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Maskulinitet som behag och begär: Om läderbögars 
självpresentation 

 

Ingeborg Svensson 

 

Inledning 

I kvällstidningar och veckopress skrivs det spaltkilometrar om den kvinnliga sexualiteten och 

läsaren får veta hur kvinnor får orgasm, var g-punkten sitter eller vad man kan göra med 

klitoris. Det skrivs inte tillnärmelsevis så mycket om vad man kan göra med penis. Den 

manliga sexualiteten tas för given och anses inte behöva förklaras. Detta är betydelsefullt 

eftersom det är en del av ett allmänt förnekande av mäns kroppar som sexuella. Denna 

frånvaro av fokus på manliga kroppar som sexuella har också varit utmärkande för det fält av 

forskning som går under namnet maskulinitetsstudier.1 Trots att man betraktar maskulinitet 

som något som härstammar från kroppen, i bemärkelsen att maskuliniteten skulle vara något 

inneboende eller att den skulle ge uttryck för något hos den manliga kroppen, har det dröjt sig 

kvar ett ointresse för att problematisera och kartlägga kroppen när det kommer till 

sexualiteten (Connell 1993:602,1995:45). Varför detta ointresse? 

Medan maskulinitet framstår som nästan lika självklar och given som penis, är 

femininitet istället den konstruerade kategorin. Den ”naturliga kvinnligheten” måste skapas 

med hjälp av olika produkter. För att den västerländska kvinnan ska upplevas som kvinnlig 

bör hon vara sminkad, ha noppade ögonbryn och rakade ben. Hon förväntas inte heller spotta, 

fisa eller ha kroppsliga avsöndringar, undantaget tårar. Dessutom finns det, som 

antropologerna Kessler och McKenna visat i sin undersökning av hur tvåkönsindelning går 

till, en tendens att förstå penis som maskulin medan vaginan förstås som icke-maskulin 

(1985:151). Inte heller vaginan upplevs alltså som feminin. Det så kallade naturliga framstår 

helt enkelt inte som feminint.2 Femininitet förstås således till skillnad från maskulinitet som 

något ”konstgjort”, som något som måste sättas samman. Samtidigt är det viktigt att själva 

iscensättningen framstår som naturlig (Björk 1996:23). I ett västerländskt sammanhang 

                                                
1 Den manliga sexualiteten har det framförallt skrivits om när det gäller homosexuella män. I 
maskulinitetsforskningen i stort har denna litteratur dock främst behandlats som en egen avdelning och 
kunskaperna har inte använts till att ge perspektiv på manlig heterosexuell sexualitet (Connell 1993). 
2 Parallellt finns dock ett annat västerländskt betydelsesystem där kvinnan associeras med natur och mannen med 
kultur. Detta hänger vidare samman med andra motsatspar där kvinnan bland annat blir kropp och passivitet 
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beskrivs vanligtvis kvinnan, inom denna diskurs, som den som måste iscensätta sig. Hon 

måste göra en övertygande framställning och blir bedömd av sig själv, andra kvinnor och 

andra män utifrån vad som kallas den manliga blicken.3 Utmärkande för att vara kvinna i det 

här avseendet är en autoerotisk blick och en narcissistisk egenvård. Hon måste så att säga 

uppvisa förmågan att vara begärlig (Hirdman 1999:11). Femininiteten blir därigenom en 

aldrig upphörande iscensättning som utspelar sig under ett ständigt hot att misslyckas. Risken 

att misslyckas utgör i sig en effektiv kontrollmekanism på så sätt att personen som iscensätter 

sig blir avhängig andras bedömning. Rollen som objekt och fenomenet iscensättning hänger 

således samman.  

Mot denna bakgrund kommer följande artikel att visa på den så kallade 

läderbögskulturen som ett sammanhang där den manliga kroppen bejakas och där det sexuella 

begäret står i centrum.4 Vad innebär det för en företeelse som maskulinitet? Har deras 

verksamhet något att säga om den annars så frånvarande problematiseringen av mäns kroppar 

som sexuella? I enlighet med det senaste decenniets poststrukturalistiska feminism som 

studerat vad som kommit att kallas det performativa genus kommer jag att se närmare på hur 

läderbögar inom läderkulturen iscensätter sig själva som män. Vad finns det för innebörder i 

maskulinitet bland läderbögar? Vad kontrasteras manlighet mot och vad får utgöra dess relief? 

Inom vilka spel av skillnader figurerar manlighet i detta sammanhang?  

Att betrakta genus som performativt till sin ”natur” innebär att det sociala könet 

inte har någon enhetligt och statisk grund som kan härledas ur den biologiska kroppen.5 Man 

blir så att säga inte ”man” i kraft av penis. Genus ses istället som en ständig ström av 

stiliserade handlingar som inte tar sin början i ett subjekt före handlingen. Aktören skapas i 

aktiviteten och finns bara i den. På samma sätt som Michel Foucault menar att diskursen 

skapar subjekten säger Judith Butler, en av performativitetsteorins främsta företrädare, att 

genus alstrar kön och inte tvärtom (1990:169).6 Upplevelsen av kön är istället en följd av 

                                                                                                                                                   
medan mannen blir själ och aktivitet (Lloyd 1984). Hur dessa båda symbolvärldar kolliderar, sammanlänkas eller 
eventuellt förstärker varandra är inget jag kommer att undersöka i denna artikel. 
3 En sammanfattande genomgång av feministisk blickteori kan man få i Suzanna Danuta Walters Material Girls. 
Se framförallt kapitel 2 och 4. 
4 Artikeln bygger på två uppsatser i etnologi vid Stockholms universitet 1997: Manlighet i en läderbögs liv och 
Baltic Battle xviiii. Några läderbögar berättar om gestaltande av manlighet på en fest. Arbetet sker inom ramen 
för projektet ”Sexualitet och identitet: En studie av homosexuella mäns begravningar i spåren av aids” (Dnr 
508/1999), finansierat av HSFR.  
Det empiriska materialet består av tryckta texter, sex intervjuer samt att jag besökt en av klubblokalerna. 
Texterna utgörs av ett tiotal nummer av ett klubbmedlemsblad, en informationsfolder “Alternativet för dig som 
är gay” och en broschyr “Säkrare sex för läderkillar”. Intervjuerna omfattar två tvåtimmars intervjuer med fem 
personer och två fyratimmars intervjuer med en person.  
5 Tankar om det performativa genus återfinns framförallt i Butler 1990 och 1993. 
6 Med diskurs avses här den idé- och föreställningsvärld som råder inom ett visst område och som avgör vad som 
låter sig sägas och tänkas inom detta område. 



 3 

reglerade, upprepade handlingar som får sin naturliga status av att de stelnar med tiden. Men 

kroppen är fortfarande betydelsefull. Maskulinitet iscensatt av en kropp med vagina är något 

annat än maskulinitet iscensatt av en kropp med penis. Kroppen så att säga 

positionsbestämmer eller ger den enskilda människan en speciell plats inom ett kulturellt 

betydelsesystem. Utifrån denna sociala verklighet springer sedan hennes handlingar fram. Hur 

dessa handlingar bekräftas och kategoriseras sker dock inom ramarna för den rådande 

diskursen (Butler 1993:xi).  

En viktig anledning till uppgörelsen med de vanliga föreställningarna om 

kroppen som en yttersta grund för könsidentitet är, menar kritikerna, maktaspekten. 

Föreställningarna om den biologiska kroppen utgör sanningar satta utom räckhåll för 

ifrågasättande. Naturen och biologin betraktas som om de har en betydelse i sig själva 

oavhängig vår förståelse av dem. På så sätt utgör de en utpost för oinskränkt maktutövning. 

