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Homosexuella mäns psykiska välbefinnande* 
 

Jacob Björkqvist 
 
 

Examensuppsatsen syftar till att undersöka eventuella samband mellan 
homosexuella mäns psykiska välbefinnande och självobjektifiering, 
konformitet med stereotypa maskulinitetsnormer, trivsel i den sexuella 
minoritetskulturen samt ålder. Syftet är ytterligare att undersöka 
eventuella skillnader i konformitet med maskulinitetsnormer och 
självobjektifiering mellan män som trivs i gaykulturen och män som 
inte trivs. En Internetbaserad enkät besvarades av 1113 män i åldern 
15-40 år som i huvudsak identifierade sin sexuella orientering som 
homosexuell. Deltagarnas välbefinnande var lägre jämfört med män i 
en oselekterad svensk population. De män som inte trivdes i 
gaykulturen skattade en lägre konformitet med maskulinitetsnormer 
kring sex och en högre konformitet med maskulinitetsnormen 
heterosexuell självrepresentation jämfört med de män som trivdes. 
Självobjektifiering, heterosexuell självrepresentation och trivsel i 
gaykulturen kan tänkas bidra till en förståelse av psykiskt 
välbefinnande hos homosexuella män. Metodologisk reliabilitet och 
validitet diskuteras. Resultatet diskuteras utifrån heteronormativa 
maktstrukturer och genusordning. 

 
 
Homosexuella mäns psykiska välbefinnande är ett område som är viktigt att studera 
utifrån folkhälsoperspektiv. Människor med annan sexuell läggning än heterosexualitet 
är på olika sätt utsatta för diskriminering, sanktioner, fördomar eller förväntningar ifrån 
en normativ omgivning. Detta gör att samhälleliga normsystem och livsvillkor för olika 
sexuella minoriteter är viktiga att studera och lyfta fram inom forskning. De 
maktstrukturer där homosexuella män marginaliseras är viktiga att belysa. Ett 
genusperspektiv på människans hälsa, där olika maktordningar synliggörs kan leda till 
förbättrad folkhälsa (Folkhälsoinstitutet, 2008). 
 
Hur mår homosexuella män som grupp? 
 
Det finns skillnader mellan homo-, bi- och transexuella personers psykiska 
välbefinnande och det psykiska välbefinnandet hos den heterosexuella majoriteten. 
Enligt statistik ifrån Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkäter är andelen personer 
med nedsatt psykiskt välbefinnande dubbelt så stor bland homo- och bisexuella i åldern 
16-64 år jämfört med i övriga befolkningen i samma ålder. Ett nedsatt psykiskt 
välbefinnande är dubbelt så vanligt bland homo- och bisexuella män i åldern 16-29 år i 
jämförelse med heterosexuella män i samma ålder (Folkhälsoinstitutet, 2005).  
 
 
* Tack till Inger Mannerstråle. Tack till Ann Fridner och Lena Nilsson – Schönnesson. Tack till Henrik 
Dunér. Tack till familj och vänner. Tack till enkätstudiens deltagare. 
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Varannan homo- och bisexuell man i åldern 16-29 år har funderat på att ta sitt liv. 
Andelen som gjort ett eller flera självmordsförsök är dubbelt så stor bland homo- och 
bisexuella män jämfört med heterosexuella män (Folkhälsoinstitutet, 2005). Det 
samlade internationella forskningsläget visar att sexuella minoriteter har en förhöjd 
prevalens av psykisk problematik (Cochran, Sullivan & Mays, 2003; Fergusson, 
Horwood, Ridder & Beautrais, 2005; Meyer, 2003). 
 
Statistik ifrån nationella folkhälsoenkäten visar att rökning och riskabel 
alkoholkonsumtion är vanligare bland homo- och bisexuella män jämfört med 
befolkningen i övrigt. Som Folkhälsoinstitutet påpekar, kan ökat riskbeteende inom 
levnadsvaneområdet sannolikt bidra till ökad psykisk ohälsa bland hbt-personer, 
samtidigt som psykisk ohälsa kan medföra ett ökat riskbeteende (Folkhälsoinstitutet, 
2005).  
 
