nicaraguanska mäns identitetsskapande liksom utreda hur identitetsskapande deltar i 

reproduktionen och/eller utmaning av normer kring manlighet i Nicaragua. För att kunna uppnå 

mitt syfte är följande frågor viktiga att besvara: 

• Vilka normer kring manlighet och sexualitet uppenbarar sig i informanternas berättelser? 
• Vilka sanktioner i form av missnöje/uppmuntran används för att reglera dessa normer? 
• På vilket sätt påvisar informanternas skildringar reproduktion och/eller utmaning av normerna 

kring manlighet i Nicaragua? 

1.3 Disposition 
I följande kapitel, alltså kapitel två, presenteras de teoretiska resonemang och definitioner som 

jag använt mig av i tolkningen av mitt material samt en teoretisk bakgrund till dessa I uppsatsens 

tredje kapitel framgår hur jag gått tillväga i insamlingen och bearbetningen av mitt intervjumate-

rial. I kapitel fyra presenteras intervjuerna. I kapitel fem sammanfattar jag slutligen vad jag 

kommit fram till utifrån mina frågeställningar, liksom de slutsatser jag kunnat dra av min under-

sökning. Sist i uppsatsen, efter bibliografin, följer två appendix. Den ena ger bakgrundsinforma-

tion kring landet Nicaragua, och den är en presentation av de åtta personer jag intervjuat liksom 

om själva intervjutillfället.   

 

                                                                 

 
9 Latinamerika.nu: http://www.latinamerika.nu/l-nder/nicaragua/vissa-g-nger-s-f-rtj-nar-kvinnan-att-bli-slagen (läst: 2008-03-08)
10 För diskussion kring risker med män i jämställdhetsarbetet läs: Johansson: 2007 Zelaya et al 1997, Sternberg: 2000 

 6

http://www.latinamerika.nu/l-nder/nicaragua/vissa-g-nger-s-f-rtj-nar-kvinnan-att-bli-slagen


2 Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel består av en diskussion kring de teoretiska ramverk som kommer att användas i min 

undersökning. Först följer en diskussion kring synen på identitet och norm. Därefter ges en all-

män bakgrund till genusforskning liksom dess kopplingar till sexualitet och heteronormativitet. 

Efter detta presenteras och problematiseras begrepp som manlighet, maskulinitet, machismo och 

mansforskning. Här åskådliggörs också diskussionen kring etnocentrism, exotisering och förenk-

lade generaliseringar inom studerandet av den latinamerikanska, manliga identiteten. Inom vart 

och ett av ovan nämnda avsnitt motiverar jag vilka teoretiska begrepp och definitioner som jag 

valt att använda mig av i analysen av mitt material.  

2.1 Identitet som social konstruktion 
Man brukar tala om två huvudsakliga inriktningar i betraktelsen av identitet: essentialism och 

konstruktivism. Den postkoloniala tänkaren Stuart Hall beskriver i ”Globaliseringens kulturer” 

hur essentialismen utgår från att betrakta identitet som någonting autentiskt och äkta med en ur-

sprunglig essens. Inom konstruktivismen däremot förklarar man identitet som en konstruktion 

ansluten till en ständigt pågående och föränderlig process. Identiteten skapas i en viss kontext. 

Konstruktivismen fokuserar på de sociala aspekterna av en identitet. Detta synsätt är det som jag 

skall fokusera på i min uppsats.11  

Viktigt att klargöra är att konstruktivismen skiljer sig både från den strukturalistiska och den 

instrumentella synen på identitet. Strukturalismen å ena sidan förklarar individers identitetspro-

cess som ett resultat av den strukturella makronivån vilket enligt statsvetaren Catarina Kinnvall 

gör individen till en passiv varelse. Detta synsätt är vanligt inom sociologin. Instrumentalismen å 

andra sidan betraktar identitetsprocessen ur enbart individperspektiv, och individens aktiva hand-

lande står här i fokus. Det som sker på makronivån förklaras inom instrumentalismen som en 

effekt av individens medvetna handlande. Konstruktivismen i sin tur beaktar på sätt och vis både 

strukturen och individen och förklarar identiteten utifrån en relationell nivå. Här belyses hur in-

dividen både formar och formas av samhället de lever i.12 Min studie utgår också från denna rela-

tionella utgångspunkt, vilket blir viktigt att ta fasta på i betraktandet av hur informanterna är med 

i upprätthållandet eller utmanandet av normer kring den manliga identiteten.   

En annan vanlig uppfattning bland många konstruktivistiska forskare är betydelsen av ”crea-

ting otherness” i den identitetsskapande processen. Ett synsätt som företräddes av bland annat 

                                                                 

 
11 Stuart Hall 1999:231-242, Lena Gerholm 1998:9 
12 Kinnvall, 2003: 9-12 
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socialantropologen Fredrik Barth på 60-talet. I detta synsätt betonas kontrasteringens vikt i ska-

pandet av en människas identitet och definieringen av vad man inte är, blir avgörande i identifie-

ringen av sig själv.13 Det kommer att bli relevant att använda mig av denna diskussion för att 

tydliggöra vad informanterna jag intervjuat uttrycker som avvikande eller ”det andra” i relation 

till sin egen identitet. Detta synsätt är även viktigt att ha i beaktande i själva forskningsprocessen 

för att synliggöra mina egna eventuella eurocentriska fördomar och motarbeta felaktiga stereoty-

piseringar av den latinamerikanska mannen i kontrast till den europeiska eller nordamerikanska.  

Något som jag också kommer ha i medvetandet under undersökning är identitetens förhållan-

de till makt även om det inte är det jag främst skall fokusera på. Jag utgår här från Etnologen 

Birgitta Svensson synsätt. Hon exemplifierar detta förhållande på ett klargörande sätt i antologin 

”Skjorta eller själ” där hon visar på hur vissa individer eller grupper har större frihet att identifie-

ra sig själva än andra. Ju mer avvikande en person eller grupp är, desto mindre frihet har den att 

identifiera sig.14

Trots min konstruktivistiska utgångspunkt vill jag nu här understryka att jag inte tror att vi helt 

kan utesluta att människors identitet även styrs av biologiska förutsättningar. Snarare tror jag att 

dessa deltar som en del av de komponenter som styr den identitetsskapande processen. En pro-

cess som också är oerhört präglad av sociala och kulturella omständigheter. Jag vill dock inte 

nedvärdera vikten i att studera det socialt konstruerade inom en identitet. Jag tror tvärtom, i linje 

med det konstruktivistiska synsättet att det är ytterst viktig att försöka synliggöra den sociala 

komplexiteten och föränderligheten inom människors identitet. På samma gång lämnas kanske 

också utrymme att se vad som är mer bestående och biologiskt grundat inom en människa. Min 

avsikt min denna uppsats är emellertid att betrakta de socialt konstruerade aspekterna av den 

manliga identiteten i Nicaragua.  

2.2 Normer i ständig förändring 
Normer och normbyggande är ett viktigt inslag i diskussionen kring identitet. I samstämmighet 

med identitetsbegreppet väljer jag att även betrakta normer utifrån ett konstruktivistiskt perspek-

tiv.  

Enligt Anne Siegeststeither i ”Encyclopedia of Anthropology” uttrycker begreppet norm ”ett 

idealt standardmönster i en given social grupp eller social kontext, vari anpassning förväntas.” I 

bokens förklaring framhålls även normens föränderliga karaktär liksom dess syfte att tillhanda-

                                                                 

 
13 Alsmark 1997: 11 
14 Svensson 1997:38-61  
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hålla system av ordning och orientering.15 Liknande resonemang förs även av etnologen Lena 

Martinsson i sin avhandling ”Gemensamma liv” där hon skriver att det är viktigt att belysa hur 

normer inte bara upprepas för att passa in i en samhällsstruktur utan också vacklar och omvand-

las.16 I anslutning till dessa tankegångar har jag för avsikt att blottlägga normer liksom åskådlig-

göra hur de i en ständigt pågående process både reproduceras och utmanas.  

Encyklopedin klargör även att samhällen utvecklar sanktioner för att reglera normerna. Här 

handlar det i huvudsak om belöning och bestraffning, där anpassning belönas och avvikelse be-

straffas. Dessa resonemang kommer vara till stor hjälp när jag skall försöka upptäcka vilka nor-

mer som döljer sig i informanternas berättelser och på vilket sätt de regleras. Jag upplever dock 

belöning och bestraffning som alltför kraftfulla benämningar. Istället väljer jag att definiera nor-

mens sanktionering/reglering som styrd av uppmuntran till anpassning och missnöje för avvikel-

se. Jag tror nämligen att dessa sanktioner i många fall sker på oerhört subtilas sätt.17

I linje med encyklopedin anser jag även att det är genom socialiseringen av människor som 

normer överförs och detta sker oftast i en människas unga år. Denna överföring präglas oftast 

inte av inlärning utan är snarare som en relativt omedveten process tillexempel i form av för-

väntningar.18 Därför är det viktigt att jag som undersökare ibland måste vara väldigt uppmärksam 

för att upptäcka vilka normer som kan dölja sig i informanternas berättelser.  

Angeläget att understryka är även att jag enbart genom mina informanters utsagor försöker ta 

reda på vilka normer kring manlighet och sexualitet som råder i just deras kontext. Jag vill med 

andra ord motverka mina egna förutfattade meningar om vilka normer som kan tänkas komma 

fram och istället ta fasta på informanternas mer eller mindre framträdande bilder av avvikelse, 

anpassning, socialisering och social ordning. Självklart är dock min uppgift att ta reda på om det 

även går att finna vissa mönster kring dessa normer och så fall på ett lättöverskådligt sätt katego-

risera dessa. 

2.3 Genus och sexualitet 
Till konstruktivismen kan även en genusdiskussion kopplas. En av de första som diskuterade 

snedvridna maktförhållanden mellan könen utifrån ett konstruktivistiskt synsätt var den franska 

filosofen och feministen Simone de Beauvoir. Hon myntade bland annat, 1949, det kända citatet: 

”Man föds inte till kvinna, man blir” Beauvoir tog fasta på ett biologiskt och ett kulturellt kön 

                                                                 

 
15 Siegetsteither 2006:1750 
16 Martinsson 1997 
17 Anne Siegetsteither 2006: 1750-1753 
18 Anne Siegetsteither 2006: 1750-1753 
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och visade på hur den manliga identiteten utgör norm liksom hur den kvinnliga identiteten till-

skrivits vissa egenskaper i kontrast till mannen. 19

Utifrån dessa konstruktivistiska tankegångar har teorier kring genussystemet uppstått. Be-

greppet "genussystem" myntades i Sverige år 1988 av den svenska historieprofessorn Yvonne 

Hirdman. Hennes teori har haft stor genomslagskraft över hela världen och betyder mycket för 

forskning kring hur kvinnligt och manligt skapas liksom vilken betydelse detta har för maktför-

delningen mellan könen. Precis som vi diskuterade normer menar Hirdman att genussystemet 

likaså bidrar till social ordning vilket gör det lättare för människan att orientera sig och hantera 

den komplexa verklighet som hon lever i.  

Genussystemet bygger på två grundläggande logiker, hierarki och dikotomi. Dikotomins logik 

förutsätter ett motsatstänkande och går ut på att kvinnligt och manligt till varje pris hålls isär för 

att inte luckra upp de könsroller som talar om för oss hur vi ska bete oss. Det är genom denna i-

särhållning av manligt och kvinnligt som den andra logiken inom genusteorin fötts, nämligen 

hierarkin. Denna går ut på att mannen utgör en ständigt överordnad ställning i relation till kvin-

nan vilket innebär att den kvinnliga identiteten relateras och anpassas som en ständigt underord-

nad motpol till den manliga.  

Hirdman understryker att genussystemet har uppkommit ur både kvinnors och mäns förvänt-

ningar, föreställningar och idéer om vad som är manligt respektive kvinnligt. Till det manliga 

associeras bland annat egenskaper som handlingskraft medan kvinnlighet kopplas till exempel 

till passivitet och omhändertagande. Systemet uppfattas som något naturligt och överförs medve-

tet och omedvetet till kommande generationer när flickor och pojkar fostras in i kvinnliga och 

manliga roller. Redan vid födseln skriver vi på ett kontrakt där vi godtar förhållningssätt som 

samhället tillskrivit oss, beroende på om vi är män eller kvinnor. Systemet bibehålls eftersom 

båda könen godtar normen kring hierarkins och dikotomins logik.20

Hirdmans teori om genussystemet valdes här att nämnas eftersom det ligger till grund för en 

fortsatt nyanserad och mångfasetterad genusdebatt som denna uppsats kan ses som ett bidrag till. 

Samtidigt vill jag dock påpeka bristen i att genusteorin definierad som ovan inte alls tar hänsyn 

till individens egenskaper och föreställningar, utan ser endast till det strukturella. Dessutom an-

ser jag att det begränsar förståelsen av kön till att vara alltför statisk då diskussionen kring even-

tuell utmaning av könsnormer kommer helt i bakvattnet av reproduktionen av genusstyrda identi-

teter.  

                                                                 

 
19 Frisell, Ellborg 1998: 22 
20 Hirdman 1988  
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Dessa aspekter bland många debatteras emellertid ständigt i genussammanhang och perspekti-

vet är idag ytterst komplext. Många inriktningar och uppfattningar existerar kring begreppet ge-

nus.  

Viktigt att belysa är många forskares invändning mot sättet att dela upp kön och genus. Judith 

Butler, som är en av förgrundsfigurerna för denna kritik, hävdar att det inte finns något naturligt 

kön som föregår genus. Istället menar hon att kön precis som genus är en kulturell konstruktion. 