Att visa på det ”naturligas” och det förgivettagnas kulturella karaktär blir därigenom ett 

politiskt projekt.7 Inom den poststrukturalistiska feminismen och queerteoretisk forskning har 

det varit vanligt att man för att synliggöra och problematisera genusnormer fokuserat 

företeelser som transvestism eller cross-dressing (Se t ex Garber 1992, Rosenberg 2000). Man 

menar att när könsidentitet förstås som något som ständigt måste göras eller iscensättas ligger 

förändringsmöjligheten i att, inom det givna betydelsesammanhanget, upprepa gestaltandet 

genom överdrift och parodi. Butler påpekar att det häri ligger en subversiv potential. Det är 

här, menar hon, som det godtyckliga i kopplingen mellan kropp och handling blottläggs. Det 

extrema gestaltandet får så att säga sömmarna i konstruktionen att framträda. Annorlunda 

uttryckt kan man säga att det finns ett utrymme inom ramarna för den reglerande diskursen 

där vi har möjlighet att upprepa handlingen på lek vilket i sin tur kan ge upphov till nya 

repetitioner och imitationer. Som sådana gender benders kan även läderbögarna studeras.  

Läderkulturen 

I Sverige finns sedan 1970-talet en gruppering av homo- och bisexuella män som deltar i vad 

de själva kallar läderkulturen. I centrum står en idé om den fria sexuella utlevelsen män 

emellan. Det handlar om sado-masochistiska sexlekar och annan gränsöverskridande 

sexualitet med utgångspunkt i ett intresse för fetischistiska aktiviteter som att bära läder, 

gummi, uniformer, western och vad de kallar construction (arbetarkläder). På senare tid har 

även skinnhuvudstilen tillkommit. Stilarna utgör grunden i dresscode, som är en uppsättning 

regler för hur man måste vara klädd för att bli insläppt på läderklubbar. Med hjälp av 

                                                
7 Fortsättningsvis kommer ”natur” och ”naturligt” användas i denna konstruktivistiska betydelse. 
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klädkoden framhålls också vilka fetischistiska fantasier man vill ta del av och vilka sexuella 

fantasier man vill leva ut. Lika viktigt som det är att ha en viss typ av kläder och attribut, är 

det att klubblokalens inredning skapar rätt miljö och stämning. Utöver vanliga kvällar i 

klubbarnas fasta inredning finns det även temafester där festarrangörerna med utgångspunkt i 

dresscode omformar rummet. Det kan vara uniformshelg eller s/m-helg osv. De största 

tillställningarna i Stockholm är gummifesten Bastille och uniformsfesten Baltic Battle. 

Medelåldern är högre på läderklubbar än på andra gayklubbar. Att det inte är till 

läderklubbarna man går när man kommer ut förklarar en av mina informanttyper, Läderkillen, 

med att man inte genast kommer underfund med, vad han lite ironiskt kallar, sina böjelser.8 

Han beskriver utvecklingen som en andra komma ut-process. 9 Att bli läderbög är ingen aha-

upplevelse på samma sätt som det kan vara att upptäcka sin homosexualitet. Det finns inte en 

dagen D, utan Läderkillen beskriver det som något som växer fram. “När man hamnar i den 

här branschen så är det som en upptäcktsfärd man ger sig ut på som antingen tar slut för att 

man inte trivs med det eller som man utvecklar på något automatiskt sätt.” Läderkulturen 

handlar för honom om att upptäcka olika sinnen och bejaka lusten att utforska sina gränser. 

Det är att erkänna ytterligare sidor av sin sexualitet, av sitt sätt att vara. Man kan på samma 

sätt som med homosexualiteten leva som smygis under en period. Det tar nämligen tid, 

påpekar han, att inte få dåligt samvete för att man intresserar sig för en sexualitet som inte 

stämmer med normer och regler för hur sexualiteten skall vara. Att vara en del av 

läderkulturen är för honom inte någon hobbyverksamhet. Det är inte något vederbörande bara 

sysslar med, utan det är något personen i fråga är. Det är en del av ens identitet, ett sätt att 

vara till på. Det är inte image, det är inte en trend, det är en livsstil som man växer in i.  
 

När jag går på en klubb och känner mig nöjd, känner tillfredsställelse över att gå dit och att tillhöra den 

“stammen” så är det precis som Karen Blixen säger när hon beskriver masajerna, att hon upplever dessa masajer, 

deras utsmyckningar, deras vapen, alla dessa ringar och tatueringar och scarifications som delar av bärarna 

själva, som utsträckningar av deras väsen liksom lejonets manar och bufflarnas horn. Det är så bra tycker jag för 

det beskriver den strävan som finns i det här (Läderkillen).10  
 

                                                
8 Metodiskt har jag gått tillväga så att rösterna renodlats till tre personer som figurerar i texten under sin 
respektive stils namn: Läderkillen, Dirty-Skin och Officeren. Vad respektive typ säger i citaten ska dock inte 
uppfattas som gällande för alla med en liknande stil, än mindre ska artikeltexten uppfattas som en heltäckande 
beskrivning av läderkulturen. Ytterligare ett förbehåll som man måste beakta vid genomläsning av citaten är att 
när det talade ordet citeras i text blir resultatet ofta ett tillspetsande. Detta tillspetsande  är förtydligande men kan 
samtidigt bli missvisande eftersom den intervjuade antagligen inför ett sådant förtydligande hade utryckt sig 
annorlunda. 
9 Med komma ut avses att man står offentligt för den egna bi- eller homosexuella läggningen. 
10 Med scarifications avses i huden inristade mönster som skapas genom ärrbildning. 
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De intervjuade beskriver läderkulturen i relation till det heterosexuella samhället som mer 

frisläppt, mindre dömande och framförallt som mindre hycklande. I relation till den övriga 

gayvärldens homosexuella män beskriver sig de intervjuade som mer seriösa. De har 

organiserat sig och ställer upp för varandra, har roligare, har ballare fester och är manligare. 

Den övriga gayvärlden beskrivs som den gått på, vad en av informanterna kallar, den 

heterosexuella myten och de kritiserar den homosexuella rörelsen för att i den svenska 

normaliseringshysterin försöka föra en kamp som framförallt eftersträvar ett erkännande som 

normal. 

Sexobjekten 

På läderklubbarna försöker de skapa sexiga stämningar för att kunna ge uttryck för sina 

sexuella drömmar och fantasier. Verksamheten går ut på att genom lek leva ut dessa. I leken 

skapas en illusion, en fantasi. Det är en skör verklighet som lätt bryts t ex genom att någon 

inte uppför sig på rätt sätt.  
 

Det är ju inte lek i den bemärkelsen att man leker barnsliga lekar utan det handlar ju verkligen om allvar och all 

lek är allvar. Lek är ju väldigt utvecklande och frigör en massa saker inom oss själva. Det finns ingenting som är 

värre än spelförstörare, den som förstör det som man i leken bygger upp, illusionen och just illusion är det ju det 

handlar om (Dirty-Skin). 

 

Genom att hålla sig till överenskommen klädkod menar de sig skapa ett spelfält där de genom 

en förväntan på att alla är införstådda, uppnår den trygghet som behövs för att de skall våga 

ge sig hän leken. Lädermiljön handlar, enligt Läderkillen, i denna bemärkelse ytterst om 

frihet. Friheten att våga leva ut sina sexuella fantasier. 