Parallellt med höga prevalenssiffror av nedsatt psykiskt välbefinnande i gruppen 
homosexuella män visar statistik ifrån Folkhälsoinstitutet på relativt höga siffror av 
utsatthet för olika former av diskriminering. Utsatthet för våld, hot om våld och 
kränkande behandling eller bemötande är vanligare bland homo- och bisexuella 
människor än i övriga befolkningen (Folkhälsoinstitutet, 2005). Vid sidan av  
diskriminering finns bland homo- och bisexuella också en bristande tillit till andra 
människor. Att i allmänhet inte lita på flertalet människor är vanligare bland homo- och 
bisexuella män i åldern 30-44 än bland heterosexuella män i samma ålder. Samtidigt är 
en upplevelse av att sakna emotionellt stöd, vanligare bland homo- och bisexuella 
personer än i övriga befolkningen. Detta gäller framför allt homo- och bisexuella män i 
åldern 30-44 år (Folkhälsoinstitutet, 2005). 
 
Utsatthet för olika former av diskriminering utgör stressfaktorer för hbt-personer och är 
sannolikt viktiga faktorer bakom förhöjda ohälsosiffror (Meyer, 2003). Som 
folkhälsoinstitutet påpekar, utgör normsystem i samhället grunden till diskrimineringen 
av homosexuella män och andra hbt-personer. Heteronormativitet gör heterosexualitet 
till den naturliga, normala sexuella orienteringen och möjliggör att icke-heterosexuella 
osynliggörs, diskrimineras och utsätts för homofobi och hatbrott (Folkhälsoinstitutet, 
2005). 
 
I ett historiskt perspektiv har homosexuella kvinnor och män tillkämpat sig den 
juridiska rätten till en sexualitet och kärlek. I en omvärldskontext är homosexuell 
identitet och homosexuella handlingar ofta tabubelagda eller illegala och medför ofta 
risk för livet (Human Rights Watch, 2010). Liknande förhållanden råder även för 
homosexuella som växer upp inom subkulturer i Sverige där det råder en repressiv syn 
på annan sexualitet än heterosexualitet (Knutagård & Nidsjö, 2004). Det saknas en 
formulering om rättigheter för människor med annan sexualitet än heterosexualitet i 
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (United Nations, 1948). Hbt-personers 
historiska utanförskap kan sägas utgöra en grund till att den forskning som finns i 
Sverige kring sexuella minoriteters psykiska välbefinnande i huvudsak fokuserat på 
direkta konsekvenser av ett heteronormativt samhälle; utsattheten för olika former av 
diskriminering. Normsystem i samhället har på detta sätt belysts. Men det har i svensk 
forskning saknats ett fokus på hur dessa normsystem även kan reproduceras och 
vidmakthållas inom den sexuella minoritetskulturen. 
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Normsystem 
 
Det heteronormativa samhällets maskulinitetsideal kan på olika sätt tänkas ha 
konsekvenser för homosexuella män. Avvikelser ifrån en normativ maskulinitet 
bestraffas ofta av omgivningen under uppväxten. I grundskolan och gymnasiemiljö kan 
begrepp som bög, bögjävel och fjolla användas av elever för att beskriva 
homosexualitet, men också för att bestraffa pojkar som beter sig ”feminint”, ”fegt”, 
”passivt”, ”mesigt”, ”dumt”, ”oföretagsamt” eller allmänt ”fånigt” (Skolverket, 2009). 
Termer för homosexualitet kan av omgivningen användas som etiketter på vad som 
uppfattas som avvikelser ifrån en acceptabel maskulinitet och användas i olika 
repressiva och pejorativa syften (Frosh, Phoenix, & Pattman, 2003; Kimmel & Mahler, 
2003; Pascoe, 2005; Plummer, 2001; Stoudt, 2006). 
 
Det finns samtidigt tecken på att vissa former av stereotypa maskulinitetsattribut 
idealiseras och premieras i kontexter där homosexuella är i majoritet (Bailey, Kim, Hills 
& Linsenmeier, 1997; Voon Chin Phua, 2002). Män och kvinnor som uppfyller 
traditionellt, stereotypt genusgestaltande kan på olika sätt premieras även inom hbt-
världen och mäns strävan efter att leva upp till ideal för manligt utseende och beteende 
kan snarare vara starkare när de bryter mot samhällets sexuella norm (RFSL, 2004). 
Homosexuella män som bryter mot traditionella maskulinitetsnormer kan möta 
avvisande attityder även inom sin sexuella minoritet (Skidmore, Linsenmeier & Bailey, 
2006). En heteronormativ omgivning och den dominerande subkulturella kontext där 
homosexualitet är norm, gaykulturen, skulle på liknande sätt kunna tänkas påverka den 
homosexuella mannens psykiska välbefinnande, bl a genom strukturell bestraffning av 
normbrytande genusuttryck. 
 