Hon påstår att traditionell genusforskning ofta tenderar att osynliggöra skillnader kvinnor sins-

emellan och syftar då på bland annat klass, ras, etnicitet och sexualitet. Detta är viktigt att ha i 

medvetandet men enligt mig är man som forskare inte skyldig att analysera alla dimensioner av 

en människa i studiet genus och kön. Jag har valt att inrikta mig på manlighet i relation till sex-

ualitet, men lägger betydligt mindre vikt vid etnicitet och klass till exempel.    

En av Butlers hjärtefrågor är just sexualitet i relation till genus. Hon anser att kvinnlighet ska-

pas i en kulturell kontext som genomsyras av heteronormativa ideal. Detta tydliggörs genom 

Butlers påfunna begrepp: ”Den heterosexuella matrisen” Denna matris speglar hur genusord-

ningen bygger på ett kvinnligt och ett manligt kön/genus, som i sin tur definieras som varandras 

motsatser, och hierarkiskt genom en obligatorisk heterosexualitet.21

Butlers resonemang för in en viktig dimension i min studie och i samstämmighet med henne 

vill jag också ta fasta på heteronormativa inslagen i de processer där den manliga identiteten 

skapas. Jag väljer att använda mig av hennes definition av heteronormativitet som här står för ett 

antagande om att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt. Det 

som faller utanför betraktas som avvikande.22  

Trots att mycket av Butlers resonemang inspirerat mig i min studie vänder jag mig emot delar 

av hennes synsätt. Bland annat anser jag i motsats till Butler att kön och genus visst bör delas 

upp. 23 Jag väljer således att definiera genus som det symboliska värde vi tillskriver de biologiska 

könen. Detta värde betraktar jag som en social konstruktion som är både föränderlig och kom-

plex och verkar för att särskilja könen liksom ställer kvinnliga och manliga egenskaper mot var-

andra. Med kön syftar jag på de medfödda egenskaper som särskiljer män och kvinnor. Detta 

berör främst fysiska skillnader, men inget säkert kan sägas om huruvida vi även besitter olika 

egenskaper i vår personlighet som går att härröra till våra gener. Detta ämnar jag dock inte ut-

forska utan väljer istället att studera det genusbestämda och socialt konstruerade inom manligt 

identitetsskapande i Nicaragua.  

 

                                                                 

 
21 Frisell, Ellborg: 1998:22-23, Johansson: 2000: 23, Rosenberg 2005: 7-23  
22 Rosenberg: 2005:11 
23 Frisell, Ellborg: 1998:22-23, Johansson: 2000: 23, Rosenberg 2005: 7-23  
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2.4 Är machismo ett rättvist begrepp? 

2.4.1 Mansforskning - ett nytt fenomen 
Mansforskningen är ett relativt nytt fenomen och studiet av män och manlighet har inte pågått 

mer än 20-30 år. Man började med att studera mäns identitet med fokus på homosexualitet och 

utifrån detta växte mansforskningen sedan fram.24 Sociologen Thomas Johansson har skrivit bo-

ken ”Det första könet”, vilket är en redogörelse av mansforskning och teorier kring manlighet. 

Johansson beskriver hur det redan under tidigt 80-tal formades idéer i USA som beskrev manlig-

het som socialt och kulturellt konstruerat. Men viljan att förändra könsrollerna lyste med sin 

frånvaro.25 Efter detta tycks mansforskningen ha utvecklats avsevärt och bidrar idag med ett kraf-

tigare ifrågasättande av den manliga identitetens hierarkiska karaktär. Johansson menar dock att 

manlighetsforskningen fortfarande är alltför entydig och onyanserad. Bland annat kritiserar han 

det vanligt förekommande begreppet patriarkat och menar att det skapar statisk bild av relationen 

mellan män och kvinnor och fördrar att istället tala om hegemonisk manlighet. Även om han 

påpekar att män fortfarande som kollektiv besitter mer makt än kvinnor menar han att patriarkat-

begreppet bortser från eventuella förändringar och förskjutningar vilket han vill motverka med 

benämningen hegemonisk manlighet.26 I samklang med Johansson tror jag också att det är oer-

hört viktigt att ta fasta på manlighetens föränderliga och formbara karaktär. 

 

2.4.2 Machismo eller manlighet 
Precis som Johansson framhäver många andra forskare också vikten att nyansera bilden av man-

lighet. I antologin: ”Changing men and masculinities in Latin America” vill författarna bland 

annat utröna varför människor på olika nivåer fortsätter att generalisera kring latinamerikanska 

män och kvinnor och försöker med antologin fånga komplexiteten och föränderligheten inom 

maskuliniteteten27  

En viktig diskussion som bör nämnas i sammanhanget är synen på begreppet ”machismo”. 

Den svenska forskaren Peter Sternberg problematiserar begreppet machismo. Han betraktar det 

som ett fenomen som legitimerar kvinnans underordning och menar att det dels bör förstås som 

ett individuellt beteende och som manifestation i politiska, kulturella och sociala strukturer, lik-

                                                                 

 
24 Johansson 2000:12 
25 Johansson: 2000:18 
26 Johansson: 2000:34 
27 Gutmann: 2003:4,12,23,31 
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som att man måste förstå machismons inverkan på olika nivåer för att komma åt genusproblema-

tiken och kvinnligt förtryck i Nicaragua.28

Antropologiprofessorn Roger N. Lancaster i sin tur förklarar machismon dels som ett system 

mellan kvinnor och män men också som en strukturerande makt män emellan där vissa egenska-

per ger mer status än andra. Machismon definierar vad man är och inte är menar han.29

Den mexikanske forskaren Matthew Gutmann problematiserar också begreppet, för att komma 

runt de generaliserade och entydiga beskrivningarna kring den manliga identiteten i Latinameri-

ka. Han betraktar machismo som en föränderlig process och visar många exempel på hur invå-

narna i den mexikanska staden han studerat i allra högsta grad deltar formandet av den manliga 

identiteten, vilket problematiserar stereotypiserade genusdefinieringar.30  

Jag själv väljer jag i samstämmighet med den puertoricanska antropologiprofessorn Rafael 

Ramaírez att ställa mig kritisk till att använda termen machismo över huvudet taget. Han visar på 

hur termen tenderar att skapa generaliseringar och självuppfyllande beskrivningar av det masku-

lina beteendet i Latinamerika.31  

 Däremot har både Sternberg, Lancaster och Gutmann i sina synsätt på machismo viktiga po-

änger som bör tas i beaktande när jag studerar normer kring manlig identitet. Jag har som avsikt 

att analysera fenomenet manlighet främst på en individuell nivå. Manlighet betraktas vidare som 

det symboliska värde vi tillskriver personer som fötts till män. Detta värde betraktar jag som en 

social konstruktion som är både föränderlig och komplex och speglar de normer kring hur en 

man förväntas vara inom en särskild kontext.  

2.4.3 Sammanfattning 
De teoretiska begrepp och definitioner som främst berörs i uppsatsen utgår alltså från ett kon-

struktivistiskt synsätt där både identitet, normer, manlighet, heteronormativitet och genus betrak-

tas som sociala konstruktioner anslutna till en komplex och ständigt föränderlig process.  

En människas identitet formas bland annat genom att man definierar vad man inte är, det vill 

säga ”creating otherness”. Man är manlig därför att man inte är kvinnlig. Manlighet betraktas här 

som det symboliska värde vi tillskriver personer som fötts till män. 

Normer kring manlighet och kvinnlighet upprätthålls genom ett så kallat genussystemet. Detta 

system bygger på två grundläggande logiker, dikotomi (isärhållning) och hierarki (rangordning). 

Systemet bibehålls eftersom båda könen godtar normen kring hierarkins och dikotomins logik.  

                                                                 

 
28 Stenberg: 2000 
29 Lancaster: 1992 
30 Gutmann: 1996 
31 Ramírez: 1999 
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Norm definieras i sammanhanget som ”ett idealt standardmönster i en given social grupp eller 

social kontext, vari anpassning förväntas”. Normens föränderliga karaktär är här relevant att stu-

dera liksom dess syfte att tillhandahålla system av ordning och orientering. Undersökningens 

syfte är att blottlägga olika normer liksom åskådliggöra hur de både reproduceras och utmanas. 

Jag har också för avsikt att ta fasta på hur dessa normer regleras genom uppmuntran till anpass-

ning och missnöje för avvikelse.  

Något som är betydelsefull i sammanhanget är det Judith Butler kallar ”den heterosexuella 

matrisen”. Denna matris speglar hur genusordningen bygger på ett kvinnligt och ett manligt 

kön/genus, som i sin tur definieras som varandras motsatser, och hierarkiskt genom en obligato-

risk heterosexualitet.  

Den manliga identiteten präglas alltså av heteronormativa ideal. Heteronormativitet innebär ett 

antagande om att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt. Det 

som faller utanför betraktas som avvikande 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer metoden av undersökningen att presenteras. Först bör nämnas att detta är 

en induktiv studie där den empiriska verkligheten föregår den teoretiska analysen. Utifrån syftet 

har jag sålunda utfört mina intervjuer och därefter försökt upptäcka kategorier och mönster.32 

Viktigt att understryka är att jag dock inte gått in i mitt material fri från en teoretisk bakgrund. 

Tvärtom har jag låtit mig inspirerats av vissa teoretiska resonemang och definitioner som fram-

går ovan, men för den delen inte låtit dessa styra min studie. En mer ingående redogörelse över 

hur denna induktiva studie genomförts följer i detta kapitel. 

I kapitlets första avsnitt beskriver hur jag gått till väga för att samla in data och den andra de-

len beskriver hur data bearbetats. 

3.1 Insamling av data 
För att uppnå mitt syfte har jag valt en kvalitativ metod. Denna metod karaktäriseras, enligt filo-

sofen Jan Hartmans definition, av att man försöker uppnå förståelse för livsvärlden hos en indi-

vid eller grupp individer. Han betonar också att det som söks i kvalitativa studier är förståelsen 

hur människan upplever sin situation och människors tolkningar står i fokus i kontrast till den 

kvantitativa som karaktäriseras av mätbara fakta. Istället för att utföra så många intervjuer som 

möjligt handlar det inom den kvalitativa metoden att utföra färre fast mer djupgående.33 Den kva-

litativa metoden lämpar sig bra för min undersökning på grund av att den just behandlar män-

niskors egna upplevelser kring identitet. Jag har valt att intervjua åtta personer som fått berättat 

om sin uppväxt och tillvaro i Nicaragua. Anledningen till att intervjuerna främst kretsat kring 

barndom och ungdom är att denna period har stor betydelse för en människas identitetsskapande 

Urvalet av informanter har främst skett med en snöbollsmetod det vill säga att jag har fått tag på 

ett par informanter som sedan tipsat mig vidare om fler personer som befinner sig i Sverige men 

som växt upp i Nicaragua. 34 Intervjuerna har skett via skype, msn och telefon men främst genom 

personliga möten. Jag har i huvudsak intervjuat män i åldern 19-45 år som tillbringat hela eller 

delar av sin uppväxt i Nicaragua. Därutöver har jag intervjuat två kvinnor varav den ena, 24 år, 

är syster till en av de unga män jag pratat med. Detta gjordes i syfte att upptäcka eventuella kon-

traster i identitetsskapandet mellan två syskon av olika kön inom samma familj. Den andra kvin-

                                                                 

 
32 För närmare förklaring av induktiv metod läs: Hartman 1998:128-137 
33 Hartman 1998: 239 
34 Esaiasson et al 2004: 212. 
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nan som är 45 år, har utövat moderskap åt en pojke och en flicka i Nicaragua, vilket jag anser 

som ytterst intressant för att öka förståelsen av manligt identitetsskapande i landet.35. 

Intervjuerna jag utfört har varit öppna och bör betraktas som ett mellanting mellan livshis-

toriska och semistrukturella36. Detta innebär att jag låtit informanterna fritt berätta sina lev-

nadshistorier men har sett till att de också berört några väsentliga teman. Intervjuerna har alltså 

fått fortlöpa i den takt och ordning som informanterna valt att berätta och jag har bara sett till att 

de flesta av mina teman berörts. Denna teknik betraktar jag som väldigt passande för min un-

dersökning då den i många fall bidrar till att synliggöra mönster kring vilka normer som haft stor 

betydelse för just dessa informanters identitetsprocess. 37  

De genomförda intervjuerna pågick mellan 30 minuter och två timmar. De har alla spelats in 

med en bandspelare och därefter transkriberats av mig. Det är bara jag som lyssnat på det inspe-

lade materialet. Dessutom är alla informanternas namn i uppsatsen fingerade för att skydda deras 

anonymitet 

Slutligen är det här oerhört viktigt att understryka att jag som undersökare alltid påverkar in-

tervjun enbart genom min närvaro. Intervjun formas i allra högsta grad av vilken kontakt som 

skapas mellan intervjuare och informant, liksom bådas förutfattade meningar. Kanske överdriver 

eller undanhåller informanten vissa saker till exempel av rädsla att övertolkas eller i syfte att 

säga det hon/han tror jag vill höra. Även jag påverkas självklart av liknande orsaker. Detta be-

traktar jag dock inte som en nackdel för studien. Istället menar jag att varje enskilt in-

tervjutillfälle bör betraktas som en del i den process där normer och identiteter formas. Detta har 

jag haft i medvetandet under alla mina intervjuer och kommer således också ta i beaktande när 

jag analyserar materialet.38

3.2 Bearbetning av data 
Efter att transkriberingen avklarats har jag läst igenom samtliga intervjuer flertalet gånger och 

utifrån detta sammanställt olika kategorier som jag betraktar som relevanta föra att undersöknin-

gen. Jag har här utgått från två kriterier, nämligen vad i utsagorna som jag tycker verkar vara 

viktigt för informanterna själva liksom vad jag själv upplever som relevant att uppmärksamma i 

deras berättelser, i syftet att undersöka normer och manligt identitet i mina informanters kontext. 