Med Officerens ord handlar klädkoden om att uppfylla drömmar och motsvara 

bilder. Men det är inte så att man är en annan person på kvällen än den man är på dagen, 

menar han, utan klädkoden ska förstås som ett uttryck för vem man är när man går på en 

läderklubb. Med hjälp av klädkoden och dess olika attribut förtydligar han vem han är och 

vad han vill när han går till klubben. 
 

Säg att det är jul och alla ska komma som någon typ av tomte, då är ju inte jag tomte mer än när jag klär ut mig 

till det och skall vara med på den festen. Men om jag är del av läderkulturen så är jag det därför att det här är jag 

hela året runt och när jag går till de här klubbarna, så är det jag som går ut. Det är samma jag som går dit och jag 

är inte tomte den ena dagen och påskkärring den andra dagen. Det är ett uttryck för någonting som är jag som 

ska gå dit, som är samma idag och nästa vecka (Officeren). 
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Genom att klä sig rätt talar man om att man ställer upp på de villkor det handlar om. “Om det 

är något jag tänder på kan jag använda koderna, färger och så, men om jag inte gör det så är 

det förbjudet för mig att använda en färg som jag inte står för.” Alla prylar och attiraljer man 

bär, berättar något om individen själv om han bär dem för att de är en del av honom själv. 

Uppklädd är man naken eftersom man har blottat sina önskningar. “Jag utlämnar mig själv 

genom att se ut som jag gör när jag går dit,” berättar Dirty-Skin.  

För att attributen skall ge uttryck för jaget på riktigt måste de vara införlivade. 

Man måste inkorporera dem, förkroppsliga dem, bara då kan de ses som en förlängning av det 

egna jaget. Lädret är för Läderkillen att betrakta som en andra hud. Det ska vara impregnerat, 

det ska ha samma ämnesomsättning som kroppen. När det inte är en del av personen har man 

förklätt sig. Gränsen mellan att vara påklädd och vara utklädd är hårfin. Han talar om en 

skillnad mellan att bära kläderna som fetisch och att bara ha på sig dem. 
 

Det märks rätt tydligt om man går på en läderklubb vilka som tagit på sig läder för att de tycker att det här är 

njutbart, som har något att berätta om sig själva, och vilka som gått i garderoben för att de ska just på en 

läderklubb och så hittar de en jacka eller ett par byxor som är i skinn (Läderkillen). 

 

Att iklä sig dresscode är inte en maskerad. Det handlar inte om att föreställa något man inte 

är, utan det är den egna identiteten man ger uttryck för. Att vara genuin är det som 

eftersträvas. Alla de intervjuade har svårigheter med att ringa in vad de egentligen menar med 

att vara eller inte vara genuin. De pratar om att stilen ska bäras upp på rätt sätt, kläderna skall 

sitta rätt och materialen skall vara de rätta. Om man kommer med imitationer har man hamnat 

fel och inte förstått vad det handlar om. Det måste också vara rätt stövlar, rätt snitt på 

läderbyxorna osv. “Det går ju inte med Rocco-Barocco.”11 Läderkillen berättar kärleksfullt att 

nykomlingar i branschen inte alltid har så kul när de ”ska igenom hela det där helvetet med 

alla dessa taskiga kommentarer”. Dresscode är något man måste lära sig, något man växer in i 

med tiden. Officeren återkommer flera gånger till en marknadsmetafor där man ständigt väljer 

och blir vald. 
 

Vissa saker i ett sånt här mikrosamhälle syns ju tydligare än vad det gör i det stora samhället. Det här med att 

vara kille får ju helt andra framtoningar i den här killgruppen. Jag menar jag kan sitta och vara lufsig, plufsig och 

djävligt töntig som radhuspappa. Det går runt ändå någonstans. Men ska jag vara det som gay, då går det inte 

runt ändå. Här måste man på något sätt profilera sig bättre än om man redan sitter i radhuset med fru och ungar 

och lån på banken och går på fotboll med grabbarna. Då går det bra ändå ...i viss mån, man kan stötas ut där 

också. Men här måste man nog göra väldigt många ställningstaganden och ägna mer tid, kanske omedvetet, åt att 
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förtydliga sig och då är den här dresscoden ett väldigt bra sätt att artikulera sig som person. Dresscoden 

innefattar ju även vad man tycker, höll jag på att säga, eller det är ju en förlängning av det, och hur man låter och 

vad man har för åsikter är ju också en bit av koden i alla fall (Officeren). 

 

Enligt Läderkillen kan de olika stilarna förstås som att de införlivat olika manliga sätt som de 

tycker är sexiga, som de tänder på. De leker på så sätt med sig själva och andra som 

sexobjekt.12 Attraktionen ligger för honom i tvetydigheten, i spänningen mellan hårt och mjukt 

som t ex ett rakat huvud visar, eller hur någon i läder är påklädd men ändå blottad. Stilarna 

utgörs av läder, gummi-, uniform-, western-, construction- och skinnskallestil. Läder, gummi 

och uniform har funnits med ända sedan 70-talet och de utgör en grund som de andra stilarna 

är en utveckling av. Skinnskallestilen, som är den senast tillkomna, är den stil som för 

tillfället är mest populär. Westernstilen däremot, är lite ute. I europeisk variant består den bara 

av att ha jeans och T-tröja, annars beskrivs den av läderkillen som den klonade amerikanska 

stilen med mycket muskler, kort hår och mustasch.13 Construction berör, som namnet tyder 

på, tillverkning. Det beskrivs som att det har med tunga manliga yrken att göra, t ex 

byggnadsarbetare och mekaniker. Till läderstilen hör alla attribut som kan associeras till 60-

talets motorcykelstil: skinnjacka, läderbyxor med snörning på sidorna, lädervästar. Chaps, 

harnesk och huvor hör också hit. En annan variant av läderstilen är den så kallade 

”traditionella läderstilen” med allt i läder, från stövlar till skinnkeps. Inspirationskälla till 

denna är andra världskrigets militär- och motorcykelpolisuniformer. Här finns övergångar till 

vad som nedan kommer att beskrivas som den ”riktiga” uniformstilen. Officeren beskriver det 

så här:  
 

Allt det där wowiga som är drömprinsen i det här gebitet. Det är svart skinn och öppen jacka och lite krull på 

bröstet, det putar i brallorna och de sitter snyggt, stövlarna blänker och det skramlar lite grann någonstans av 

metall (Officeren). 

 

Den på senare tid införlivade skinnhuvudstilen hänger samman med de inom gummistilen 

som beskriver sig som kinky. Skinnhuvudstilen utgörs framförallt av de yngre och kan även 

sägas omfatta tuffa upprorsmakare som punkare, anarkister och huliganer. De avsäger sig 

varje koppling till nynazister och rasism och hänvisar istället till s k red-skins och engelsk 

                                                                                                                                                   
11 Rocco Barocco är en affärskedja i Stockholm som säljer skinn- och mockakläder till ett billigt pris. 
12 En grundläggande insikt inom feministisk teoribildning är att kvinnor ofta beskrivs som objekt snarare än 
subjekt. För en intressant nyansering av denna diskussion , se Barbara Johnson (2000) som menar att problemet 
med en objektposition snarare ligger i en ojämlik maktfördelning, än i att det skulle finnas ett inneboende 
problem i att frivilligt vilja bli objektifierad. 
13 För en genomgång av dem amerikanska läderkulturen och ”the homosexual clone”, se Martin P. Levine 
(1998).  
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arbetarrörelse. I gummistilen är det materialet som står i centrum. Alla plagg är av gummi och 

det ingår också att använda sig av höga vadarstövlar och gasmask. Dirty-Skin beskriver den 

attraktiva känslan med gummi som att det handlar om att vara helt innesluten och anonym. 