Identitet och sexualitet 
 
I en heteronormativ omvärld har unga män med homosexuell orientering andra 
förutsättningar för identitetsskapande än de unga män som i och med sin heterosexuella 
orientering tillhör normen. Sociala system som familj, skola och vänner skapar ofta stöd 
och utgör förebilder för ungdomar som identifierar sig med normen. De unga som inte 
identifierar sig som heterosexuella kan i den sociala omgivningen dock möta oförståelse 
och olika typer av diskriminering (Harper, 2007). Unga män som utforskar sin 
sexualitet inom en minoritetskultur där homosexualitet är norm finner referensramar 
genom utomstående vuxna, vänner, media och internet (Harper, 2007). Idag tycks det 
sexuella utforskandet bland homosexuella unga män till stora delar ske på och via 
Internet (Bolding, Davis, Hart, Sherr & Elford, 2007; Ungdomsstyrelsen, 2009) och då i 
miljöer som har potential att vara sexualiserade (se Ungdomsstyrelsen, 2009).  
 
Sexualitetens många dimensioner belyses i den temporära definition av begreppet som 
WHO arbetar utifrån; “Sexuality is a central aspect of being human throughout life and 
encompasses sex, gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, 
intimacy and reproduction. Sexuality is experienced and expressed in thoughts, 
fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, behaviours, practices, roles and 
relationships” (World Health Organization, 2002). Det skulle kunna finnas tendenser 
inom gaykulturen att reducera sexualitetens komplexitet till att handla om fysisk 
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interaktion. Det tabu som funnits/finns kring homosexualitet har historiskt gett upphov 
till avskilda mötesplatser där män möts för att ha sex. Sex kan för många ha blivit en 
avskild del av identiteten, separerad ifrån det övriga livet (RFSL, 2004). En användning 
av och syn på sex som oberoende av intimitet och emotionell involvering, skulle kunna 
beskrivas i termer av traditionella, stereotypa maskulinitetsnormer kring sex och 
relationer (Mahalik et al., 2003). Samband har påvisats mellan denna typ av 
maskulinitetsnormer och relationssvårigheter (Burn & Ward, 2005; Wade & Donis, 
2007). Relationellt och sexuellt utforskande kan för många unga homosexuella män 
idag ske på och via Internet, i miljöer som kan vara sexualiserade (se 
Ungdomsstyrelsen, 2009). Det skulle därmed kunna finnas utmaningar för unga 
homosexuella män vad gäller identitetsskapande, formande av en nyanserad bild av sex, 
självbild och psykiskt välbefinnande. 
 
Internationellt finns forskning kring tänkbara faktorer bakom homosexuella mäns 
nedsatta psykiska välbefinnande, men i Sverige är detta ett minimalt undersökt område. 
Svensk statistik visar på en psykisk belastning för den aktuella gruppen och på en 
förekomst av diskriminering och utsatthet för våld och hot om våld (Folkhälsoinstitutet, 
2005; Hanner, 2002). Det finns forskning om HIV-relaterad psykiatrisk och psykosocial 
problematik och prevention. Dock saknas det fördjupad förståelse av vilka psykologiska 
och psykosociala faktorer som kan tänkas bidra till de relativt höga prevalenssiffrorna 
av depressionssymtom, suicidtankar och suicidförsök. 
 
 

Teoretisk och empirisk bakgrund 
 
Det kan sägas råda konsensus inom den psykologiska forskningen om att en 
heteronormativ omgivning påverkar sexuella minoriteters psykiska välmående negativt, 
genom olika former av marginalisering, osynliggörande och diskriminering (se t ex 
Hatzenbuehler, 2009; Meyer, 2003). Internationellt finns även viss teori och empirisk 
forskning kring hur reproducerad heteronormativitet, maskulinitetsnormer och 
psykosociala processer inom den kontext där homosexuella är i majoritet kan tänkas 
påverka homosexuella mäns psykiska välmående.  
 
Den teori som varit dominerande inom internationell forskning om sexuella minoriteters 
psykiska välbefinnande bygger på att den sexuella minoritetens marginaliserade 
situation orsakar en psykisk påfrestning eller stress, som i sin tur leder till olika former 
av psykisk problematik (Meyer, 2003). Diskriminering och andra former av utsatthet är 
sannolika bestämningsfaktorer för hälsa hos sexuella minoriteter och en viktig 
bakomliggande orsak till diskriminering och marginalisering är heteronormativitet i 
samhället (Folkhälsoinstitutet, 2005). Folkhälsoinstitutet konstaterar dock att det finns 
kunskapsluckor vad gäller sambandet mellan diskriminering och hälsa 
(Folkhälsoinstitutet, 2005). 
 