Kategorierna belyser några viktiga sociala sammanhang som informanterna har befunnit sig i 

och fortfarande gör i många fall. Jag är fullt medveten om att informanterna deltar eller har del-

                                                                 

 
35 För ytterligare motivering av vikten av kvinnors perspektiv i förståelsen av maskulinitet se: Vivieros Vigoya 2003: 52  
36 Denscombe 1998: 135, Ehn 1996: 144 
37 Jämför Selghed 2004: 99 
38 För ytterligare resonemang om forskarens roll vid intervjuer läs: Oscar Pripp: 1999: 41-54 
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tagit i massvis av fler sammanhang än just dessa, men jag betraktar dessa som de mest relevanta 

utifrån givna kriterier. 

De fyra sammanhang som utsetts har jag valt att presentera inifrån och ut, där familjen betrak-

tas som det innersta och fritiden representerar den längst ut. Däremellan inbegrips grannarna 

och skolan. Angeläget att understryka är dock att dessa kategorier på intet sätt fullständigt går att 

renodla från varandra. Tvärtom är dessa sociala sammanhang stark förankrade i varandra både 

rumsligt och tidsmässigt. Något som kommer att belysas i presentationen av min empiri. 

För att kunna analysera mitt material har jag dragit nytta av de definitioner och teorier kring 

normer identitet, genus, sexualitet, och manlighet som valts ut i föregående kapitel. 

Jag väljer att betrakta det informanterna berättar som en lika viktig del i den normskapande 

processen som de faktiska erfarenheterna de beskriver.  

Viktigt att nämna i sammanhanget är att jag redigerat de transkriberade intervjuerna. Dels har 

jag uteslutit många pauseringar, betoningar, skratt, temposkiftningar och talspråksegenheter. 

Dels har vissa omformuleringar gjorts i syfte att göra texten mer lättbegriplig. 39 Jag är fullt med-

veten om de representativa problemen som finns i bearbetningen av kvalitativt intervjumaterial 

och mitt sätt att redigera skulle av vissa kritiseras som förvanskning av materialet. Jag hävdar 

dock att denna omarbetning ibland varit nödvändig av både etiska och praktiska skäl. Om jag 

istället hade återgivit ordagrant vad som sagts i intervjuerna skulle det i vissa fall bli svårt för 

läsaren att förstå och hänga med och dessutom skulle informanten riskera att fördummas i fram-

ställningen på grund av språkliga okunskaper eller talspråkliga meningsuppbyggnader.40

Jag vet dock att jag som undersökare i allra högst grad medverkar i hela forskningsprocessen 

och påverkar resultatet, något som aldrig går att fullständigt göra sig fri från inom forskning. 

Dels bidrar min närvaro vid intervjutillfället som jag redan påpekat, till produktionen av empirin. 

Dessutom är det jag som sitter på tolkningsföreträdet och bestämmer vad som skall förmedlas 

från informanternas ibland både motsägelsefulla och svårbegripliga resonemang. Och trots att 

detta är en induktiv studie där empirin i huvudsak ämnar styra undersökningen är det oerhört 

viktigt att aldrig släppa medvetenheten om detta. För mig har det bland annat varit angeläget att 

vara uppmärksam på att aldrig ändra citaten så att det skall passa mina frågeställningar. Dessu-

tom har jag haft för avsikt att försöka undvika felaktiga generaliseringar av den latinamerikanska 

manliga identiteten. 

                                                                 

 
39 De transkriberade intervjuerna går att tillgå hos mig i oredigerat skick för granskning. 
40 Läs exempel på hur sådana redigeringar kan gå till i Ehn 1996:136-144 
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4 Från familjen till fritiden - fyra sociala sammanhang 

Detta kapitel belyser fyra sociala sammanhang som kommit upp i informanternas berättelser om 

barndom.  

Alla avsnitt inom kapitlet är strukturerade ungefär på liknande sätt. Först träder informanter-

nas berättelser fram och analyseras allt eftersom, utifrån mina tre frågeställningar. På slutet av 

varje avsnitt sammanfattas de viktigaste analyserna. Detta för att det på ett lättöverskådligt sätt 

skall gå att skönja mitt syfte genom hela studien. Viktigt att påpeka är att alla informanter inte 

förekommer inom varje avsnitt. Dessutom är inte heller alla mina frågeställningar lika fram-

trädande inom samtliga avsnitt. 

4.1 Familjen 
Följande avsnitt kommer att behandla det jag valt att benämna som informanternas innersta so-

ciala sammanhang, det vill säga familjen. I begreppet familj inbegrips här allt ifrån mamma, 

pappa syskon och mor- och farföräldrar till kusiner, styvpappor och fostermammor. Det är alltså 

inte de biologiska banden som definierar kategorin i detta sammanhang även om de i många fall 

har en stor plats. Snarare skildras här en ganska vid innebörd, och jag utgår i huvudsak från in-

formanternas egen förståelse av begreppet familj. Avsnittets fokus är här i linje med mitt syfte att 

presentera vilka normer kring manlighet och sexualitet som träder fram i informanternas skil-

dringar av sin familjesituation och sina hemmiljöer. 

Föräldrar, hushållssysslor och förbud 

Jag och mina systrar och min adoptivbröder hjälpte allihopa till hemma, min mamma lärde oss att tvätta klä-
der med händerna, stryka kläder, laga mat, göra allt hemma. Min mamma sa aldrig att laga mat är bara till tje-
jer, som många andra gjorde, aldrig! 

 

Detta berättar William en 35-årig man som växte upp med sin mamma, två systrar och två adop-

tivbröder i den relativt lilla staden Jinotega i norra Nicaragua. Jag frågar William om hans rela-

tion till sin pappa och han berättar att hans pappa lämnade mamman innan han ens fötts: 

Jag träffade min pappa för första gången när jag var nio år. Och sen träffade jag honom kanske en gång per 
år. Efter det förlorade jag kontakten med honom. För mig, har jag ingen pappa. 

Hur känns det då? 

För mig? Jag tackar till min gud att jag inte har någon pappa. Jag har min mamma som både pappa och 
mamma. Jag har ingen pappa.  

Vilken relation har du till din mamma, eller hade när du var yngre?  

Min mamma… Hon är underbar! 
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På vilket sätt? 

Allt! Allt! Kanske om jag pratar med henne, så kommer hon förstå. Hon vet men, vi pratar aldrig om det! 
Helst skulle hon ju vilja att jag skulle gifta mig och skaffa ett barn. Men jag har sagt till henne: aldrig! Ald-
rig! 

Har hon varit här i Sverige och hälsat på dig? 

Nej, ingen har kommit hit till Sverige och hälsat på. Jag har frågat min mamma, men hon vill inte. Hon har 
sagt att hon inte ville sitta på flyget, men jag tror inte det är det. Hon vet att jag är homosexuell, och hon vill 
inte se hur jag har det här, tror jag. Som när jag var i Nicaragua, hon tittade på mig och sa: jag gillar inte dina 
kläder! 

Vad sa du då, då? 

Jag, sa: det är mina kläder vad är det för problem?  
 

William emigrerade till Sverige när han var 25 år. Det var en kompis till honom som betalade 

flygbiljetten. En vän från Jinotega som hans familj ställt upp för en gång i tiden och som nu bod-

de i Sverige. Annars hade William aldrig haft råd. Innan emigreringen stod han utan både arbete 

och boende. Hans mamma hade nämligen kastat ut honom hemifrån på grund av att han i 20 års 

ålder berättat att han var homosexuell. Ett tag försökte han klara sig genom olika småjobb samt 

att bo hos kompisar men efter ett tag stod han inte ut längre med en familj där flera av famil-

jemedlemmarna försköt honom, liksom en rad andra problem som vi kommer komma in på län-

gre fram.1999 flyttade William till Sverige. 

I Sverige upplever han en mycket större acceptans för homosexuella än i Nicaragua, och syftar 

här på hur folk han inte känner uppträder 

Om jag tänker på kompisar, då ser jag ingen större skillnad. Men vad det gäller folket i Nicaragua och folket 
här är det stor skillnad, därför här i Sverige accepterar alla att man är homosexuell. Nästan alla, inte nazister, 
men de är inte så många. Men i Nicaragua är det inte alls alla som accepterar en. I Nicaragua måste homo-
sexuella leva dubbelliv. På dagen går du till jobbet eller skolan Och på kvällen, på diskotek. Bögdiskotek. Du 
får inte visa någonting. Det är inget liv!  

 

Williams historia säger mycket om hur det kan vara för homosexuella i Nicaragua Men vad vi 

skall komma att se är att den också synliggör hur manlighet ofta betraktas. Något som delvis 

framgår i citaten ovan. William beskriver ju sin mors misstycke mot hans kläder som ett tecken 

på bristande acceptans mot att han är homosexuell. Detta visar på att det råder en åsikt hos henne 

vad en man skall ha på sig vilket han inte uppfyller. Detta förknippar hon med hans homosex-

ualitet. Även William själv tycks betrakta det på liknande sätt vilket framgår när jag frågar ho-

nom när han kom på att han var homosexuell: 

 

Åh… jag har vetat i hela mitt liv (skratt). Jag tror jag lekte med mina kusiner, mina tjejkusiner. Jag lekte fri-
sör och fixade deras hår och allt sånt där. Det har jag gjort i hela mitt liv. Jag tittade på mina syskon och min 
mamma när de sminkade sig. Jag tittade på deras klänningar. Jag kunde inte säga någonting till mina föräld-
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rar eller mina kompisar men jag tittade hela tiden på tjejer och deras väskor och tänkte att jag skulle vilja ha 
en likadan.  

 
Jag frågar hur han tror hans mamma skulle ha reagerat om han bad om att få en sådan väska: 

Mina föräldrar, alltså min mamma skulle ha slagit mig, eller något sånt.  
 

William förknippar alltså här sin sexuella identitet med sitt intresse för det som bryter mot 

normen kring vad en pojke skall tycka om. Detta förhållningssätt går att koppla till Judiths But-

lers resonemang kring ”den heterosexuella matrisen” som speglar hur genusordningen bygger på 

ett kvinnligt och ett manligt kön/genus, som i sin tur definieras som varandras motsatser, och 

som förutsätter obligatorisk heterosexualitet.41 Jag har inte på något sätt för avsikt att framställa 

Williams upplevelse av sin identitet som osann men möjligen är hans omedelbara koppling till 

sina ”flickaktiga” intressen ett tecken på att han redan tidigt fått placera sig i ett avvikande fack i 

förhållande till denna heterosexuella matris. Påtagligt är hur som helst att han tvingats dölja sin 

identitet, och här gällde det både sin sexuella läggning och sina intressen som barn. Vad det gäll-

de intressena går här att skönja en påtaglig norm kring vad pojkar förvänts tycka om, där klän-

ningar, smink och hår inte inberäknas. Dessa normer hjälper till i upprätthållandet av genussys-

temets ena logik nämligen dikotomin. .42 I detta fall regleras normerna genom sanktioner i form 

av missnöje.43 Genom en rädsla för moderns och kompisarnas misstycke vågade ju William inte 

riktigt stå föra alla sina intressen.  

Andra normer som kommit upp i informanternas berättelser handlar om hur de betraktar sina 

föräldrar liksom mor- och farföräldrar. I Williams fall framställer han sin dåliga kontakt till sin 

far som att han inte ens har en pappa. Vad som är orsaken till denna kyla förtäljer inte historien. 

Hans mamma betraktar han däremot som underbar, trots att hon en gång slängt ut honom från sitt 

hem liksom inte kommer och hälsar på i Sverige för att hon inte vill ta del av hans liv som ho-

mosexuell. De positiva känslorna för sin mor är självklart fullständigt sanna för William. Vad 

som kan skönjas i många av informanternas skildringar är att de framhåller sin relation till sin 

mor på ett helt annat sätt än den till sin far.  

20-åriga Miguel tillexempel, vars föräldrar skilde sig när han var i fyraårsåldern berättar om 

den första tiden efter skilsmässan då han bodde med sin pappa. Där bodde även Miguels farmor 

och några av hans kusiner: 

Du vet, alltså, farsan, han bodde där med oss. Men en pappa är ju inte alltid lika vad skall man säga liksom 
inte lika närvarande som en mamma. Så det var det liksom att vi var uppfostrade av farmor. Fast pappa han 

                                                                 

 
41Frisell, Ellborg: 1998:22-23, Johansson: 2000: 23, Rosenberg 2005: 7-23    
42 Hirdman 1988  
43 Jämför Anne Siegetsteither förklaring till hur normer sanktioneras: 2006: 1750-1753 
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fanns också där, men han var den som förbjöd grejer och hit och dit och du vet… Min farmor, hon var mer 
den som tog hand om oss. Min pappa han var mindre närvarnade än mamma 

 

Även hans syster Antonia berättar om farmodern:  

Ja, Farmor var nästan som en extra mamma… det var hon verkligen. Jag saknar henne mycket.  
 