Den ena inriktningen tycker att gummit ska vara blankt och rent, den andra är gärna nersölad. 

Så här berättar Dirty-Skin om vad han hade på sig på Baltic Battle-festen: 
 

När jag klär upp mig riktigt i min fetisch, då är det ju gummi. Fast det krävs mycket tid och det här var ju lite 

speciellt. Det skulle ju vara utomhus så det är kallt också [---] Då har man tight gummi precis intill kroppen. Jag 

hade gummishorts, speciella gummishorts och över dem gummichaps. Och så hade jag ett gummilinne, ett tight 

gummilinne ovanpå det. Och sen kängor förstås, mina svarta. Get-a-grip heter de. De är speciella skinkängor. 

- Åkte du tunnelbana så?! 

- Nej, (skratt) då hade jag tagit på mig kamouflage som skydd ovanpå. Det tillhör ju också lite grann min stil, 

skinhead, dirty-skin, kamouflage. Sen hade jag en militärskjorta, den här, ovanpå och sen min läderjacka (Dirty-

Skin). 
 

Uniformsintresset kan också beskrivas som uppdelat i två grupper. Antingen gillar man en 

allmän kamouflagestil (den går inte riktigt att skilja från skinnhuvudstilen), eller så gillar man 

äldre och riktiga uniformer med gradbeteckningar. Beteendet bland de meniga är ”mer 

combat, mera ruffigt arbete”, berättar Officeren. Kläderna beskrivs som arbetskläder och 

situationen som en arbetssituation. För de riktiga uniformsfetischisterna är gradbeteckningar 

viktiga och i den erotiska leken ska någon gärna vara befäl och ge order. 
 

Däremot, nästa snäpp då, om man väljer att inte ha kamouflage eller gröna eller grå sådana kläder, då är man ju 

snarare den som planerar för trupp. Där kommer ju de här s/m rollerna, eller roller och roller, men där kommer 

hög och låg in i den sexuella spänningen anser jag, så därför räcker det ju med att om jag eller några andra har 

uniformer så kan jag typ peka; ‘Ligg ner!’ (Officeren). 

 

Utöver klädkoden använder sig medlemmarna också av ett teckenspråk där de mer konkret 

ger uttryck för vad de vill göra och vilken roll de vill inta i det sexuella spelet. Detta sker t ex 

med hjälp av snusnäsdukar. Beroende på vilken färg näsduken har signaleras vad man vill 

göra och utifrån vilken ficka den är nerstoppad i markeras vilken roll man vill ha. Exempelvis 

betyder en grå näsduk att man är intresserad av lätt s/m, så kallade bondage. Med näsduken i 

vänster bakficka uppvisar man att man vill binda och bärs den i höger bakficka uppvisar man 

en vilja att bli bunden. Andra attribut man kan ha på sig är t ex en piska hängande i midjan 

eller i stövelskaftet, en kedja på axeln, läderkoppel kring hals, armar eller handleder.  

Gränserna mellan de olika stilarna skall inte uppfattas som fasta. Dem går in i 

varandra, men de finns även de som utesluter varandra. En skiljelinje går exempelvis mellan å 
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ena sidan de som beskriver sig som riktiga uniformsfetischister och å andra sidan de som 

beskriver sig som mer kinky inom gummistilen. Man talar även skämtsamt om varandra i 

termer av östermalmsgänget och södermalmsgänget. De förstnämnda karakteriseras av 

elegans och strikthet och iklädda uniformer med gradbeteckningar iscensätter de en hierarkisk 

ordning. Den andra gruppen framställer en mer kaotisk ordning där man t ex tillsammans 

krälar i lera. Den ena gruppen idealiserar således en traditionell överklassmaskulinitet och den 

andra en traditionell arbetarklassmaskulinitet. På frågan hur så olika beteenden kan samsas 

under samma tak förklarar Dirty-Skin: 
 

Det är lite det här att bara för att man är bög eller lesbisk så är man ju inte lika. Men vi är en utsatt grupp i en 

minoritet. Vi som tillhör läderkulturen är en minoritet i minoriteten. Vi är såpass få så vi skyddar varandra lite 

grann. Vi står upp, vi håller ihop ändå på något sätt. Vi försöker hålla ihop och stå för vår grej. Även om det då 

skiljer väldigt mycket, det är väldigt stor skillnad mellan mig då som dirty-skinhead och någon som är klädd 

till..., vi har inte alls samma fetisch så det går inte att jämföra och det skulle inte gå att kombinera heller, nej! 

(Dirty-Skin) 

 

Inom läderkulturen finns det även en ständigt pågående diskussion om rätt och fel kring 

klädkoden och hur hårt det skall hållas på den. Det finns huvudsakligen två olika ideal för 

klubbarnas verksamhet. Å ena sidan finns de som anser att klubblokalerna skall vara 

fetischklubbar och som därför tycker att man tydligare skall markera sina sexuella böjelser. Å 

andra sidan finns de som tycker att verksamheten skall inriktas mot ett manlighetsideal och att 

det inte räcker med att hålla strängare på klädkoden. 

Machobögar, män och fjollor  

Enligt Läderkillen kan man se det som att det finns tre typer i lädervärlden: De som spelar 

macho och inte tolererar fjollighet, de som står mitt emellan och förespråkar en tolerant 

hållning och de fjolliga själva.14 Inte heller för Läderkillen som intar en mellanposition får det 

dock vara allt för fjolligt. Det finns i läderkulturen en uppfattning om en typ som är den rätta, 

som ser rätt ut.  
 

Det finns killar som köper skinnbrallor och skinnjackor, skinnkeps, ’just name it’, och inte kan bära upp det. De 

kommer aldrig att bli de här karlarna som tydligen är det stora idealtillståndet. Men en del utav dem gör det här 

helt medvetet för att komma in i den här karlklungan och hitta den där karlen, och själva kanske känna sig som 

en karl också, för ’ambiancen’ blir ju den (Officeren). 

 

                                                
14 Att vara fjollig i lädermiljö är att inom given dresscode  bete sig på ett omanligt sätt.  
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Läderkulturen har i Läderkillens smak införlivat för mycket av den tillrättalagda bilden av 

mannen med välutvecklade uppblåsta muskler. Det ska gärna vara muskler, men inga 

uppumpade sådan, menar han. Enligt Läderkillen är en sådan s k machobög någon som klonar 

sig själv från en föreställning om att ”är man en riktig karl så gör man så här, säger så här och 

står så här för att man inte vågar vara sig själv”. Men att vara macho är, inom läderkulturen, 

att falla ut på rätt sätt. ”Fjollor kan man kritisera och tycka illa om och kalla för käringar 

medan machobögen klarar sig undan för han är i alla fall karl.” Läderkillen förklarar det med 

att fjolleri kan vara kul och underhållande men knappast sexigt. ”Fniss och flams har inte med 

det här att göra.” Alla de intervjuade är införstådda med att läderkulturen är något av ett 

avståndstagande från bilden av den feminine bögen. Sammanfattningsvis kan sägas att den 

som är stor och stark och har stort kön har högre status än den som är fjollig. Men Läderkillen 

uppmärksammar att detta är vad som gäller för honom inom läderkulturen, inte rent generellt.  
 

Fjollor är mycket ärligare. Det var de som slog handväskorna i bordet på Stonewall en gång i tiden och sa att nu 

får det fanimej vara nog!15 Det är manligt tycker jag, att stå för någonting även om man då viftar med 

handväskan. Medan de här machoindividerna gömmer sig lite bakom kjolarna ibland och blir faktiskt mycket 

mer patetiska än vad någon annan grupp blir. Det finns ju en risk när man deltar i en sådan här verksamhet att 

man förklär sig, att man klär in sig i någonting och att man kan spela man därför att man har tillgång till alla de 

här attributen (Läderkillen). 
 