Teorin om hur omgivningens diskriminering påverkar det psykiska välbefinnandet har 
inom forskning utvecklats till att integrera stressfaktorer som är specifika för en 
stigmatiserad minoritet, och generella psykologiska processer (Hatzenbuehler, 2009). 
Detta översiktliga teoretiska ramverk bygger på att (a) sexuella minoriteter utsätts för 
diskriminering och stigmatiserande fördomar; (b) att påfrestning orsakad av 
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omgivningens stigmatisering bidrar till interpersonella svårigheter och emotionella och 
kognitiva processer som ger en förhöjd risk för psykisk problematik; samt (c) att 
känslor, tankar och ageranden hos individen reglerar på vilket sätt och i vilken grad 
påfrestningen till följd av stigmatisering orsakar psykisk problematik (Hatzenbuehler, 
2009).  
 
Faktorer som är specifika för gruppen sexuella minoriteter kan delas in i yttre, direkta 
stressfaktorer och inre, indirekta stressorer. Yttre, direkta stressfaktorer innebär de 
diskriminerande situationer som sexuella minoriteter utsätts för i en heteronormativ 
omgivning; våld, hot och olika former av marginalisering, uteslutning och 
osynliggörande (Meyer, 2003). Inre, indirekta stressfaktorer kan definieras som 
individens internaliserade svar på diskriminering ifrån omgivningen, i form av tankar, 
känslor och yttre beteenden. Internaliserade negativa attityder gentemot homosexualitet 
är indirekta stressfaktorer som i studier kopplats till olika mått på bristande psykiskt 
välbefinnande, bl a suicidtankar (Williamson, 2000). 
 
En utsatthet för diskriminering relaterad till sexuell orientering kan leda till att individen 
börjar förvänta sig att bli diskriminerad (Mendoza-Denton, Downey, Purdie, Davis, & 
Pietrzak, 2002). Att dölja sin sexuella orientering för omgivningen kan leda till 
hypervigilans, d v s en förhöjd känslighet och uppmärksamhet, oro för att bli upptäckt 
och social isolering (Pachankis, 2007). Förhöjd känslighet för och uppmärksamhet på 
social uteslutning har kopplats till nedsatt psykiskt välbefinnande (Hatzenbuehler, 
Nolen-Hoeksema, & Erickson, 2008). 
 
Olika psykologiska och psykosociala faktorer kan därmed tänkas reglera effekten av 
stigmarelaterad stress på sexuella minoriteters psykiska välbefinnande. Metanalyser på 
området har pekat på att viktiga strategier för att mildra och hantera stigmarelaterad 
stress kan vara; reglering av känslor och dysfunktionella tankemönster; söka socialt 
stöd; och hantera problematisk användning av alkohol (Meyer, 2003). 
 
Möjliga tillägg till den modell över psykologiska och psykosociala faktorer bakom 
homosexuella mäns psykiska välbefinnande som presenterats, skulle kunna vara 
faktorer som kan beskrivas och förstås utifrån genusordning, heteronormativitet och 
maskulinitetsnormer. Ett uttalat och integrerat genusperspektiv skulle kunna bidra till en 
fördjupad förståelse av de komplexa sambanden mellan diskriminering och hälsa. 
 
Definition av begreppen psykisk hälsa, psykiskt välbefinnande och subjektivt 
välbefinnande  
 
Psykisk hälsa definieras av WHO som “a state of well-being in which every individual 
realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work 
productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community” 
(WHO, 2009). Begreppet psykiskt välbefinnande är en positivt riktad definition som 
syftar på positiva kvaliteter i livet, inte endast på avsaknaden av sjukdom, problematik 
eller för individen negativa symtom. I WHO:s holistiska definition av begreppet hälsa 
ingår psykiskt välbefinnande som en aspekt. ”Health is a state of complete physical, 
mental and social wellbeing, and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 
2009). 
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Subjektivt välbefinnande kan definieras som en individs personliga utvärdering av sitt 
liv utifrån både kognitiva och emotionella aspekter (Diener, Suh, Lukas & Smith, 
1999). Subjektivt välbefinnande kan sägas bestå av tre komponenter (I) den kognitiva 
komponenten tillfredsställelse med livet och de emotionella komponenterna (II) positiv 
affekt och (III) negativ affekt (Diener, Shu, Lucas & Smith, 1999). Vikten av positiv 
affekt belyses i sk. hedonistisk idétradition kring psykiskt välbefinnande. Subjektivt 
välbefinnande är ett centralt fokus i denna idétradition. (Deci & Ryan, 2008; Kahneman, 
Diener & Schwarz, 1999; Ryan & Deci, 2001). 
 