Jorge, 40 år, vars föräldrar också skilde sig när han var liten, blev kidnappad av sin pappa, efter-

som pappan ville att han hellre skulle bo med honom än mamman. Jorge berättar:  

Men tiden innan han kidnappade mig bodde jag hos mormor eftersom mamma hade lite problem med eko-
nomi. Så det var därför mamma lämnade mig hos mormor och jag växte upp där hos henne. Jag brukar säga 
såhär: mormor är mormor. Utan henne skulle jag inte leva idag. Men om jag ska jämföra pappa och mamma 
och mormor så kan vi glömma pappa Jag har en pappa bara för att han är min pappa. Men han är inte den 
kärlek som jag gärna vill ge till mina barn. Jag brukar själv berätta för mina barn att min pappa lämnade mig, 
men att jag aldrig kommer lämna er. Det är en stor skillnad på att bara tycka om sin pappa, för jag tycker om 
honom, naturligtvis, det är min pappa, så jag måste respektera honom. Men han står inte för den här kärleken 
som alla barn behöver.  

 

Jorge berättar också att orsaken till föräldrarnas skilsmässa var att pappan var otrogen vilket han 

återger som vanligt för män när han växte upp. Det var inget man reagerade så stark på berättar 

han. Louis som nu är 20 år berättar också om olikheterna mellan sin mamma och pappa:  

My relationship with my dad was more academic I think, I always had a very good relationship with him. But 
I never had a very, a very close relationship to him, I mean like involving feelings. I didn´t have a very ex-
pressive relationship with my dad. It´s so different from, for example with my mum. With my mum I was 
talking more about feelings… 

 

Louis fortsätter berätta om relationerna i hans familj:  

I think my dad didn’t have a good relationship with my mum, to be honest. There’s a specific word in Span-
ish, but I don’t know how to translate it in English: ”Machista”. That is united with the conception of the gen-
der roles in the Latin American societies. You know a very possessive conception of the man as the head of 
the family, you know, the women have to please the stuff at home with the kids and all this, and men are sup-
posed to work. It’s like a very silly conception of the family, but in that moment that was the only way Actu-
ally, in to many countries it’s the same thing in this moment. So, actually, I think I had a better relationship 
with my dad than my sister had, and my sister always, always had a better relationship with my mum.  

 

Louis beskriver här på ett tydligt sätt hur relationerna inom hans familj kan kopplas till en sam-

hällsstruktur. Att pappan betraktas som ett överhuvud, har en bättre relation till sin son än till sin 

dotter och som inte pratar om känslor betraktar han som ett tecken på Machismosamhället. Även 

om jag vill undvika att använda begreppet Machismo då jag i samstämmighet Rafael Ramirez 

tror att det tenderar att skapa generaliseringar och självuppfyllande beskrivningar av det manliga 

beteendet i Latinamerika44 så är det viktigt att uppmärksamma den hegemoniska manlighet45 som 

                                                                 

 
44 Ramírez: 1999 
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råder inom vissa familjer. Och även om flera av informanterna bidrar till en utmaning av normer, 

som när Jorge vill vara en helt annan typ av pappa än sin egen far, eller Louis som så medvetet 

påtalar bristerna med hans faders familjedominans, så är det uppenbart hur normer kring hur en 

man förväntas vara, konstrueras inom familjen. Att inte prata känslor eller vara en närvarande far 

är exempel på normer som informanterna själva påtalar varit märkbara hos sina fäder. Normer 

som således funnits runt omkring dem i deras uppväxt.  

Jag vill nu uppmärksamma Silvia. En 45-årig kvinna som bodde i Nicaragua och födde både 

en dotter och en son i landet. Precis som Jorge låter lät hon sitt eget moderskap bli en symbol för 

förändring av stereotypa könsroller. Hon inspirerades av sin egen mamma som också brutit mot 

många konventioner. Silvia berättar här hur det var att ha barn i Nicaragua: 

Det var en jättefin erfarenhet att bli mamma. Min egen mamma var en kvinna som aldrig skulle göra som 
mannen ville och sådär. Mamma var mycket bestämd. Och jag tycker om hennes sätt att vara. Hon uppfostra-
de också oss på det sättet, och jag tyckte att det var bra. Det var lite speciellt, för hon tänkte att pojkar måste 
lära sig allt, så hon lärde dem att göra alla såna grejer som att tvätta, laga mat, stryka kläder, städa hus det är 
inte bara kvinnor som skall gör allt. För kvinnor är det naturligt, kvinnor kommer lära sig tänkte hon.  Så jag 
tänkte, när jag fick barn att, att det är ett bra sätt. Jag ville att mina barn skulle få ett bättre land än det som 
jag fick att växa upp i. Det var fint, för vi hade många drömmar som jag skulle förverkliga och så.  

 

Silvia berättar att hon inte tror att hennes mammas syn på uppfostran var så vanlig: 

Mina bröder klagade aldrig,. De tyckte det var bra. Men om jag jämför deras uppväxt med de andra, så jag 
tror det var lite annorlunda, för det är inte vanligt i Nicaragua, att mamma skall bli orolig för barnen, eller kil-
lar skall lära sig såna grejer. Det är inte alls vanligt i Nicaragua, jag kan inte säga det är vanligt. Jag tror hon 
var påverkad av den organisationen som hon och min pappa jobbade på hela tiden.. De var med och startade 
en grupp där vi bodde för att hjälpa folk De lärde sig nog ganska mycket där om barnuppfostran och så. Men 
i Nicaragua är det annars vanligare att kvinnor tar hand om allt hemarbete medan killar får mer frihet och be-
höver inte oroa sig för hushållssysslor: Sånt är tjejgrejer. Det var i alla fall så på min tid Men nu kanske, efter 
revolutionen, tror jag att folk har blivit lite mer påverkade och att det är mycket mer frihet nu både för tjejer 
och för killar. Nu i Nicaragua till exempel finns det en ganska stor och stark kvinnorörelse. 

 

Angeläget här är att problematisera Silvias syn på uppfostran. Både hon och hennes mamma 

hade en inställning att motarbeta en konservativ könsuppdelning, genom att lära pojkar det hon 

trodde flickor kunde naturligt. Och säkerligen lyckades hon också utmana vissa normer för enligt 

Silvia kom hennes mammas uppfostran att innebära att hennes bröder deltog väsentligt mer i 

hushållsarbetet än deras jämnåriga pojkkompisar, och hon upplever även att de som vuxna varit 

väldigt självständiga och klarat sig ”utan fru”, som Silvia uttrycker det. Samtidigt som detta ty-

der på utmaning reproduceras samtidigt uppfattningen om att flickor av naturen lämpar sig att 

tvätta, laga mat, stryka kläder och städa hus. En viktig sak att uppmärksamma är dock att dessa 

sysslor får en ganska hög status i Silvias berättande då hon påtalar att det lett till att hennes brö-

der blivit självständiga liksom att det är något som man måste lära sig. Samtidigt blottlägger hon 

dock att en fru behövs just för att sköta dessa sysslor vilket också spär på dikotomin mellan kö-

nen och betraktar trots allt sina bröder som avvikare från detta, dock i positiva ordalag. 
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Viktigt att belysa här är att Silvia var mamma i ett Nicaragua som präglades av revolution, 

krig och politiska svängningar.  

Jo jag fick mitt första barn när jag var 21 år Det var precis i mitt i revolutionen. Det var en jättefin dröm som 
blev till verklighet. Men det var synd, för min dotter bodde bara med oss i Nicaragua tills hon var 2 år gam-
mal. Sen flyttade hon till Sverige, till min före detta mans föräldrar som bodde här på grund av det där Cont-
ras-kriget, som ägde rum då. Jag var militär på den tiden och pappan till barnen var också militär. Så vi hade 
inte så mycket tid till att vara med barnen. Det var därför vi tänkte att hon kanske skulle bo i Sverige i två år, 
tills situationen i Nicaragua blivit lugnare. Men, det blev tvärtom krig. Och under 1983, 1984, 1985, blev det 
bara värre och värre och värre. På grund av att USA aldrig slutade att stöda den där Contras-kriget. Och vi 
tänkte det var bättre att vår dotter skulle bo i Sverige ett eller två år, men det blev några år till. Ända tills vi 
flyttade hit med vår son. 

 

Även om detta citat inte direkt påvisar några normer kring manlighet är det viktigt att beröra för 

att spegla att hennes politiska och revolutionära deltagande påverkade hennes moderskap i allra 

högsta grad.  

Den revolutionära rörelsen i Nicaragua46 uppstod på 50-talet första gången genom grupperin-

gar som motsatte sig den diktaturliknade struktur som med ett par korta avbrott regerat landet 

under 35 års tid. Från 1935 och fram 1979 styrdes landet av en och samma familj med namn 

Samoza. 1962 började motståndsrörelsen riktad mot denna diktatur ta sig i mer organiserade for-

mer och partiet FSLN grundades. FSLN står för Frente Sandanistas Liberación Nacianoal och 

fick sitt namn från den nationshjälten Sandino som mördades av nationalgardet 1934 efter att ha 

försökt bekämpa USA´s dominans av Nicaragua på 20 och 30-talet. 

1969 inleddes de FSLN en vänsterrevolution i landet och tio år senare, alltså 1979 vann de 

makten i Nicaragua. Partiet införde många reformer såsom analfabetiseringskampanjer, jordre-

former och satsningar på hälsovård och utbildning Under FSLNs styre skapades oppositions-

grupper runt om i landet som fick stöd av USA vilket ledde till det så kallade contras-kriget. Ett 

krig mellan USA-stödda Contras och Sandinisterna. Kriget pågick ända fram till 1990, då FSLN, 

förlorade valet, varpå andra partier regerat fram till 2006. Då tog FSLN och den gamle Sand-

inistledaren Daniel Ortega åter tillbaka makten, genom folkval, och har suttit sen dess. 

Den starka revolutionära rörelsen i Nicaragua har även bäddat för en stark och utbredd kvin-

norörelse i Nicaragua. En av rörelsens huvudfrågor har varit att uppnå mer liberala abortlagar 

men diskussioner kring könsroller i hemmet och kvinnovåld är exempel på andra frågor som 

också belysts.47  

I denna kontext bör Silvia och många av de andras berättelser belysas. Silvias skildringar visar 

bland annat hur kvinnor deltog i militären vilket med svenska mått definitivt avviker från ett 

                                                                 

 
46Informationen kring den politiska situationen är hämtad från: Latinamerika.nu: http://latinamerika.nu/l-nder/nicaragua/historia 
(läst: 2008-05-15) 
 
47 Wessel 1991 
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normativt beteende för kvinnor. Hon framlägger även en tilltro till att Nicaragua förändrats och 

att tjejer numer uppnått större frihet. Något som Antonia, 24 tyvärr inte kan bekräfta. Åtminstone 

inte som det såg ut för att par år sedan. Antonia är från huvudstaden Managua, precis som Silvia 

även om Antonia även bott i en annan nicaraguansk storstad, nämligen Granada. Hon berättar 

hur det var när hon träffade en pojkvän: 

Jag sov aldrig hos min pojkvän det gjorde jag inte. Och skulle jag komma på besök till min farmor då efter 
jag har flyttat till min mamma, med min pojkvän då skulle han sova i ett rum och jag i ett annat. För att ha 
koll på allt du vet. De kanske vet det, hur det är, att man egentligen inte väntar tills man gifter sig, för att ja, 
kanske, ligga med sin kille eller någonting, de vet säkert, men de vill blunda för det eller nått. Jag tror det är 
så.  

 

Hon berättar vidare hur det var för Miguel, hennes bror: 

Han fick ju sova hos sin tjej hela tiden och det gjorde han. Inte i samma rum som tjejen förresten för att pap-
pan till henne ville inte det vad jag vet. Det är mycket sånt där i Nicaragua… det är jättemycket sånt där fort-
farande. Tjejer får inte sova hos sin pojkvän. Fast det finns också familjer som är kanske mer realistiska. Det 
är mycket bättre. Det är många som kanske inte vete hur det går till eller som gör sig illa, och då är det 
mycket bättre att man är öppen med det. Det är bara dumt att förbjuda det, för det kommer hända någonstans. 
Alltid finns det kompisar eller ja, var som helst. Vill man göra någonting så gör man det bara. Det är bara 
onödigt att det fortfarande finns familjer som förbjuder, som tycker att det skall vara så. Det var ju som jag 
vet inte, för 100 år sedan.  

  
Här framgår ju tydligt att det var olika villkor för henne och hennes bror. Fokus ligger på att tje-

jen inte får sova med sin pojkvän, medan killen får sova hos sin flickvän. Förutom att detta blot-

tlägger en hierarki mellan tjejer och killar visar det också på hur könsidentiteten är förknippad 

med en heterosexuell norm, liksom normen om att den kvinnliga sexualiteten är förbjuden me-

dan den manliga sexualiteten är tillåten. Samtidigt som den är tillåten uttrycker paradoxalt nog 

också den manliga sexualiteten hot då den riskerar att dra in kvinnan i något som för henne är 

förbjudet.  

Det framgår tydligt att dessa normer regleras inom familjen genom misstycke eller till och 

med förbud om tjejen avviker. Det är familjen som sätter regler för vad deras barn eller barnbarn 

får göra. När Antonias bror Miguel får besök av sin flickvän är det tillexempel hennes föräldrar 

som förbjudit henne att sova med Miguel.  