Ordet maskerad återkommer ständigt som ett nedvärderande omdöme om de stilar man inte 

gillar eller när man anser att någon inte lyckas med att vara genuin. Det eftersträvansvärda är 

att känna så mycket självrespekt att man har modet att vara sig själv och våga leva ut sina 

fantasier.  

Andra detaljer som är en viktig del för att skapa rätt stämning på klubbarna är 

att inte använda deodorant eller Eau du Cologne. Man ska vara oduschad och lukta svett. Fast 

enligt Officeren vill ingen att svettdoften skall vara påträngande. De beskriver sig också 

skämtsamt som mycket fåfänga. Det är ett väldigt plockande och fixande innan de skall gå ut, 

enligt Läderkillen. ”Man skulle kunna kalla det för en kvinnlig sida i den här manliga 

branschen”, säger han och skrattar. På klubbarna dricks det öl och helst i flaska. Officeren 

berättar skämtsamt om att det kommit in en person en gång som bett om ett glas vitt vin och 

nästan blivit av med medlemskortet: ”’Alltså ni borde ha gått på någon tantklubb’ ungefär va, 

’Grabbar dricker inte vin!’” Vilken musik som spelas är också en omdiskuterad fråga för 

”fjolldisko kan vara kul, men inte här”. Det faktum att musik överhuvudtaget spelas är inte 
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heller en självklarhet för alla, berättar Dirty-Skin. En annan fråga på samma tema är huruvida 

det ska dansas eller inte. Diskussionen om musiken och dansen måste förstås mot bakgrund 

av att klubbarna inte är vanliga barer utan att de framförallt avser att vara fetischistklubbar. 

Den manliga sexualiteten 

Enligt de intervjuade handlar sex i läderkulturen om mycket mer än penetration och utlösning. 

Målet är alltså inte att gå ut på en klubb för att ha sex inne i någon vrå. De som enbart besöker 

en klubb av den anledningen anses t o m utgöra ett problem. Det viktiga på en läderklubb är 

enligt Läderkillen att man skapar en erotisk stämning. Så förklaras också gränsen han sätter 

mot alltför fjolligt beteende. Det är en skillnad mellan vad som är kul och trevligt och vad 

som är sexigt. På läderklubbar går han för att få uppleva erotik och spänning “om det då är 

någon skrikig käring som står där så tycker inte jag det är sexigt”. Enligt Läderkillen 

genomströmmas läderkulturen av en sexuell känsla i allt. “Man skulle kunna hårdra det och 

säga att det är som att gå in på John Wall och tycka att det är världens häftigaste sexbutik.”16 I 

vanliga porraffärer, som han kallar “Stor & Liten för heterosexuella”, är det “så plastigt, trist 

och tråkigt allting och det ser ut som det ska gå sönder innan man kommer hem med det”. För 

honom handlar det om att hela tiden försöka hitta nya saker som spelar på fantasin. 

Den mest manliga sexualiteten är, enligt Dirty-Skin, sex mellan män. På frågan 

om han alltså inte anser heterosexuella män vara lika manliga konstaterar han att: “Nej, 

faktiskt inte!” Men visst tycker han att det kan vara sexigt med sådana där söta pappor som 

han och hans vänner kallar dem. Det sexuella spelet beskrivs ofta som ett maktspel. För att en 

tändande situation ska uppstå ska det, enligt Läderkillen, ”vara en kollision och det ska finnas 

ett motstånd från båda håll som vi skall övervinna”. För Dirty-Skin är musiken central för det 

sexuella spelet.  
 

Ja, hela grejen är ju en sån häftig stämning, då kommer man in i någon slags, jag gör det, kåt, sexuell stämning 

kopplad till dans, musik, häftiga människor. Och så står man och dansar på dansgolvet på ett speciellt sätt och 

man får blickar av killar och man skapar kontakt och man står då, ja vi är ju ett gäng som brukar dansa ihop, ja 

det byggs upp en stämning, en kåt sexuell stämning även bland oss som står och dansar ihop (Dirty-Skin). 

 

Officeren beskriver miljön som uppdelad i en danskultur och en barkultur. För dem som inte 

ingår i vad som kallas dansgänget är ett annat beteende utmärkande. 
 

                                                                                                                                                   
15 Stonewall Inn är namnet på en bar i New York. En polisrazzia sommaren 1969 på Stonewall Inn blev 
upptakten till en rad konfrontationer med polisen som blev starten på den amerikanska homo- och transrörelsen.  
16 John Wall är en välsorterad järnaffär i Stockholm. 
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[Man] kan vara mycket statisk. Det räcker med att jag står där, jag behöver inte så mycket kroppsspråk.[...] det 

behöver ju inte markera att man stänger sig ute eller att man drar sig undan utan det betyder bara att: ’I’m here, 

that’s all you have to know’. Medan en del måste flänga runt som julgranar hela kvällen för att de skall bli sedda. 

Det är frågan om olika tekniker. Det är ju ett språk, där man inte talar med ord (Officeren). 

 

Bland läderbögarna är det många som lever i parförhållande men har fri sex. Bland de 

intervjuade ses också detta som ett eftersträvansvärt ideal. Dirty-Skin tror inte att sexuell 

trohet är möjlig mellan två män. Att vara otrogen genom att ragga upp en okänd man i en park 

är egentligen, för honom, en omöjlighet. Trohet handlar här inte om sex, utan om vänskap och 

kärlek. Den manliga sexualiteten beskriver Läderkillen som djurisk. ”Man kopplar bort någon 

slags social funktion och så följer man sin instinkt”, säger han. Sexualiteten ses som en kraft 

och att våga följa denna kraft är en stor frihet. I jämförelse med den vanliga heterosexuella 

sexualiteten som enligt honom förnekar sig genom att hålla sig till en så förutbestämd form, 

menar han att deras sexualitet rymmer ett större bejakande.  
 

Sex det är inte bara någonting fint, rekommenderat av Folkhälsoinstitutet, som händer mellan två människor. Sex 

är ju också jobbigt och blött och skapar väldigt mycket ångest och det finns förbjudna drömmar och önskningar. 

Det är ju det område där våra djupaste känslor kan ges uttryck på alla plan (Läderkillen). 

 

Homosexuell manlig sexualitet är, enligt Läderkillen, promiskuös och promiskuiteten är något 

positivt och kreativt. Han beskriver det som att man går över en social gräns och blir natur 

och när man accepterar detta får man rätt att gå på upptäcktsfärd. ”Man ger efter för sina 

naturliga drifter, och jag menar inte då att man blir hänsynslös, rå och brutal utan att man 

vågar experimentera.” Lockelsen och spänningen, menar han, kommer dels av att det är tabu-

gränser som han prövar och överskrider och dels av att det är hela kroppen han utforskar som 

erogen zon. 

De sexiga stämningarna skapas bland annat genom rollspel med någon eller 

några andra. Det är här näsdukskoderna kommer till användning. De uttrycker precis vad 

personen har för intressen och passioner och på så sätt menar de kunna ägna sig åt en rakare 

sexualitet. För Dirty-Skin beskrivs även fetischism i sin helhet som just en rak form av 

kommunikation. Att vara anonym i detta rättframma sexuella spel har ett värde i sig, men 

Stockholm är en liten stad, konstaterar Officeren. För många är det också erotiskt att ha sex 

offentligt. Det handlar mycket om leva ut sin exhibitionistiska sida och detta skapar i sin tur 

sexiga stämningar. Där finns också en njutning i att vara sexobjekt. Men för Dirty-Skin blir 

det apropå att vara objekt viktigt att det är frågan om jämbördiga objekt och att rollspelet är 

en ömsesidig lek. Det beskrivs som en tillgång att man delar en sorts likställdhet. Där finns 
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inte den obalans, som Dirty-Skin menar vara utmärkande för den heterosexuella relationen 

där kvinnan ofta inte är herre över sig själv som sexobjekt.  