Studier tyder på att subjektivt välbefinnande är relativt stabilt för individen över tid 
(Koivumaa-Honkanen, Kaprio, Hokanen, Viinamäki & Koskenvuo, 2005 refererat i 
Hanson, 2009). Demografiska faktorer som kön, ålder och utbildning har i studier visats 
förklara 15-20 % av variansen (Diener, Shu, Lucas & Smith, 1999), dvs. ca. 15-20 % av 
subjektivt välbefinnande kan på gruppnivå teoretiskt förstås av dessa faktorer. Ett 
exempel på en faktor som är viktig för att förklara subjektivt välbefinnande är socialt 
stöd (Diener, Shu, Lucas & Smith, 1999). Forskning har visat på samband mellan olika 
typer av psykisk problematik och lågt subjektivt välbefinnande (Fava et al., 2001; Hays, 
Wells, Sherbourne, Rogers & Spritzer, 1995, refererat i Hanson, 2009). Sammantaget 
tycks begreppet subjektivt välbefinnande kunna utgöra en definition av psykiskt 
välbefinnande, som i sin tur är en aspekt av människans psykiska hälsa och totala 
hälsotillstånd. 
 
Vad kan begreppet gaykultur betyda och vad kan gaykultur ha för betydelse för 
välmåendet? 
 
Minoritetskultur där homosexualitet är norm har som socialt, psykologiskt och kulturellt 
fenomen studerats av en mängd antropologer och psykologer (Flowers, Smith, Sheeran 
& Beail 1998; Herdt, 1992, 1997; Pope, 1995). Empiriska stöd för den abstrakta, 
verbala etiketten gaykultur kan sökas genom de metoder som inom forskning används 
för att studera etniska kulturella sammansättningar; t ex genom att studera faktorer som 
bostadsort/område, ekonomiska och sociala organisationer, kulturella traditioner och 
ritualer (Pope, 1995). Begreppet ”gaykultur”, används i denna uppsats för att beskriva 
den dominerande, offentliga minoritetskultur som finns i Sverige idag där 
homosexualitet är norm och som representeras av normerande språkrör som RFSL, 
tidningen QX och webbforumet Qruiser. 
 
Begreppet är per definition reduktionistiskt. Det sammanfattar inte alla sociokulturella 
diskurser eller strukturer som finns inom eller vid sidan av den dominerande 
homonormativa kulturen. Begreppet beskriver således inte normsystem inom alla 
homonormativa kontexter, utan normsystem inom den dominerande majoritetskulturen 
bland homosexuella män. 
 
Andra sammanfattande begrepp som hbt-kultur, beskriver den mångfald av sexuella 
orienteringar och könsidentiteter som finns inom minoritetskultur baserad på sexuell 
orientering. Denna typ av begrepp kan samtidigt sägas osynliggöra de sociala 
maktstrukturer som genomsyrar samhället och som på olika sätt premierar mannens 
sexualitet. Hbt-världen är som sociokulturellt sammanhang inte isolerat ifrån 
normsystem i det övriga samhället, heteronormativa strukturer reproduceras även här 
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(RFSL, 2004). Begreppet gaykultur kan således främst sägas beskriva homosexuella 
mäns sociala sammanhang. Denna reduktionistiska tendens kan identifieras i betydelsen 
och användningen av begreppet gay i Sverige och internationellt. På engelska används 
ordet gay för att beskriva homosexuella män. Begreppet gay utgör en delkategori i det 
vanligt förekommande samlingsnamnet LGBT – Lesbian, gay, bisexual and transgender 
people (se t ex Human Rights Watch, 2010). Samtidigt används begreppet för att 
beskriva sammanhang där både homo- bi- och transpersoner ingår, t e x Gay games och 
Gay pride. Denna användning sker även på svenska, t ex ”QX – Sveriges största 
Gaynyhetssajt”. Begreppet gaykultur kan sägas på ett reduktionistiskt sätt sammanfatta 
sexuella minoriteters sociokulturella kontext, eftersom begreppet främst kan sägas 
beskriva den homosexuella mannens sammanhang. 
 