 

4.1.1 Sammanfattning 
I avsnittet har framkommit att familjen onekligen är ett sammanhang där normer kring manlighet 

och sexualitet konstrueras, regleras, reproducerar och utmanas. Vi har här bara uppmärksammat 

några av alla de normer som kommit upp i informanternas berättelser. Att klä sig på ett visst sätt, 

inte intressera sig för skönhet eller väskor, att ha en aktiv och tillåten sexualitet liksom att vara 

heterosexuell kan alla betraktas som några av de normer som många pojkar och män i Nicaragua 
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måste förhålla sig till. Dessa normer går tydligt att koppla till Hirdmans teorier kring genussys-

temet som förutsätter ett motsatstänkande och går ut på att kvinnligt och manligt till varje pris 

hålls isär för att inte luckra upp de könsroller som talar om för oss hur vi ska bete oss. När po-

jkarna bejakar de egenskaper som flickor förväntas uppskatta träder de utanför detta system och 

betraktas således som avvikare. Det är genom denna i-särhållning av manligt och kvinnligt som 

den andra logiken inom genussystemet upprätthålls, nämligen hierarkin 

Andra normer som kommit upp handlade om faderns roll i familjen. Här framgick bland annat 

att informanterna ofta förknippar fadern med rationalitet och intellekt, respekt och regler. Dessu-

tom kom det upp i många historier att fadern varit frånvarande korta eller långa perioder under 

deras uppväxt liksom att han inte pratade om känslor, eller stod lika nära som mamman. Det är 

svårt att säga hur mycket fadersrollen påverkat informanternas manliga identitet men troligtvis 

har papporna ändå varit någon form av förebilder för sina söner oavsett om det inneburit av-

ståndstagande eller upprepning av normerna. Dessa normer ställs ofta mot hur modern eller an-

dra kvinnor i familjen varit. Dessa beskrivs istället som omhändertagande, kärleksfulla, husliga    

Det framgår dock tydligt hur informanterna personligen påverkats av normerna och de sank-

tioner som i dessa fall tycks reglera normer. I Antonias och Miguels fall handlar bland annat om 

förbud mot avvikelser. Eller som i Williams fall, bara rädsla för bestraffning eller misstycke hos 

en förälder, när han inte vågade berätta att han ville ha en väska som tjejerna hade. I Antonias 

fall vill jag nog påstå att hon på sätt och vis reproducerade normen på grund av att hon höll sig 

till den och lät bli att sova med sin pojkvän. Däremot är det mycket möjligt att hon utmanar den 

om hon åker tillbaka till Nicaragua, eftersom hon medger att hon fått en helt annan syn på sex-

ualitet och kön sen hon flyttade till Sverige. William däremot utmanade på sätt och vis vissa nor-

mer när han fortfarande bodde i Nicaragua eftersom han trots allt lekte med tjejer och ägnade sig 

åt att fixa deras hår, trots att han visste att folk betraktade det med misstycke.  

I Silvias berättelse blir det också uppenbart hur hon försökt utmana invanda könsmönster. Här 

framgår också vilken betydelse den politiska situationen i Nicaragua har haft liksom hur både 

hennes eget och hennes föräldrars socialt och politiskt engagemang, haft för hennes inställning. 

Samtidigt visar Silvias historia också på en reproduktion av synen på manlighet.  

Denna komplexa process där normer ibland både utmanas och reproduceras på samma gång är 

just det som blottlägger att det är människor med alla sina intressen, rädslor, idéer och politiska 

visioner som bestämmer hur normerna skall se ut, medvetet eller omedvetet.   
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4.2 Grannarna  
I följande avsnitt fortsätter vi att följa William och de andra, men vi höjer blicken från familjen 

och ut tar oss ut till grannskapet och närområdet. Här studeras åter den process vari normer och 

identiteter formas.  

4.2.1 Jobbigt när alla känner alla 

Om du bor i huvudstaden är det inte så mycket problem att få jobb som bög även om det kan vara svårt, men 
där jag bodde är det inte så lätt. Det är jättejobbigt därför alla känner alla. Om du är bög är det lättare att bo i 
en stor huvudstad. Nästan alla mina kompisar flyttade till huvudstaden. 

 
Här ovan beskriver William vilken betydelse närområdet kan ha för människors formande av 

sina liv. Han skildrar svårigheterna med att vara homosexuell i Jinotega, staden där han växte 

upp. En stad som har cirka 40 000 invånare. Hans homosexuella vänner flyttade till huvudstaden 

för att slippa bo där alla känner alla. William själv valde istället att emigrera till Sverige vilket 

framgick i förra avsnittet. Bland annat påpekar han på svårigheterna att få jobb som bög i orten 

där han växte upp. Jag frågade William om han trots det upplevde några fördelar när han kom ut 

som homosexuell i Jinotega: 

Nej det blev bara jobbigare. Inte med mina vänner. Men med folket blev det bara jobbigare. De retades med 
mig, ”du är bög, du är bög, du är bög” skrek dem. Hela gatan! Det är fortfarande så i Nicaragua!  

 

”Folk” representerar här troligtvis de människor i Williams hemstad som han inte känner väl 

men som trots detta får honom att lida på grund av att han står för sin sexuella läggning. Den 

heterosexuella normen ger sig tydligt till känna och den regleras genom att invånare i närområdet 

får William och hans homosexuella vänner att inte känna sig accepterade. Samtidigt som denna 

norm synliggörs visar den också på ett upprätthållande av den. Eftersom avvikarna tvingas flytta 

tyder det på att inget utrymme funnits att utmana denna heteronorm. På min fråga om hur Wil-

liam överlevde dessa trakasserier svarade han: 

Jag. Det är svårt! Först ignorerade jag dem. Men sen ignorerade jag dem inte mer. Jag slog dem!  
 

Även i intervjun med Isidro uppenbarar sig denna heteronorm och likaså de sanktioner som re-

glerar normen. Denna gång i ett bostadsområde där Isidro bodde med sin pappa. Isidro berättar 

om en homosexuell granne som de hade: 

Jag tror vi var snälla mot honom. Men självklart, min pappa, han var riktig taskig och macho. Det var aldrig 
så att han skulle göra något dumt direkt mot honom. Men han pratade skit. Han sa att han var homosexuell, 
kommer jag ihåg, och att jag inte fick umgås med honom. Det var farligt, jag kunde lära mig. Pappa menade 
att han kunde göra mig homosexuell också.  
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Detta citat synliggör tydligt en negativ bild av manlig homosexualitet där skitsnack bakom en 

grannes rygg sker på grund av grannens sexuella läggning. I Isidros beskrivning målar fadern 

upp den homosexuella grannen som farlig och smittsam och försöker förbjuda sin son att träffa 

honom. Både genom skitsnack och förbud sker en tydlig sanktion som går ut på att påtala en i 

faderns ögon avvikande sexualitet och på så vis befästa heteronormen. Faderns negativa ordalag 

om grannen fick dock inte Isidro att ta avstånd: 

Men vår granne som var jättesnäll. Jag hade astma, jag har fortfarande problem med astma, så han har tog 
med sig mediciner från arbetet till mig. Han var jättesnäll. Han var sjuksköterska. Och han sa en gång att han 
ville att jag skulle bo med honom. Min pappa var affärsman nästan hela livet och var borta mycket, Min 
mormor hon var död och min mamma var ju också borta. Så han ville att jag skulle bo hos honom, och han 
ville ta hand om mig. Jag var sju eller åtta år tror jag och jag hade ingen reaktion. Han var jättesnäll och duk-
tig. Och han kom varje dag, jag tror han älskade mig. Men han var 19 år, jag var 8 år. Så jag tror bara han vil-
le vara snäll, jag hade ingen mamma, så jag behövde hjälp. Jag tror han bara tänkte hjälpa mig. 

 

Här framgår hur Isidro i kontrast till sin far inte har denna uppenbart negativa bild av homosex-

ualitet och påtalar bland annat att han som sju eller åttaåring inte reagerade mot grannen. Istället 

betraktade han honom som snäll, duktig och hjälpsam. Trots det tycker jag mig skönja att Isidro 

uppger en stigmatiserad bild av grannen. Han påtalar väldigt många gånger hur snäll han är och 

framhåller dessutom att han tror att grannen just bara ville vara snäll och bara ville hjälpa. Som 

om det fanns anledning att tro att han hade några andra avsikter. Skälet till att han uttrycker detta 

kan antingen bero på att han ville kontrastera den fördomsfulla och negativa bild som fadern 

gett. Det skulle också kunna hänga samman med att Isidro själv besatt en viss rädsla för att gran-

nen hade sexuella avsikter. Oavsätt vilket döljs i uttalandet ett överdrivet fokus på vilka inten-

tioner grannen kan haft i ha kontakt med Isidro. Skulle det istället ha varit en kvinna som varit 

hjälpsam på liknande sätt är det svårt att tänka sig att Isidro uttryckt att grannen bara ville vara 

snäll och hjälpa. Tendensen att sexualisera homosexuella mer än heterosexuella är enligt for-

skaren Judith Buler ett ganska vanligt fenomen och utövandet av homosexuella handlingar ham-

nar ofta i fokus framför personens identitet 48  

Viktigt att belysa är också att Isidro trotsade sin faders förbud och träffade grannen ändå. Det-

ta tyder trots allt på en viss utmaning av heteronormen. 

Likt Williams och Isidros utsagor visar många av informanterna på vilken betydelse grannom-

rådet har för etableranden av normer. Här nedan berättar Daniel om hur det var i kvarteret där 

han bodde: 

Där vi bodde var vi en lite konstig familj för alla då. Jag sprang runt i kalsonger, runt hela kvarteret och sånt, 
när jag var liten, och jag brydde mig inte. Och alla andra gick med snygga kläder, stackars barn. Det var jät-
tevarmt och de var tvungna att ha på sig snygga kläder för föräldrarna tyckte att det var så man skulle vara.  

                                                                 

 
48 Butler 2005: 214 
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Det är mycket såhär att grannarna pratar. Inte skit men, de vill veta allt om andras liv. Som jag sa innan, vi 
var den konstiga familjen. Det var jätteroligt./…/ och bland mina kompisars föräldrar jag var en ”vandalist”. 
Inte vandalist men hur ska man säga. Jag var den enda som gick omkring tills klockan elva på kvällen lik-
som, ända från morgonen. Jag tyckte mycket om att vara ute och springa och göra vad som helst. Det var inte 
många som fick det. Min mamma var mycket öppen med vad det gällde att lämna mig att gå ut och göra vad 
jag ville men för grannarna var det jättekonstigt. Hur kunde mamma lämna honom att gå ut såhär på kvällen, 
och låta honom vara ute hela dagen, eller låta mig gå ut på morgonen utan att duscha. Det var jättekonstigt 
för dem. 

 
”Jättekonstig” är ett ord som återkommer när Daniel beskriver hur hans familj betraktades i om-

rådet där han växte upp. Detta ord signalerar i detta fall att hans familj avvek från normer kring 

hur små pojkar skulle bete sig gällande kläder, utegångsregler och hygien, och han framställer 

sina föräldrar som mindre strikta än de andra i grannskapet. Sanktioner för att etablera dessa 

normer i Daniels hemkvarter är inte här så synliga men faktumet att han upplever att grannarna 

pratar och vill veta allt om andras liv tyder ändå på att hans beteenden diskuteras och betraktas 

som konstigt. Genom att han uttrycker att han tyckte det var kul att tillhöra den konstiga familjen 

liksom att han inte upphörde att vara ute sent på kvällarna eller springa runt i mindre strikta klä-

der än vad normerna antydde tyder detta på att grannskapets normer dock inte fick så stor bety-

der för hans identitetsskapande. Däremot är det svårt att säga om det bidrog till att utmana eller 

reproducera dessa normer. På samma gång som en avvikelse kan bidra till att normen utmanas 

kan det också innebära att normen befästs ännu mer eftersom det blir lättare kontrastera sig från 

den och befästa vad som inte är ok eller normalt. Något som också kan benämnas som ”creating 

otherness” Ett begrepp som beskriver hur definieringen av vad man inte är ofta är avgörande i 

identifieringen av sig själv.49 Huruvida ett avvikande beteende bör betraktas som en utmaning 

eller reproduktion av normer har mycket att göra med hur människor väljer att bevittna och för-

hålla sig till avvikelsen.50  

Citatet ovan döljer möjligen även en annan norm, nämligen att det är just mamman som skall 

se till att sonen sköter sig. Även denna norm kan både tolkas som att den utmanas och befästs 

genom mammans avvikande beteende. Detta beror på hur omgivningens förhåller sig till hennes 

beteende. 

4.2.2 Sammanfattning 
Vi har i detta avsnitt synliggjort vissa normer som förekommer inom några av informanternas 

grann- och närområden. Dessa rörde sig kring sexualitet; koder kring pojkars kläder och be-

teende i grannskapets offentliga rum liksom hur en mamma förväntas vara. 

                                                                 

 
49 Alsmark 1997: 11 
50 Anne Siegetsteither 2006: 1750-1753 
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Intressant är att familjen även har stor betydelse inom detta sammanhang. Man skulle kunna 

betrakta det som att familjen här existerar som sammanhang inom sammanhanget, där olika 

normprocesser regleras i utrymmet där familjen och dess grannar möts.  

Dessa regleringar sker här genom det jag valt att kalla missnöje mot avvikande beteende. Det-

ta yttrar sig genom skitsnack umgängesförbud och arbetsdiskriminering och glåpord riktat mot 

homosexuella män samt misstänksamhet mot familjer som inte håller sig till grannskapets nor-

mer. Detta missnöje kan alltså uttrycka sig både väldigt subtilt och mer uppenbart. Påtagligt är 

att sanktionerna styrs av människor inom grannskapet. 

Tydligt är också att normer i informanternas grannområde på nått sätt påverkat de infor-

manterna vi här fått träffa. För det inte sagt att de har anpassat sig till normen Williams påverkan 

blottar sig genom att både försökte ignorera förolämpningar och att försvara sig med våld. Till-

slut flyttade han dock från landet för att undvika folks misstycke mot hans sexualitet, Isidro för-

höll sig till sin homosexuelle granne på ett visst avståndstagande sätt. Daniel i sin tur försökte 

förvandla sitt avvikande beteende till något positivt. De hanterade alltså normerna på olika sätt, 

men bara det faktum att dessa situationer skildrats innebär att existerande normer kring manlig-

het och sexualitet i några nicaraguanska grannområden uppenbaras. 