Erotiska landskap 

Läderkillen tycker att klubblokalernas inredningar illustrerar vad han anser vara utmärkande 

för läderkulturen. Strävan är att lyckas forma ett utrymme som kan väcka fantasier och skapa 

sexiga stämningar. “Vi har byggt den här miljön för att vi tycker det är sexigt”, säger han. På 

klubben som han var med och byggde var avsikten att skapa en rustik, manlig miljö som 

håller för manliga lekar.  
 

Det får inte vara kuliss utan när du tar i grejorna så ska de kännas rätt, det ska kännas att det är en stock liksom. 

Det får inte vara fejkat på något sätt. Det tror jag går igen i allting. Det är ju samma sak när du klär dig. Det 

måste vara gediget och rätt, rätt igenom (Läderkillen). 

 

Materialen de använt sig av är cement, betong, järn, korrugerad rostig plåt, trästockar och 

tegel. Färgerna går i svart, grått och brunt. Bara väggarna är målade svarta, allt annat har sin 

naturfärg. Det är en rå miljö där man kan bete sig oömt samtidigt som där är väldigt 

hemtrevligt. Stora kabelrullar och oljefat står som barbord och baren är inhägnad av galler. På 

en vägg hänger en gammal motorcykel som dekoration. I mitten av lokalen har man med tegel 

och stockar byggt in dansgolvet. Musiken och ljuset är också en viktig del av stämningen. 

”Det måste ju gå att dansa till den här musiken med stövlar på, så att säga”, säger Dirty-Skin. 

Det får inte vara melodifestivalen eller något fjolldisko, utan det är tyngre musik som spelas. 

Det är mindre kulörta lampor än på ett vanligt diskotek, mera vitt ljus, ofta stroboskop. I 

övrigt är lokalen mörk, nedsläckt. Läderkillen beskriver miljön som spännande och sexig men 

också romantisk. In bakom dansgolvet slingrar sig en gång runt. På ena sidan ligger ett litet 

mörkt teverum. På andra sidan skapar svartmålade masonitskivor halvt avskilda utrymmen. I 

en av vrårna är en hängmatteliknande lädervagga uppspänd. I en annan vrå står ett badkar. På 

en vägg sitter ett krysskors där man kan spännas upp. Och så fortsätter det. Fler saker och 

attiraljer i ytterligare skrymslen. En stor järnbur, en skoputsarstol, en gammal 

undersökningsbrits, möjlighet att bli upphängd i kedjor.  

På frågan om dessa material i sig kan kallas manliga får jag ett jakande svar, 

samtidigt som läderkillen konstaterar också att de aldrig pratar om det så. Att detta uppfattas 

som en manlig miljö är något självklart. Det är lika självklart som att parkförvaltningens 

pissoarer, som står i ett utrymme, bidrar till den manliga atmosfären.  
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Baltic Battle är tillsammans med gummifesten Bastille, den största och mest 

genomarbetade av festerna. Som alla de större tillställningarna i läderkulturen sträcker sig 

festandet över flera dagar. ”Man börjar en fest på fredagen eller torsdagen och sen behåller 

man en erotisk stämning över en hel weekend”, berättar Dirty-Skin. På gummifesten Bastille 

gäller strikt klädkod. Den som inte är helt iklädd gummi, enligt klädkodens föreskrifter, får 

han inte komma in. På så sätt är Bastille-festen huvudsakligen avsedd för de verkligen 

hängivna inom gummistilen. Bastille är höjdpunkten bland festerna för Läderkillen. Den 

handlar om gummi, lera, blött och mörkt. Den ovan beskrivna klubben var vid detta tillfälle 

helt insvept i svart plast. Det var mörka gångar med ett svagt blåaktigt ledljus och suggestiv 

musik. Från det nersänkta taket hängde här och var droppande slangar. Luften var kall och 

fuktigt. En trång tunnel ledde fram till en stor gyttjepöl där deltagarna vänslades, iförda 

gummikläder, vadarstövlar och gasmasker. Anledningen till att Bastille-festen är hans favorit 

är just för att de håller så hårt på klädkoden.  
 

Alla som kommer dit känner den här tryggheten att jag är här, de andra är här och vi är här på samma villkor. 

Det jag gör är accepterat av alla de andra. Det finns inte de här som sitter och fnittrar i hörnen och tycker 

hoppsan! (Läderkillen) 

 

På Baltic Battle är det däremot inget tydligt tema som gäller. Ett par skinnbyxor och ett linne 

räcker för att vara välkommen. Dirty-Skin beskriver Baltic Battle-festen som ”ett stort sjöslag 

där alla killar som tycker om lite manligare stil drabbar samman”.  
 

Alla som har gått dit, även de som bara är gäster, har på något sätt ansträngt sig, så man får den här 

helhetseffekten av att vart du tittar så är det ... nån som ansträngt sig att ge uttryck för någonting. Även om det 

inte alltid är rätt då, men alla har i alla fall försökt (Dirty-Skin). 

 

I den övriga gayvärlden har läderbögarna rykte om sig att organisera väldigt bra fester. När 

det hålls lösare på klädkoden kommer därför ofta många utomstående.  
 

De är så ohyggligt duktiga på att arrangera. När de har sina julfester så är det ju värre än NK. Man tror att man 

har hamnat i en Disneyfilm. Eller när det är Querelletema då är man inne i den filmen. Man jobbar som fan på att 

få rätt stämning. Det tycker jag är fascinerande (utomstående).17 

 

I en festrecension från ett föregående års Baltic Battle beskriver en annan imponerad gäst hur 

arrangörerna för var och en av de tre kvällarna lyckats ”rigga” om lokalen. Från HMS WASA 

                                                
17 Querelle är orginaltiteln på Fassbinderfilmen Stjärnan och Matrosen. 
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med bryggor, master och segel, till Das Boot där arrangörerna med hjälp av svart plast sänkt 

ner taket och över ”vattenytan” haft svepande sökljus, till MS Carpathia med kaptensmäss 

och maskinrum (Medlemstidning 1996:3).18 

På den årliga Baltic Battle-festen är det vanligt att arrangörerna söker upp andra 

miljöer än de egna klubbarna. Festen framställs som det stora gemensamma tillfälle då 

läderkulturen står enad gentemot den övriga gayvärlden. Festen i Beckholmsdockan på 

Djurgården i Stockholm beskrivs som en ovanligt lyckad sådan och som en fest som kommer 

att gå till historien. I inbjudan till detta tillfälle kan man läsa:  
 

Vi håller till på Beckholmens varvsområde nere i den östra dockan, 6.5 meter under vattenlinjen. Dockan är 100 

meter lång och 16 meter bred. Med väggar av sprängd svensk granit, sipprande vatten, värme från öppna eldar, 

ljus från levande facklor.  