Sociokulturella sammansättningar baserade på sexuell orientering hålls samman av 
sociala regler, symboler och normer vad gäller sexualitet och genus. I såväl en sexuell 
minoritetskultur som i en majoritetskultur formas normer för vilka beteenden kopplade 
till sexualitet som anses önskvärda och åtråvärda. Den enskilda individen utvecklar, i 
samspel med den sociokulturella omgivningen sin sexualitet, som innehåller aspekter 
som erotiska objekt, kategorier och roller (Herdt, 1997). Den språkliga etiketten 
”homosexuell” definierar inte endast en attraktion till en person av det egna könet, utan 
begreppet är också en kulturellt färgad identitetskategori som inbegriper sociala, 
politiska och ekonomiska dimensioner (Herdt, 1997). Inom en minoritetskultur där 
homosexuella män utgör normen, formas enligt dessa teoretiska resonemang sociala 
regler och ideal kring maskulinitetsgestaltande, utseende, relationer och sexuella 
beteenden. Unga män som utforskar och formar sin sexuella identitet och sexualitet, gör 
detta i samspel med en kontext som består både av det heteronormativa samhället och 
den dominerande gaykulturen. 
 
Internetbaserade sociala forum har i forskning uppmärksammats som kontexter med 
socialiserande funktion för unga som utforskar sin sexuella identitet och söker 
gemenskap med andra med liknande erfarenheter (Driver, 2006; Harper, Bruce, Serrano, 
& Jamil 2009; Russell, 2002). I socialpsykologisk teori formar uppfattningar om 
beteenden i den normativa gruppen den enskilda individens beteenden (Cialdini & 
Trost, 1998). Enligt inlärningsteori belönas eller bestraffas individens beteenden på 
olika sätt av omgivningen, individen påverkas på detta sätt av den sociala omgivningen 
(se t ex Rachlin, 1991; Ramnerö & Törneke, 2006). 
 
Forskning existerar kring hur normer inom en homonormativ minoritetskultur både kan 
utgöra riskfaktorer och skyddsfaktorer för den enskilda individen. Sociokulturella 
normer har kopplats till hälsoriskbeteenden som alkoholkonsumtion, 
narkotikaanvändning, rökning och sexuella riskbeteenden (Hamilton & Mahalik, 2009; 
Mane & Aggleton, 2001; Diaz, 1998, Levine 1998, Wolfe, 2003, refererat i Harper, 
2007). Studier har även funnit samband mellan att möta sexuella partner via 
Internetbaserade sociala forum och ökad risk för sexuellt överförbara sjukdomar 
(McFarlane, Bull & Rietmeijer, 2002; Mustanski, Garofalo, Herrick & Donenberg, 
2007) 
 
En delaktighet i och upplevd samhörighet med en kultur där homosexuella är i majoritet 
skulle kunna vara en skyddsfaktor gentemot minoritetsstress orsakad av diskriminering 
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och olika typer av utsatthet (Balsam & Mohr, 2007). En central copingstrategi vid 
stigmarelaterad stress skulle teoretiskt kunna vara att acceptera och forma en identitet 
som rymmer aspekten att vara medlem i en marginaliserad grupp (Reynolds & 
Hanjorgiris, 2000). Ett integrerande identitetsskapande skulle kunna leda till en större 
delaktighet i sociala sammanhang med andra i samma situation och skydda mot 
stigmarelaterad stress (Branscombe, Schmitt, & Harvey, 1999; Brown, Sellers, Brown, 
& Jackson, 1999). Ett möjligt uttryck för detta är att samband har påvisats mellan 
acceptans för den egna sexuella orienteringen, samhörighet med en homosexuell 
minoritetskultur och minskade sexuella riskbeteenden hos ungdomar (Rosario, Hunter, 
Maguen, Gwadz & Smith, 2001). 
 
Kan utseendefixering påverka hur homosexuella män mår? 
 
Självobjektifiering innebär att en individ internaliserar omgivningens perspektiv och 
baserar omdömen om den egna kroppsliga gestaltningen på utifrån kommande 
kulturella ideal. Självbilden reduceras i denna process till att i en allt större utsträckning 
representera ett sexuellt objekt för en betraktande omgivning. Vid självobjektifiering är 
individen kontinuerligt uppmärksam på hur kroppen och kroppsliga uttryck kan 
uppfattas av omgivningen och individen övervakar avvikelser från tänkta ideal 
(Fredrickson & Roberts, 1997; Fredrickson, Roberts, Noll, Quinn & Twenge, 1998; 
McKinley & Hyde, 1996). 
 