Huruvida beskrivningarna vi tagit del skildrar utmaning eller reproduktion av normer i gran-

nområden är svårt att blir varse innan vi tagit del av fler sammanhang, vi tar oss därför iväg från 

bakgårdarna och skyndar oss iväg till skolan. 

4.3 Skolan och fritiden 
Här slungas vi med ens in i skolans värld och tas tillsammans med informanterna genom korri-

dorerna, in i klassrummen, ut på skolgården och iväg till en skolornas katolska kapell. I samma 

kapitel får vi också dyka in i ytterligare ett socialt sammanhang nämligen informanternas fritid 

och får där inblick i vad de lekte och vilka de umgicks med. I båda dessa sammanhang som är 

väldigt förankrade i varandra döljer sig åtskilliga normer kring hur en skolpojke i Nicaragua för-

väntas vara och… inte vara 

4.3.1 Mobbing och uppföranderegler 

Jag hade aldrig problem i min skola. Bara när jag var lite äldre, då tyckte alla att jag var bög. Aha du är bög, 
du gillar killar, sa de. Det gjorde mig arg som fan. Men alla mina tjejkompisar kom och hjälpte mig så de slu-
tade retas. Det var alltså svårare när man blev lite äldre där, i skolan. 

 

Än en gång får vi ta del av hur William tvingats utstå människors uttalanden kring sin identitet 

mot sin vilja. Denna gång skedde det i skolan. Viktigt att påtala är att han vid detta skede inte 

kommit ut med sin homosexualitet. Kommentarerna om att William var bög, var alltså bara giss-
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ningar från de andra elevernas sida. Jag frågade honom varför han tror att hans skolkamrater re-

tade honom: 

Det är nicaraguanska kulturen, de accepterar fortfarande inte att killar gillar killar. 

Men hur tror du att de såg det på dig Varför retade de dig för att vara bög? 

Därför att jag aldrig gillade att umgås med mina killkompisar. Jag var bara med mina tjejkompisar. Jag ville 
göra precis som de gjorde. Typ leka med leksaker, hålla på med smink och tjejsaker.  

Och det fanns inga killar som gjorde det? 

Nej, inte i Nicaragua.  

Vad gjorde killarna då? 

De spelade fotboll eller baseboll. Men de lekte aldrig med leksaker.  
 

Dessa två utdrag speglar på ett tydligt sätt hur Williams intressen och val av kompisar fick hans 

skolkamrater att anta att han var homosexuell. De läste med andra ord in vissa egenskaper som 

de annars förknippat med flickor i den manliga homosexuella identiteten. Att William gillade att 

umgås med tjejer, sminka sig och leka med leksaker fick skolkamraterna att anta att han var bög. 

Och på samma gång som dessa antagandet blottlägger skolelevernas förväntningar kring vad det 

innebar att var bög synliggörs också hur de ansåg att en pojke är och bör vara. Allt som träder 

utanför de egenskaper som de tillskrivit en pojkes identitet är ”tjejsaker”. Råkar det dock vara en 

pojke som besitter dessa egenskaper antar man att han är homosexuell. Dessutom framgår det av 

citatet att den homosexuella identitet som de tillskrev William var en oaccepterad identitet. Han 

upplevde det som de retades när de kallade honom bög och uppfattade dessa uttalanden som 

tecken på bristande acceptans.  

Här uppvisas alltså på ett väldigt tydligt sätt hur normer kring manlighet och sexualitet är 

sammanlänkade liksom hur normer kring kvinnlighet och manlighet definieras som varandras 

motsatser genom antaganden om en obligatorisk heterosexualitet. Det som träder utanför denna 

”heterosexuella matris” för att använda Judith Butlers begrepp, betraktas som avvikelser från 

normerna51 William står här för denna avvikelse. 

Även om vi inte skall fästa vikt vid maktrelationer i denna uppsats bör här ändå uppmärk-

sammas hur påtagligt det är att den som betraktas som avvikande har mycket mindre utrymme att 

definiera vem han är. 

Detta sätt att anta att någon är homosexuell på grund av dess intressen och yttre attribut och på 

så vis placera den normativa manligheten inom en heterosexuell matris framkommer i flera av 

                                                                 

 
51 Frisell, Ellborg: 1998:22-23, Johansson: 2000: 23, Rosenberg 2005: 7-23 
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informanternas historier. Daniel till exempel har här just berättat att han själv föredrog att leka 

med tjejer framför killar under sin skoltid. Jag frågar om han någonsin blev retad för det: 

Nej, men det blev några andra. Nicaragua - det är lite ett Machist-samhälle. Det är ett väldigt machistiskt land 
Det finns killar som bara umgås med tjejer och får lite kritik för  

Vad kan det vara för kritik?  

Att man är bög. Det är tråkigt.  

Märkte du av sådant, att de fick kritik rakt ut eller hörde man snack bakom ryggen? 

Nej, en gång var det en kille som var lite... hur säger man, han var inte bög men han var lite feminin. De sa: 
du e bög för att du leker med tjejgrejer. Han pratade lite såhär, inte böö (djup röst), utan ljusare (ljus röst) 
Och till honom sa de grejer Han blev jättearg. Men det hände inte mer sen. 

Hur utvecklades det? Anpassade han sig, eller fortsatte han att umgås med tjejer? 

Han fortsatte Det tyckte jag om med honom att han var som han var.  
 

Daniels berättelse uppvisar alltså åter hur manlighetsnormen figurerar i skolans värld liksom hur 

den laddas med heteronormativa förtecken. Hans klasskamrat pratade med ljusare röst och um-

gicks med tjejer, och fick därför kritik för att vara bög. Uppmärksamma alltså att Daniel beskri-

ver det som kritik. Här blir än en gång uppenbart att bög-identiteten inte bara betraktas som av-

vikelse från manlighetsnormen utan även som en negativ sådan. Avvikande beteende följs av 

missnöje: En av normens automatiska sanktioneringsåtgärder. Det samma uppvisades här ovan i 

Williams historia. Där uttrycktes missnöjet i form av retande.52 Daniel berättar också om en tjej 

som han brukade leka med på fritiden: 

Det fanns en tjej som bodde i vårt kvarter, som alltid lekte med oss, spelade fotboll med oss. Hon var med på 
alla killgrejer. Hon var den enda tjejen bland alla killar. Och hon fick kritik också av de andra tjejerna. Att 
hon var lesbisk. /…/ Nu är 19 eller 20 år och hon har pojkvän och allt. Det var bara grejer man höllpå med 
som barn. Man brukar få kritik. Men jag tror inte det händer här i Sverige, eller jag har inte märkt det i alla 
fall men det är kanske för jag är inte uppväxt här. 

 

Han berättar sen vidare om vad det var för ”killgrejer” som den här tjejen var med på förutom 
fotboll. Här nämns bland annat upp kurragömma springlekar och låtsaspistoler och de två som 
beskrivs här: 

Vi lekte att vi kastade stenar mot polisen. Det var lite farligt: med riktiga stenar och kartonger. Jag är en liten 
kannibal (skratt). Och så spelade amerikanske fotboll, vi spelade bara i ett litet rum. Och vi kom alltid hem 
med sår i huvudet. Jag fick sår i huvudet typ fem gånger. Och sen har jag massor av andra ärr och så. Du vet 
när vi lekte vi var inte rädda för att slå oss. Och den här tjejen var alltid med.  

 
Jag frågar honom om han tror att det fanns tjejer som ville vara med och spela fotboll och så men 
som inte var det? 

                                                                 

 
52 Jämför: Anne Siegetsteither 2006: 1750-1753 
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Jag vet inte, jag tror inte, jag tror att hon var den enda som tyckte om att typ spela fotboll, göra normala gre-
jer (skratt). Men de andra var mer för att göra andra grejer, skriva dagbok tillexempel, gå på bio, inte så 
mycket sport och sånt, det var lite konstigt. 

 
Anledningen till att dessa utdrag valts ut är att de tydligt speglar normer kring vad en nicara-

guansk skolpojke kan förväntas roa sig med. Och trots Daniels vänliga inställning till båda 

kompisarna reproducerar han själv dessa normer bara genom att uttrycka att tjejen sysslar med 

”killgrejer” och killen med ”tjejgrejer”. I samma andetag bekräftar han ju att fotboll, pistoler och 

andra farliga lekar är för killar och dagboksskrivande och biobesök för tjejer. Dessutom beskri-

ver han killgrejerna som ”normala” vilket också kan tolkas som ett tecken på att det är det man-

liga som utgör normen mot vilket det kvinnliga sätts upp som en kontrast till detta. Denna syn på 

kön etablerades första gången av Simon de Beauvoir.53

Samtidigt kan man även utläsa att han också utmanade normerna under själva skoltiden i och 

med att han själv umgicks med tjejer liksom uppvisade en stor acceptans för de personer som 

bröt mot genusstyrda mönster. 

Vi ska fortsätta att uppehålla oss på skolgården och utanför skolan ett tag till. Precis som i 

Williams och Daniels fall döljer även de andras berättelserna åtskilliga exempel på normer kring 

hur pojkar skulle bete sig bland sina kompisar: Jorge tillexempel skildrar hur killar gärna fick 

klättra i träd, spela baseboll eller handboll på rasterna men aldrig leka med nallar. Miguel uppger 

hur han och hans killkompisar brukade reta varandra för dåliga betyg eller att ens föräldrar inte 

tillät en vara ute sent på kvällarna. Isidro is sin tur beskriver hur hans skolkamrater trakasserade 

honom för att han hjälpte en tjej att med hennes läxor en gång på skolgården. Han berättar också 

om hur han ändrade ditt beteende för att passa in: 

Tillexempel så tycker jag inte om fotboll, men jag var ändå tvungen att spela fotboll, kommer jag ihåg. Och 
jag spelade tuffare än vad jag var. Till exempel, fanns det några stora killar– de ville ha otrolig dominans 
över de andra. Jag kommer ihåg att jag inte tyckte om det här. Även om jag var liten jag kommer ihåg att jag 
var lite macho för att göra mig accepterad, eller få respekt. Till exempel var det killar som brukade slå mig 
hela tiden här (han visar på ett ställe på nacken) när vi hade rast. Sen när vi slutade klockan fyra, gick jag ut 
från skolan och jag väntade en av killarna för att bråka med honom. Man måste…man skulle spela tuff för att 
känna respekt 

 

Isidros upplevelser från skolgården belyser den process vari normer kring manlighet upprätthålls. 

Att vara tuff och få respekt är här något som förväntades av honom som kille, likaså att spela 

fotboll. För att bli respekterad och accepterad bland de andra pojkarna i skolan tvingades han att 

ta till sig spelets regler och göra sånt som kändes fel. På så vis bidrog hans agerande till att re-

producera normerna. Här deltar både uppmuntran och missnöje på samma gång i dess reglerande 

                                                                 

 
53Frisell, Ellborg 1998: 22-23 
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vari anpassning uppmuntrades i form av acceptans från de stora killarna och avvikandet mis-

stycktes i sin tur vilket uttryckte sig genom trakasserier och utövande av dominans.  

Samtidigt som Isidros agerande alltså bidrog till normernas reproduktion innebär denna, lik-

som många av de andras berättelser, att medvetenhet om existerande normer ökar. Något som på 

sikt kan innebära att dessa normer utmanas. 

 

I diskussionen ovan har det framgått vilken stor betydelse kamrater kan ha i konstruerandet av 

normer i skolmiljön. En annan viktig faktor i skolan är lärarna liksom alla de reglers som de ar-

betar utifrån. Här beskriver Miguel den skolan han gick i när han bodde i Managua:  

Lärarna var kanske lite mer hårda mot en tjej. Du vet tjejer skulle alltid ha kjol på sig. Och kjolen skulle inte 
vara kort och den skulle sitta högt. Och när de tillexempel skulle böja sig ner för att typ knyta skorna eller 
något, så skulle de göra det på rätt sätt. Det var massa såna där grejer. Och det var liknande regler för oss: 
skärpet skulle vara svart Och man skulle ha svarta skor och vita strumpor. Läraren kunde komma och dra upp 
byxorna och hade man inte vita strumpor då var man liksom… 

 

Förutom klädreglerna berättar flera av dem om sina lärares inställning och regler kring hur killar 

skulle behandla tjejer. Miguel fortsätter: 

Det fanns regler om att man inte fick gå för långt med tjejerna, utan visa respekt. Alltså det fanns killar som 
försökte ta på tjejer i korridorerna i skolan. Det fick man absolut, absolut inte göra. Och det skall man inte 
göra heller. Men det finns dem som gör det.  

 

Han berättar sen vidare om att det också existerade regler kring att inte slåss på skolan. Här un-

derstryker han hur fel det betraktades att slå en tjej.  

Det skulle vara så fel om man slog en tjej. Och inte bara för skolans del utan för andra killar också. 
 

Dessa citat synliggör att det i skolan gällde olika regler för killar respektive tjejer. Tjejerna var 

till exempel tvungna att ha kjol, liksom böja sig på ett särskilt sätt när de skulle knyta skorna. 