 

Beckholmens varvsområde beskrivs som en tung industriell miljö och ett vackert kaos. Det är 

en hamnmiljö med stora maskiner och lyftkranar där det byggs och repareras båtar. Mellan 

dockorna ligger bråte utspritt och ett ekstockslager breder ut sig. Stora ångpannor ligger 

uppsågade i halvor och gamla remdrivna, kanske t o m ångdrivna, maskindelar ligger 

utslängda här och var. Över dockorna sträcker sig träspångar och bryggor. I dockornas ände 

sitter tunga slussverk som stänger och öppnar de portar som håller undan vattnet och på kajen 

vid portarna sitter stora knapar för att göra fast tjocka trossar. Att miljön är attraktiv för att 

den upplevs som manlig är för alla de intervjuade en självklarhet. ”Bara valet av miljö var ju 

macho till max, bara det är ju ett erotiskt val och sen är det ju allt real stuff”, säger Officeren.  
 

För mig är platsen i sig väldigt manlig. Om man tänker en docka, jag tänker på ett varv fullt med båtar, fullt med 

sjömän och manliga ... och arbetare som arbetar där på dagarna och så befinner vi oss, en massa män, på den där 

platsen. Jag personligen tycker att det skulle vara häftigt med...alltså i fantasin, att en muskulös, vältränad 

sjöman i ... eller om en av de här skitiga arbetarna som jobbar i dockan kom in på dansgolvet och där ser mig och 

liksom tar med mig och gör allt som man fantiserar om. Det skulle vara häftigt! (Dirty-Skin). 

 

De i intervjuade liknar dockan vid en bunker eller en gammal ruin med sina grovhuggna 

stenväggar. Enligt Officeren var det valfiskens buk han klev ner i och han berättar hur de 

flesta verkligen stannat till på kanten inför det mäktiga spektaklet platsen erbjöd.  
 

När det var en tusen gaykillar som dansade med varandra med bar överkropp då kunde man ju tycka att det här 

är mycket märkvärdigt. Att vi finns så många gaykillar som tycker om gaykillar, och som svettas intill varandra 

                                                
18 Das Boot är en tysk krigsthriller om en u-båt från 1981. M/S Carpathia var namnet på det fartyg som först kom 
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och lite annat också här och var i hörnen, på ett sådant här fyrkantigt machoställe. Det var ju inte stadshuset utan 

det var verkligen det här karl-, karl-, karlarbetsplats där man tar upp båtar och fixar och svetsar och grejar, där 

man ska ha starka nävar (Officeren). 

 

Längst bort vid dammluckorna, mot havet, låg baren. Genom portarna, som inte var riktigt 

täta, strömmade det hela tiden in vatten som bildade en pöl och som successivt pumpades ut 

igen i sjön. I det kalla vattnet stod ölen på kylning. 
 

Men det är också så att när man befinner sig där nere så vet man att vattenytan är sju meter högre och portarna, 

tänk om de skulle öppna sig... Det är lite erotiskt skrämsel. Och så läcker de där portarna hela tiden så det var 

som ett vattenfall och det gör ju också att det kan bli lite farligt. Man visste ju att om portarna öppnas gäller det 

att simma... (Officeren). 

 

Till festen hade organisatörerna hyrt in en båt. Båtresenärernas möte med festen beskrevs som 

en mystisk och mytisk upplevelse. Från vattnet sett ligger dockan under vattenytan. Lite mer 

än halvvägs ute på vattnet hade de anländande hört och sett ljud och ljus strömma upp som ur 

underjorden. Också för Dirty-Skin som kom landvägen var synen imponerande. 
 

Man kom dit och så stod det vakter uppklädda i uniform och läder, så när man kom dit så kände man oj, det här 

var häftigt! De lotsade in taxibilar som kom med folk. De var väldigt mystiskt för det var svart ute. Jag har för 

mig att det var marschaller tända, så det var väldigt spännande. Så klev vi ur och gick förbi de här vakterna som 

hälsade oss välkomna. Vi var ett helt gäng, det strömmade ju in folk hela tiden. Och sen kom man fram till 

torrdockan och det är nog den häftigaste syn jag har...Det var, man ser ner i ett, alltså man kommer fram till ett 

stup bara och så är det trappor ner, smala trappor ner, och så nere i den här, som en stor gryta så kryllade det av 

människor uppklädda i läder, gummi, uniform. Och så låg det någon dimma över alltihopa av rökmaskiner och 

sen diskobelysningen [...] som for fram och tillbaka över ett hav av människor som dansade och vimlade. Och så 

var det såna här tunnor med eldar i, som de eldade i för att hålla uppe värmen, som man kunde stå runt och 

värma sig (Dirty-Skin). 

 

För Dirty-Skin var festen också extra speciell för ”den där stämningen då som kan skapas just 

... av fuktiga, leriga..., det kan bli en väldigt kåt, kinky stämning om man gillar sådana saker”. 

Men det som för honom gjorde festen till något alldeles extra, var platsen i sig. ”Den satt 

perfekt! Här har man satt på sig en massa grejer och så fick man ytterrocken i lokalen.”  

Avslutning 

En invändning mot idén att könsidentitet är ett resultat av iscensättningar, brukar vara att man 

faktiskt inte kan välja hur som helst. Man hämtar inte sin könsidentitet i garderoben på 

                                                                                                                                                   
fram till räddningsbåtarna från det förlista Titanic. 
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morgonen när man klär på sig. I Bodies that Matter, uppföljningen till bästsäljaren Gender 

Trouble, besvarar Judith Butler kritiken med att betona vikten av att inte blanda samman det 

peformativa genus med genus som performans, framträdande. ”Idén om identitet som 

performativ”, skriver hon ”ska varken förstås som en enskild eller avsiktlig ’handling’, utan 

snarare som den upprepande och citerande praktik varigenom diskursen producerar 

innebörden av vad den namnger” (Butler 1993:2, min översättning). Genus som performativt 

skall alltså inte förstås som att genus är resultatet av ett rollspel med ett subjekt som väljer 

identitet på samma sätt som hon väljer kläder ur garderoben. Denna tankegång finns tydligt 

speglad i de intervjuade läderbögarnas självförståelse. De talar alla ett ”dramaturgiskt” språk; 

de intar olika roller, spelar upp olika scener, kommunicerar genom olika klart uttalade koder, 

säger sig bygga olika erotiska scenarier. Men i deras uppfattning om vad och vem som är 

manlig på rätt sätt går den viktigaste gränsen mellan att vara och att föreställa. Det som i ena 

stunden kan uppfattas som en väldigt essentialistisk självförståelse, att det man ger uttryck för 

är en inre sanning, beskrivs i nästa andetag i motsatta termer, att detta är något man lär sig. 

Dresscode måste man växa in i och det tar tid. Att lyckas med att bära upp olika attribut som 

anses maskulina och att kunna röra sig och föra sig på ett sätt som bedöms som maskulint, är 

att vara manlig. Det eftersträvansvärda är att förkroppsliga de maskulina attributen. Detta är 

ett slags presens particip, något ständigt pågående. Man skulle kunna säga att performativitet 

handlar om hur genus görs och att det är i performansen, själva framträdandet, detta 

materialiserar sig. Symptomatiskt omtalas de som inte lyckas vara övertygande i själva 

framträdandet i termer av maskerad. När man inte förkroppsligar och bär upp sitt sätt att vara 

har man förklätt sig. Att inte ha införlivat attribut och beteende tar sig uttryck på framförallt 

två sätt, dels genom att inte räcka till (dvs att vara fjollig), dels genom att inte våga vara sig 

själv och ta i för mycket (dvs att vara macho). Det eftersträvansvärda är alltså att ha 

förkroppsligat en stil och med den de sammanhängande attributen på så att man kan vara sig 

själv, dvs vara naturlig. I en lek som betraktas som maskulin leker läderbögarna med 

maskulinitet. Också de är en sorts transvestiter i bemärkelsen att de, vid födseln 

kategoriserade som män, klär ut sig till män. Och omvänt synliggör deras starkt markerade 

gestaltande av könsidentitet att manlighet inte är något man är, utan något som är avhängigt 

vad man gör. Därigenom tydliggör de att alla identitetsbärare, i en djupare konstituerande 

betydelse, är ”transvestiter”. På detta sätt exemplifierar läderbögarna vad t ex Butler menar 

med att genus, det sociala könet, skapar kön, det biologiska könet. 