Teorin om självobjektifiering baseras på teori och empiri kring att kvinnor som växer 
upp och befinner sig i en kultur och massmedial värld där kvinnokroppen på olika sätt 
framställs som ett sexuellt objekt och handelsvara riskerar att internalisera 
omgivningens objektifierande perspektiv på den egna kroppen (Fredrickson & Roberts, 
1997). I en objektifierande miljö riskerar individen att uppleva att bli behandlad som en 
kropp, som är till för andra att konsumera. Långsiktiga konsekvenser kan enligt teorin 
vara skamkänslor, ångest, påverkad sexuell funktion och en minskad uppmärksamhet på 
inre kroppsliga upplevelser. En ackumulering av dessa upplevelser skulle kunna vara 
faktorer bakom statistik på att depression och ätstörningar är vanligare bland kvinnor 
(Fredrickson & Roberts, 1997). 
 
Självobjektifiering och den kroppsliga övervakningen skulle teoretiskt kunna bidra till 
en inlärd hjälplöshet då de kroppsliga idealen ofta inte är möjliga att uppnå och 
omgivningens krav och förväntningar inte går att kontrollera (Fredrickson & Roberts, 
1997). Inlärd hjälplöshet kan operationaliseras som attribuering av upplevda 
misslyckanden, problematik eller negativa livshändelser till inre egenskaper eller yttre 
faktorer som inte går att påverka. En inlärd hjälplöshet kan utgöra en grund i 
depressionsproblematik (Abramson, Seligman & Teasdale 1978, Beck, 1976, refererat i 
Fredrickson & Roberts, 1997).  
 
På lång sikt kan kontinuerligt fokus på hur den egna personen uppfattas av omgivningen 
leda till en passiv och repetitiv självfokusering som utgör grunden i ett ruminerande 
förhållningssätt (Nolen-Hoeksema, 1991). Ett ruminerande förhållningssätt kan 
beskrivas som att repetitivt och passivt fokusera på obehagliga känslor och tankar, och 
deras betydelse och ursprung (Nolen-Hoeksema, 1991). Långvarig utsatthet för 
marginalisering och diskriminering riskerar att resultera i hypervigilans, en förhöjd 
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uppmärksamhet och ökad känslighet, som kan bidra till en benägenhet att älta/ruminera. 
(Major & O’Brien, 2005; Mays, Cochran, & Barnes, 2007; Mendoza-Denton et al., 
2002). 
 
Teorin om självobjektifiering har utvecklats för att beskriva kvinnors situation i 
dominerande sociokulturella maktstrukturer där kvinnan och hennes kropp på olika sätt 
underordnas den heterosexuella mannen. Forskning har även studerat mäns utsatthet för 
en objektifierande miljö, och då i synnerhet homosexuella mäns utsatthet. En rad 
faktorer pekar på att teorin om självobjektifiering även kan beskriva homosexuella mäns 
situation. Flera studier tyder på en högre prevalens av ätstörningsproblematik 
(Morrison, Morrison, & Sager 2004; Strong, Singh, & Randall, 2000; Williamson, 
1999), kroppligt missnöje (Kamanski, Chapman, Haynes & Own, 2005; Strong, 
Williamson, Netemeyer, & Geer, 2000) och muskulösa kroppsideal (Yelland & 
Tiggemann, 2003) hos homosexuella män jämfört med heterosexuella män. 
 
Massmedialt har en ökning vad gäller användande av den manliga kroppen som ett 
objekt observerats (Leit, Gray & Pope, 2002; Rohlinger, 2002). Mediala kroppsideal 
påverkar mäns uppfattning av den egna kroppen (Agliata & Tantleff-Dunn, 2004; Leit, 
Gray, & Pope, 2001; Morry & Staska, 2001). Experimentella studier tyder på att en 
objektifierande kontext möjligen påverkar homosexuella män i en större utsträckning än 
heterosexuella män och i en större utsträckning resulterar i kroppslig skam, kroppsligt 
missnöje och restriktivt ätande (Martins, Tiggemann & Kirkbridge, 2007).  
 
I takt med att homosexualitet blivit mer socialt accepterat har en ny presumtiv marknad 
och en ny målgrupp för ekonomiska intressenter vuxit fram. Gentemot denna nya 
målgrupp riktas marknadsföring där muskulösa, avklädda män används som sexuella 
objekt eller där delar av den manliga kroppen används för att marknadsföra produkter 
och tjänster (Harvey & Robinson, 2003; Rohlinger, 2002). Om mediala bilder och 
budskap fokuserade på utseende och yttre kvaliteter riktas gentemot homosexuella män 
inom sammanhang där homosexualitet är norm, är det troligt att homosexuella män 
frekvent kommer i kontakt med förutsättningar som skulle kunna bidra till 
självobjektifiering (Martins, Tiggemann & Kirkbridge, 2007). 
 