Killar i sin tur hade bland annat riktlinjer som handlade om att inte slå eller antasta tjejer. Dessa 

regler tyder på ett antagande om att killar och tjejer är olika. Tjejerna betraktas som det passiva, 

sexualiserade offret i kontrast till och i skottlinjen för de våldsamma och aktivt sexuellt ori-

enterade killarna.54 Även här uppvisas tydligt samband mellan sexualitet och genus, där 

kvinnlighet och manlighet definieras som varandras motsatser genom antaganden om en obliga-

torisk heterosexualitet.55 Förvisso existerar regeln förmodligen för att motverka problem med 

övergrepp mot tjejer. Men i samma stund som regeln utövas bekräftar den ju att dessa skillnader 

                                                                 

 
54 Jämför med liknande diskussion i famijekapitlet kring mäns och kvinnors sexualitetet, s.23 
55 Frisell, Ellborg: 1998:22-23, Johansson: 2000: 23, Rosenberg 2005: 7-23 
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skulle finnas mellan könen och reproducerar på så vis normerna kring manlig och kvinnlig sex-

ualitet. 

Skolan i Managua som här beskrivits var inte i det striktaste laget, mätt med nicaraguanska 

mått. Båda syskonen gick, innan de började i den här skolan, i könssegregerade skolor i staden 

Granada. Dessa skolor hade ännu striktare regler berättar de båda. I Miguels pojkskola var det 

stängt förbjudet att smutsa ner sig på rasten eller ha skjortan hängandes utanför byxorna. Killar 

fick heller inte ha långt hår, inga örhängen eller piercingar. Dessa könsuppdelade skolor var 

starkt präglade av katolicismen berättar Antonia. Alla skolor är för visso katolska men i dessa 

skolor var denna religion ännu mer påtaglig: 

När jag gick i grundskolan så bodde jag hos min farmor, hon är ju riktigt katolik så hon fick mig att börja i 
tjejskolan – strikta, katolska tjejskolan. Den var ju fin men det var ju tråkigt att man inte fick gå med killar. 
/…/ Och sen bytte skola. Den andra skolan, där både killar och tjejer gick var mer flexibel. I tjejskolan kunde 
man bli utslängd från skolan om man inte hade kläderna på ett visst sätt. 

 

Antonia berättar också att man som elev i den könshomogena skolan var tvungen att ha papper 

som visade att man var medlem i katolska kyrkan för att över huvudet taget få gå där. Det var ett 

krav, hade man inte det så kunde man inte komma in. I den andra skolan hon gick däremot, var 

det inte så strikt, och även om den också var katolsk var man tillåten att tillhöra vilken religion 

som helst. I Miguels pojkskola fick de varje onsdag gå till ett kapell för att be och sjunga. Detta 

var obligatoriskt  

Även om skolorna var mer eller mindre katolska är det uppenbart att katolicismen fanns som 

en viktig del i informanternas skolor och många av reglerna var präglade av katolska idéer.  

Viktigt att nämna är att katolicismen även tar en stor plats i det nicaraguanska samhället och 

har även en väldigt aktiv roll i politiken. Landets partier väger tungt in ärkebiskopens och kardi-

nalens intressen och partiet FSLN som utgörs av den politiska vänstern och som vanligtvis är 

emot strängare abortlagar, röstade tillexempel innan förra valet ja i parlamentet till skärpning av 

abortlagen för att man inte ville skrämma bort religiösa väljare inför presidentvalet.56   

4.3.2 Sammanfattning 
I detta avsnitt har vi fått upp ögonen för vilka normer som kan florera i nicaraguanska skolor 

liksom på elevernas fritid. Dessa miljöer har här visat sig hänga väldigt mycket samman. För att 

sammanfatta har jag här valt att dela upp det dem och först presentera de normer som figurerat i 

kompissammanhang och därefter de som kan kopplas till skolan och lärarna.  

                                                                 

 
56Latinamerika.nu:http://latinamerika.nu/l-nder/nicaragua/demokrati-och-det-civila-samh-llet (läst: 2008-05-20) 
Sveriges television: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=688635&from=rss (läst: 2008-05-31) 
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Bland kamraterna har många normer kring manlig identitet synliggjorts. Här handlar det 

främst om hur en pojke förväntades bete sig bland de andra samt vad han skulle intresseras sig 

för. Det som kom upp var bland mycket annat att pojkar förväntades uppskatta pistoler, klättra i 

träd, leka andra ”farliga lekar”, spela baseboll, handboll eller fotboll, liksom ha bra betyg, få vara 

ute sent på kvällarna, vara tuff samt inte umgås med tjejer. Dessutom var det viktigt att inte ut-

föra det som ansågs ”tjejigt” och därför avhålla sig från att bland annat skriva dagbok, gå på bio, 

leka med nallar, använda smink samt prata med ljus röst.  

Dessa normer reglerades antingen genom missnöje mot avvikelser vilket skedde då andra 

barn retades, kritiserade eller utövade dominans riktat mot de pojkar som avvek. Det kunde ock-

så ske som uppmuntran till den som anpassade sig. Här kan till exempel acceptans från de stora 

killarna status betraktas som en sådan sanktion. 

I skildringarna kring lärarna och skolledningen i sin tur, uppenbarade sig också normer kring 

hur pojkar skulle vara. Dessa framkom genom de olika skolregler informanterna referat till. 

Bland annat fanns regler om att man inte skulle antasta tjejer eller slåss mot vare sig killar eller 

tjejer. Dessutom skulle man vara hel ren och inte ha skjortan hängandes utanför byxorna sa re-

glerna. Många av dessa regler kan säkert också kopplas till att alla skolor i olika hög grad är ka-

tolska i Nicaragua. Åtminstone upplever flera av informanterna att katolicismen satt sin prägel 

på skolorna liksom mycket annat i samhället. 

Trots att de regler som kom från skolledning och lärare ibland tycks helt annorlunda från de 

normer som gäller på skolgården och på fritiden kan man dock tydligt skönja en koppling där-

emellan. Ty om det finns regler som säger att killar inte får slå tjejer, antasta dem eller smutsa 

blottlägger dessa samtidigt ett antagande om att killar annars skulle göra så. Och som vi visat är 

ofta normen kring manlighet också genomsyrad av sexualitet. Kvinnlighet och manlighet de-

finieras som varandras motsatser genom antaganden om en obligatorisk heterosexualitet. Detta 

visar sig både kamraterna sins emellan och i praktiserande av skolans regler  

Jämfört med i grannskapet tycker jag mig skönja en större benägenhet att anpassa sig till nor-

merna som florerar i skolmiljön och på fritiden. Självklart framgår här också hur en del av in-

formanterna avvikit från normerna så som till exempel Daniels två kompisar som trotsade nor-

merna även fast de blev retade. Eller Daniel själv som lekte med tjejer trots att det inte var accep-

terat bland killarna i skolan. 

Daniels ignorans av normen tyder på att han förmodligen utmanade den under sin skoltid. 

Men som vi också visat reproducerade han, dock utan avsikt, normer kring manlig identitet när 

han i intervjun pratade om typiska ”killsaker”. På samma sätt är det svårt att entydigt påstå att 

skildringarna kring informanternas skoltid och fritid antingen bidrar till reproduktion eller ut-

maning av normen. Ibland kan båda ske på samma gång. Men ett är säkert: normerna är i ständig 
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rörelse och skulle inte existera om inte individer med hjälp av uppmuntrande eller nedlåtande 

sanktioner reglerade dem. 
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5 Slutsatser 

5.1 Vilka är normerna? 
Genom att dyka in i fyra sociala sammanhang via åtta personers livsberättelser har en klarare 

bild kring vilka normer som kan figurera i en nicaraguansk pojkes vardag uppenbarats. En åter-

kommande norm som dyker upp inom alla fyra sammanhangen, och bland flera av informanterna 

är vikten av att leka med rätt saker som pojke. Ofta förtydligas detta i blottläggandet av vad man 

inte bör leka med. En kontrastering mot det avvikande framhålls för att tydliggöra normen om 

vad som är rätt och accepterat. ”Tjejigt” ställs mot ”killigt”. En dikotomi som i vissa fall även 

blottlägger en hierarki där killens egenskaper betraktas som normala, vanliga eller bättre. Denna 

kontrastering genomsyras även av att det ”tjejiga” i många fall förknippas med homosexualitet. 

Tjejen liksom bögen symboliserar här båda avvikelsen från normen. Alltså det en kille inte för-

väntas vara. På samma gång framträder också en norm kring hur den homosexuella identiteten 

förknippas med typiskt kvinnliga attribut. Även här uppvisas en uppenbar statusskillnad där den 

homosexuella identiteten betraktas både som avvikande och mindre bra. 

Ytterligare en norm som blottläggs, framför allt i avsnitten om familjen och skolan, är synen 

på tjejers och killars sexualitet. Förutom att denna norm också har heteronormativa inslag visar 

den på hur den kvinnliga sexualiteten är förbjuden medan den manliga sexualiteten tillåts. Sam-

tidigt som den tillåts uttrycker paradoxalt nog också den manliga sexualiteten som hot då den 

riskerar att dra in kvinnan något som för henne är förbjudet. 

Inom familjen uppenbarar sig även normer kring fadersrollen vilket är viktigt att ta upp då fä-

der ofta, fast på olika sätt kan betraktas som förebilder för sina söner. Nästan alla informanterna 

förmedlar en bild av sin pappa som skiljer sig totalt från bilden av sin mamma/mormorn/farmor. 

Fäderna framställs bland annat som frånvarande, oförmögna att prata känslor, intellektuella, den 

som sätter regler liksom någon att visa respekt för.  

5.2 Hur regleras normerna?  
Vi kan inte veta om alla dessa normer efterlevts, men bara genom att informanterna på ett eller 

annat sätt tar fasta på dem är det påtagligt att de hur som helst varit tvungna att förhålla sig till 

dem. Antingen genom att anpassa sig till dem eller avvika från dem. Något som framkommer i 

skildringarna är att det som reglerar en norm är olika människors förhållningssätt till den. Jag ska 

här belysa hur människor använder strategierna uppmuntran eller missnöje för att upprätthålla en 

norm. I avsnittet om familjen visar det sig att normer kan regleras genom att föräldrar uttrycker 
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missnöjes eller till och med förbud mot avvikelser. Detta kan även uttrycka sig i en rädsla för att 

någon i en omgivning skall ut 

trycka missnöje om man avviker, så som i Williams fall när han inte vågade berätta att han ville 

ha en väska som hans tjejkompisar hade i rädsla att hans mamma skulle slå honom. I uppsatsen 

visar det sig även att grannar kan styra regleringarna av normer genom skitsnack, umgängesför-

bud, arbetsdiskriminering, glåpord och misstänksamhet mot familjer eller personer som inte hål-

ler sig till grannskapets normer. Här är det också fråga om missnöje till avvikelse. I de två sista 

sociala sammanhangen, skolan och fritiden, blottläggs både hur normer kan regleras av missnöje 

och uppmuntran. Missnöje yttrar sig då andra barn retas, kritiserar eller utövar dominans riktat 

mot de pojkar som avviker. Uppmuntran sin tur kunde handla om att man att man ville ha de 

stora killarna gunst och anpassade sig genom att göra sig tuffare än man egentligen ville. 

Även om jag här ovan ibland bara visat antingen den misstyckande eller uppmuntrande strate-

gin för att reglera normen är det dock viktigt att understryka att de två lever av varandra. För 

trots att till exempel bara misstycke uttrycks råder ett outtalat samförstånd kring att ett motsatt 

beteende tvärtom skulle uppmuntras. På samma sätt används synen på avvikelsen för att de-

finiera hur man inte bör vara och på så vis befästs också normen kring om hur man skall vara. En 

viktigt poäng i analyserandet av normernas reglering är att det är i samspelet mellan människor 

som denna process äger rum, men det bör även understrykas att den även präglas av de samhäl-

liga strukturerna. I studien har det bland annat visat sig att katolicismen och den revolutionära 

rörelsen är betydande för manligtidentitetsskapande i Nicaragua.  

5.3 Utmaning och/eller reproduktion av normerna7 
Trakasserier på grund av att du hjälper en tjej med läxan, rädsla för att bli slagen av din mamma 

om du ber om att få en väska du tycker är fin, tvång att emigrera till Sverige på grund av att fa-

miljen och ett samhälle som förskjuter dig och din sexualitet, eller glåpord och skitsnack i grann-

skapet. Det är uppenbarligen ofta ett ganska högt pris informanterna fått betala när de avviker 

från normerna kring manlighet.  

I vissa fall har avvikelser inneburit en förstärkning av normer. Så behöver det dock inte alltid 

vara. Det som framgår i skildringarna är dock att det ofta är väldigt svårt att avgöra huruvida en 

skildrad norm har reproducerats eller utmanats. Ofta präglas den av både processerna i ett kom-

plext samspel. William tillexempel utmanade på sätt och vis normen kring manlighet, genom att 

anamma många av de attribut som betraktades som avvikande för pojkar, trots att han blev hånad 

för det. Samtidigt bekräftade han många av de fördomar som fanns kring hans redan avvikande 

identitet vilket på sätt och vis reproducerade normen ännu mer. Även hans emigration till Sveri-

ge kan betraktas som reproduktion av manlighetsnormen i Nicaragua, efter som det peglar att 
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inget utrymme fanns att tänja på normen kring hur män skall vara. Av förståeliga skäl fick han 

nog av den diskriminering och stigmatisering han utsatts för sen han var en liten pojke och flyt-

tade utomlands.  

 

5.4 Med insikikt kan man lättare förändra 
Williams exempel visar på att normerna ibland kan te sig ytterst fasta och orubbliga. Vad som är 

viktigt att påminna sig om är därför att normerna regleras framför allt av enskilda individer som i 

samspel med andra avhandlar vad som skall uppfattas som ok eller inte. Något som sker i en 

ständigt och aldrig för evigt sann process.  