Utifrån det som i engelskspråkiga länder kallas Lesbian and Gay Studies och 

queerteoretisk forskning har man kritiserat stora delar av genusforskningen för att oreflekterat 
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ha haft en heterosexuell utgångspunkt. Att sätta könsskillnaden i centrum för upplevelsen av 

genus begränsar möjligheten, menar man, att förstå en enkönad situation eller en homosexuell 

persons genusidentitet. Bland läderbögarna framträder dock också en genusidentitet som 

huvudsakligen kommer ur en dikotom uppdelning, macho respektive fjollig. Det blir däremot, 

i detta enkönade sammanhang, där inte heller begäret styrs av det frånvarande könet, tydligt 

att genusidentiteten inte nödvändigtvis kommer ur en uppdelning av människor i en grupp 

med penisar och en annan med vaginor. Tydligast framträder att det är fråga om en 

hierarkisering, där det sämre kallas feminint och det bättre kallas maskulint. Maskulinitet är i 

denna bemärkelse något som inte med nödvändighet har med män att göra. Inte heller är den 

enbart ett ständigt pågående genusprojekt, utan kategorin skall framförallt förstås som en 

maktposition. Maskulinitet är ett adjektiv för den position som så att säga tar hem spelet. 

Därför kan den i olika situationer  referera till rakt motsatta egenskaper. Detta blir exempelvis 

tydligt när vi rör oss inom den andra stora dominerande västerländska föreställningen om 

kvinnan som natur och mannen som kultur19  

Läderkulturen är en värld där maskulina män ska behaga och begära andra 

maskulina män. Maskulint är det som betraktas som naturligt och det som är naturligt är 

således manligt. Det som beskrivs som manligt används därutöver som synonymt med sexigt. 

Den värld läderbögarna omgärdar sig med och som står i samklang med deras syn på vad som 

är naturligt utgörs av obearbetade kraftiga material som järn, trä och rågummi samt jordfärger 

som rostbrun, betonggrå och millitärgrön. De skapar miljöer som traditionellt sett varit 

förbehållna män och som utmärks av strikt hierarki (som inom det militära), eller 

kraftprestationer (som i industriarbetarmiljöer). Det eftersträvansvärda är det rustika, gedigna 

och genuina. Egenskaper som hyllas är styrka, uthållighet och gruppsolidaritet. Detta kan ses 

som ett utpräglat traditionellt västerländskt maskulinitetsideal som stämmer väl överens med 

den reaktion som i moderniteten funnits på den rationelle mannen med sitt intellekt, dvs 

mannen som kultur (Se t ex Connell 1993:612-618). Tydligast kommer detta till utryck i en 

nostalgisk vurm för en arbetarklassmaskulinitet från ett svunnet industrisamhälle.  

Är då läderbögarnas iscensättande subversivt eller inte? Överskrider de, genom 

sitt markerade iscensättande, hegemonisk maskulinitet eller befäster de bara traditionella 

västerländska manlighetsideal?20 Som flera ritualstudier visar kan man se det tillfälliga 

upphävandet av ordningen som sker i så kallade rituals of inversion som ett sätt att 

                                                
19 Se not 2. 
20 Med hegemonisk maskulinitet avses ett normerande sätt att vara maskulin på som underordnar andra 
maskuliniteter. Exempelvis homosexuella män, män med annan etnisk bakgrund, maskulina kvinnor (Carrigan m 
fl 1985:587, Connell 1996:164). 
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understryka samma ordning (se t ex Handelman 1990).21 Den parodiska dragshowen t ex 

brukar i denna bemärkelse snarare uppfattas som ett bekräftande av den normgivande 

genusdiskursen. Huruvida läderbögarna är subversiva eller inte är förstås en fråga som inte 

låter sig besvaras, utan som huvudsakligen är retorisk och tänkt att lämna plats för reflektion. 

Helt i överensstämmelse med den normgivande diskursen uppfattar intervjupersonerna 

maskulinitet som något som huvudsakligen kan beskrivas som naturligt och de är i denna 

bemärkelse, enligt mig, inte särskilt subversiva.  

Inom konstruktivistiska teorier om genus talar man om att vara ”man” och 

”kvinna” som ideala föreställningar som man aldrig kan leva upp till just eftersom de är ideal. 

Liknande insikter kommer till uttryck när läderbögarna talar om att det handlar om att 

uppfylla drömmar och motsvara ideal och då de beskriver en känsla av att vara utlämnade i 

den uppbyggda illusionen genom att de blottat sig och sina önskningar. Maskulinitet som 

resultat av ständiga iscensättningar avhängigt andras omdöme blir således både sårbart och 

fåfängt, adjektiv som vanligtvis inte associeras med maskulinitet. Dessutom, som bland annat 

maskulinitetsforskaren Connell uppmärksammat, är en grundläggande beskaffenhet hos 

hegemonisk maskulinitet att det andra könet, kvinnan, finns till som potentiellt sexobjekt för 

mannen, emedan mannen förnekas som sexobjekt (1985: 586). Maskulinitet bland 

läderbögarna visar sig således, på samma sätt som femininitet, som något som finns till under 

hotet att misslyckas, utelämnat till den s k manliga objektifierande blicken. Till skillnad från 

hegemonisk maskulinitet handlar det alltså inte bara om att identifiera sig med ett traditionellt 

manlighetsideal, utan det centrala är att detta ideal görs homoerotiskt. I denna existentiella 

bemärkelse får läderbögarnas sätt att vara män på konsekvensen att de, i likhet med kvinnor, 

blir sexobjekt. Häri finns en subversiv potential. Jag förstår det som att när uppmärksamheten 

riktas så intensivt mot denna naturliga maskulinitet och den dessutom görs till föremål för 

begär, undergrävs dess naturlighet. Detta sker dels genom logiken att när det naturliga, när det 

plötsligt låter sig skapas inte längre är naturligt. Dels sker det genom att manlighet bland 

läderbögar, till skillnad från normgivande manlighet, inbegriper avhängighet av andras 

erkännande i bemärkelsen att läderbögarna skall vara begärliga. Trots deras föreställning om 

maskulinitet som naturlig dekonstruerar de, genom sitt sätt att vara, samma föreställning. I 

denna bemärkelse är de, som jag uppfattar dem, subversivt ”misslyckade” som ”riktiga” män. 

Att studera maskulinitet som något konstruerat innebär i sig ett steg i riktning 

bort från den effektiva maktutövning som döljer sig i föreställningen om det naturliga och 

förgivettagna. Att därutöver synliggöra maskulinitet som också den en produkt av ständigt 

                                                
21 Ett exempel på rituals of inversion är den medeltida ritualen där någon från folket är kung för en dag. 
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upprepade iscensättningar får maskulinitet att framstå som än mindre naturlig och självklart 

given. När den manliga kroppen dessutom görs till föremål för begär på ett liknande sätt som 

den kvinnliga och på ett liknande sätt som den kvinnliga kroppen blir till objekt, framkommer 

också ett möjligt svar på varför den manliga sexualiteten är oproblematiserad såväl till 

vardags som inom heterosexuella maskulinitetsstudier. Såsom sexobjekt tenderar hegemonisk 

maskulinitet att undergräva sin egen maktposition.  
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