Och ju större kunskap som produceras kring hur människor agerar i de processer där normer 

och identiteter konstrueras, desto större chans har människor att upptäcka bristerna och inse kon-

sekvenserna av sitt handlande. Denna uppsats hoppas jag lämna ett bidrag till en ökad förståelse 

av hur normer kring manlighet och sexualitet konstrueras i den nicaraguanska kontexten inom 

familjen, i grannskapet, i skolan och på fritiden, under en människas unga år. Något som på sikt 

kan förbättra situationen för människor i Nicaragua oavsett kön eller sexualitet.  
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Appendix 1 
 

Landfakta: Nicaragua  

Hämtad från: http://www.latinamerika.nu/l-nder/nicaragua/i-korthet-landfakta 2006-04-20 18:04

 

Statsskick: republik 

President: Daniel Ortega Saavedra (sedan januari 2007) 

Yta: 129,494 km varav 9,240 km är vatten 

Huvudstad: Managua (ca 1 100 000 invånare) 

Befolkning: 5,6 miljoner (2006) 

Invånare/km?: 40,7 

Befolkningstillväxt: 1.89 procent (2006) 

Spädbarnsdödlighet: 28,11 döda/1 000 födslar (2006) 

Åldersfördelning: 0-14 år: 36.4 % 

                              15-64 år: 60.5 % 

                              65-:    år 3,1 %(2006) 

I Nicaragua är 72 % är under 30 år. Medelåldern är 20,9 år (2006) 

Läs- och skrivkunnighet: 67,5 procent av befolkningen över 15 år (2003)  

Språk: Spanska är officiellt språk och talas av 97,5 procent av befolkningen. På atlantkusten är 

även engelska, samt miskito, rama och sumu erkända språk. 

Religion: katoliker 72,9 procent, evangelister 15,1 procent, moraviakyrkan 1,5 procent, övriga 

1,9 procent och icke-religiösa 8,5 procent 

Valuta: córdoba (1 córdoba=cirka 0,50 SEK 2006) och US-dollar 

BNP per capita: 908 US dollar (2006) 

Naturtillgångar: timmer, fisk, skaldjur, lite guld, silver och koppar 

Export: 631 miljoner USD (2004) 

Viktigaste exportvaror: kaffe, nötkött, skaldjur, tobak, socker, guld och jordnötter 

Viktigaste exportländer: USA 66,1%, El Salvador 7%, Honduras 3,9% (2006) 

Import: 1653 miljoner USD (2004) 

Viktigaste importvaror: förbrukningsvaror, maskiner, råmaterial och olja 

Viktigaste importländer: USA 22.6%, Costa Rica 8.5%, Venezuela 8.4%, Guatemala 6.8%, 

Mexiko 5.8%, El Salvador 4.9%, Sydkorea 4.5% (2004) 

 

Svalorna Latinamerika 

Källor: Utrikespolitiska institutet, Världsbanken, CIA World fact book och UNDP 
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Appendix 2 
 

Intervjuinformation: 

 
Miguel, 21 år 

Miguel är född och uppvuxen i Nicaragua. Hans mamma var aktiv i den revolutionära rörelsen i 

landet. När Miguel var fem år skilde sig hans föräldrar, och de första åren bodde han och hans 

syster Antonia hos sin farmor i Granada. Pappan bodde förvisso där också, men det var farmo-

dern som mestadels tog hand om barnen. När Miguel var ungefär tio år flyttade syskonen till 

huvudstaden Managua där mamman bodde tillsammans med den svenska man som hon då träf-

fat. Mannen arbetade för en svensk biståndsorganisation i landet. Tillsammans med Miguels 

mamma startade han sedan ett dataföretag i Managua. År 2000 flyttade Miguel och Antonia till-

sammans med sin mamma, styvfar och sin ettåriga lillasyster till Sverige. Miguel bodde ett tag i 

Falun och studerade på komvux. Han studerar fortfarande på komvux, men bor i dag hos sin 

mamma och styvpappa i Eskilstuna. Både han och hans syster har väldigt lite kontakt med sin 

biologiska pappa. 

Intervjutillfälle: 18 december 2007, på Mäster Olofsgården, Gamla stan, Stockholm. Intervjun 

pågick i dryga 30 minuter. Språk: Svenska. 

 

Antonia, 25 år  

Antonia är Miguels storasyster. Hon var nio år när föräldrarna skilde sig och växte upp tillsam-

mans med sin bror hos både sin mamma i Managua och hos sin farmor i Granada. 2000 flyttade 

hon tillsammans med Miguel och resten av familjen till Sverige. Innan dess hade hon studerat 

cirka ett år på universitet i Nicaragua. Nu bor Antonia i Sundsvall och går Internationella sam-

hällsprogrammet på mittuniversitetet.  

Intervjutillfälle: 19 december 2007, på telefon. Intervjun pågick i cirka 1 timme. Språk: Svenska. 

 

Silvia, 45 år 

Silvia är född och uppvuxen i Nicaraguas huvudstad Managua, där hon också träffade sin dåva-

rande chilenska man. De fick tillsammans en son och en dotter med. Nu är de skilda, mannen har 

flyttat tillbaka till Chile och Silvia själv bor sedan 1991 med sina två barn i Stockholm. Silvias 

föräldrar var redan i början av 70-talet engagerade i sociala frågor och ingick bland annat i grupp 

som hjälpte människor som hade det svårt i samhället. 1975, när Silvia var i 13-årsåldern började 

hon själv engagera sig i Nicaraguas politiska situation. Hon ingick i Sandinisternas revolutionära 
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armé, och fortsatte sedan att arbeta för det Sandinistiska paritet FSLN när de väl kommit till 

makten 1979, bland annat på inrikesministeriet i sju år. På grund situationen i landet, bestämde 

sig Silvia och hennes dåvarande man att skicka sin då tvååriga dotter till makens föräldrar i Sve-

rige. Några år senare flyttade sen Silvia, maken och deras då ettårige son också till Sverige. Idag 

sysslar Silvia bland annat med att leda en nicaraguans dansgrupp i Sverige och är dessutom en-

gagerad i Harald Edelstams förening i Stockholm. Silvias barn har ingen kontakt med sin biolo-

giska pappa.    

Intervjutillfälle: 20 december 2007, i Victor Haralds föreningslokal, Kungsholmen, Stockholm. 

Intervjun pågick i 1 timme. Språk: Svenska. 

 

Louis, 20 år 

Sina sju första levnadsår tillbringade Louis i Nicaraguas huvudstad Managua. Föräldrarna träf-

fades dock i Bulgarien men flyttade sen till Nicaragua där Louis och hans syster föddes. När 

Louis var sju år och hans yngre syster fem, flyttade de till Colombia. I samma veva skilde sig 

föräldrarna. Idag bor Louis mamma kvar i Colombia, medan Louis själv bor i Grekland. Under 

Louis uppväxt arbetade hans pappa som en högt uppsatt politisk ledare inom FSLN (det sandi-

nistiska paritet i Nicaragua). Han reste mycket runt hela världen bland annat till kommunist-

staterna Sovjet och Kuba. Redan när Louis var liten förde pappan mycket intellektuella och poli-

tiska diskussioner med honom. Louis mamma arbetade med sociala projekt i Nicaragua, och 

hjälpte till att bygga upp olika och hjälporganisationer i landet. Genom sitt jobb kom hon och så 

även Louis och hans syster att lära känna människor från hela världen. Idag bor Louis som sagt i 

Grekland och studerar där på universitet.  

Intervjutillfälle: 27 december 2007, på webbtelefon. Louis befann sig i Grekland under intervjun 

som pågick i 45 minuter. Språk: Engelska.  

 

Isidro, 45 år 

Isidro föddes i Nicaraguas huvudstad Managua, men när han fortfarande var jätteliten separerade 

hans föräldrar och på grund av hans mammas ringa ålder flyttade han med sin pappa ut på lands-

bygden. Pappan arbetade då på kaffeplantage men kom sen att jobba som handelsman och reste 

därför väldigt mycket runt omkring på den nicaraguanska landsbygden. När Isidro skulle börja 

skolan kunde han inte längre följa med på sin fars handelsresor, vilket han innan gjort. Istället 

kom pappan att betala en fattig kvinna som bodde i Jinotega i norra Nicaragua, för att Isidro 

skulle få bo där. Kvinnan arbetade som tvätterska åt ett stort regemente och Isidro hjälpte henne 

varje dag att bära tvätten till floden innan han gick vidare till skolan. Kvinnan tog hand om Isidro 

men kunde inte hjälpa honom med läxor och skolarbeten eftersom hon var analfabet, vilket fick 
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sina konsekvenser. Isidro hade mycket svårt att klara skolan, och varje gång fadern kom hem 

från sina resor fick han skäll och stryk på grund av sina dåliga betyg. Efter han bott hos tvätter-

skan bodde han även ett tag hos sin farbrors familj innan han i 14-årsåldern flyttade ut för att 

klara sig på egen hand. Han sökte då upp sin mamma och mormor i Managua som han inte haft 

kontakt med under alla år, men kunde inte flytta in där. Isidro började arbeta och fick senare trä-

da in i armén för att försvara Sandanisterna i ”Contrás-kriget”.  

Under denna tid träffade han sin nuvarande svenska fru och de fick en dotter tillsammans. När 

Sandinisterna förlorade valet 1990 och dottern var två år flyttade hans fru tillbaka till Sverige på 

grund av den försämrade situationen i landet. Ett år senare flyttade Isidro efter. Idag studerar han 

till undersköterska, bor i Skärholmen utanför Stockholm med en ny fru, och har ytterligare en 

son.  

Intervjutillfälle: 28 december 2007, i Isidros bostad, Skärholmen, Stockholm. Intervjun pågick i 

1,5 timme. Språk: Svenska. 

 

Daniel, 20 år 

Daniels mamma är från Uruguay och pappa från Argentina. Han föddes i Sverige men bodde 

från att han var 1,5 månad till han var 19 år i Managua, Nicaraguas huvudstad. Där gick han 

både i svensk och i nicaraguansk skola. Föräldrarna skilde sig när han var tre år gammal, och 

pappan bodde under en period i Argentina. Även Daniel själv bodde där hos sin pappa under ett 

år. Mestadels bodde han dock med sin mamma. Hon arbetade på svenska skolan i Managua. Nu 

bor Daniel, hans syster och hans pappa i Sverige, medan hans mamma och hans styvfar bor kvar 

i Nicaragua. Daniel läser svenska i Stockholm. 

Intervjutillfälle: 29 december 2007, på Hornstulls bibliotek, Södermalm, Stockholm. Intervjun 

pågick 1 dryg timme. Språk: Svenska 

 

Jorge, 40 år 

Jorge föddes hemma i en fattig familj i den lilla staden San Marcus i södra Nicaragua. Under sin 

uppväxt bodde han tillsammans med 19 personer i samma hus. Som treåring skilde sig hans för-

äldrar och till en början bodde Jorge kvar hos sin mamma. När han var fyra år kidnappades Jorge 

dock av sin egen far och bodde därefter med honom under två års tid för att sedan flytta tillbaka 

till mamman som sexåring. På grund av att modern hade det väldigt tufft ekonomiskt fick Jorge 

dock flytta in hos sin mormor istället. Där fick han hjälpa henne i arbetet att sälja majskolvar och 

tortillás. Trots många avbrott gick Jorge tidvis i skolan. Under sin skoltid hade han också stora 

drogproblem. Redan som tolvåring tvingades Jorge in i Sandinistas-armén och deltog bland an-

nat i Contrás-kriget under 1980-talet. Under denna tid träffade han som 16åring sin första kärlek 
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och fick med henne en dotter. Efter kriget och FSLN förlorat valet, 1990, tog han arbete på bank 

och därefter som tekniker inom industrin. Genom detta träffade han sin andra, nuvarande fru som 

är från Sverige. Med henne fick han sin andra dotter. Idag bor han med sin frun i Stockholm men 

besöker ofta San Marcus där också båda hans två döttrar bor kvar.  

Intervjutillfälle: 29 december 2007, på webbtelefon. Jorge befann sig i San Marcus, Nicaragua 

under intervjun som pågick i cirka 1,5 timme. Språk: Svenska.  

 

William, 30år 

William växte upp med sin mamma, två systrar och två adoptivbröder i den relativt lilla staden 

Jinotega i norra Nicaragua. Hans pappa lämnade mamman innan han ens fötts. William emigre-

rade till Sverige när han var 25 år. Det var en kompis till honom som betalade flygbiljetten. En 

vän från Jinotega som hans familj ställt upp för en gång i tiden och som nu bodde i Sverige. An-

nars hade William aldrig haft råd. Innan emigreringen stod han nämligen utan både arbete och 

boende. Hans mamma hade kastat ut honom hemifrån på grund av att han i 20 års ålder berättat 

att han var homosexuell. Ett tag försökte han klara sig genom olika småjobb samt genom att bo 

hos kompisar men efter ett tag stod han inte ut längre med en familj där flera av familjemedlem-

marna försköt honom.1999 flyttade William till Sverige. För två år sedan, 2006, träffade han sin 

nuvarande pojkvän i Stockholm som av ren slump också råkar var från Jinotega. Till bådas stora 

sorg har han till skillnad från William inte fått uppehållstillstånd i Sverige och tvingas nu bo i 

hemstaden Jinotega. Isidro själv bor på Kungsholmen i Stockholm, och arbetar som diskledare 

på en restaurang.  

Intervjutillfälle: 29 januari 2008 i Williams bostad, Kungsholmen, Stockholm. Intervjun pågick i 

cirka 1 timme. Språk: Svenska. 
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