Studier har visat att kvinnor i experimentella situationer där de provat badkläder utryckt 
att de upplevt skamkänslor, ilska och avsky, samtidigt som heterosexuella män uttryckt 
att de känt sig blyga eller fåniga (Fredrickson, Roberts, Noll, Quinn & Twenge, 1998). 
Enligt en metaanalys är heterosexuella män något mer nöjda med sina kroppar än 
homosexuella män. Homo- och heterosexuella kvinnor tycks inte skilja sig vad gäller 
kroppsligt missnöje (Morrison, Morrison & Sager, 2004).  
 
Sammantaget kan existerande empiriska studier av självobjektifiering tolkas som att 
människor i allmänhet, oavsett kön och sexuell orientering påverkas av den sociala 
omgivningens kroppsliga ideal och förväntningar. Dock tycks kvinnor, eventuellt 
oavsett sexuell orientering, och homosexuella män vara utsatta för objektifierande 
tendenser i större utsträckning. Den gemensamma utsatthet som kvinnor och 
homosexuella män tycks dela skulle teoretiskt kunna kopplas till de sociala 
maktstrukturer där heterosexuella män på olika sätt överordnas kvinnor och 
homosexuella män. 



 

 

11 

 

Kan normer som definierar vad som är manligt påverka måendet? 
 
Genusnormer inverkar på mänskligt beteende, och på människans hälsa 
(Folkhälsoinstitutet, 2008). Det tycks enligt forskningsläget finnas samband mellan 
maskulinitetsnormer och relationssvårigheter, samt olika former av riskbeteenden som 
rökning, riskabel alkoholkonsumtion (Burn & Ward, 2005; Good et al. 2006; Hamilton 
& Mahalik, 2009; Locke & Mahalik, 2005; Mahalik, Burns & Syzdek, 2007). 
Beteenden som är riskfyllda för hälsan kan sannolikt medverka till ett nedsatt psykiskt 
välbefinnande, samtidigt som nedsatt psykiskt välbefinnande i sig kan medföra ökade 
riskbeteenden (Folkhälsoinstitutet, 2005). Konformitet med stereotypa maskulinitets-
normer har kopplats till svårigheter hos män att förmedla känslor, skapa nära relationer 
och uppleva tillfredställelse med dessa (Burn & Ward, 2005; Jakupcak, Lisak & 
Roemer, 2002; Sanchez, Greenberg, Liu & Vilain, 2009; Simonsen, Blazina & Watkins, 
2000; Wade & Donis, 2007). 
 
I studier har homosexuella män visats ha mer positiva attityder gentemot konformitet 
med traditionell maskulinitet än avvikelse ifrån traditionell maskulinitet (Skidmore, 
Linsenmeier & Bailey, 2006). Studier pekar på att homosexuella män med en lägre grad 
av konformitet med traditionella maskulinitetsnormer upplever nedsatt psykiskt 
välbefinnande i högre utsträckning. Detta skulle kunna tyda på att homosexuella män 
som bryter mot traditionella maskulinitetsnormer kan möta avvisande attityder även 
inom sin sexuella minoritet (Skidmore, Linsenmeier & Bailey, 2006). 
 
Stereotypa definitioner av maskulinitet har identifierats i social interaktion bland 
homosexuella män som söker en partner på dejtingsajter eller via kontaktannonser. 
Enligt amerikansk forskning tenderar homosexuella män i presentationstexter och 
beskrivningar av sig själva att uppvisa traditionellt maskulina intressen och beteenden, 
de tenderar även att uttalat söka stereotypt maskulina partner och explicit undanbe 
femininitet hos presumtiva partner (Bailey, Kim, Hills & Linsenmeier, 1997; 
Bartholome, Tewksbury, & Bruzzone, 2000; Phua 2002; Taywaditep, 2001). 
Homosexuella män har i studier visats värdesätta stereotypt maskulinitetsgestaltande 
hos sig själva och hos presumtiva partners (Sánchez, Westefeld, Liu & Vilain, 2010). 
Positiva samband, som utifrån Cohens riktlinjer anses medelstarka och med stor 
effektstyrka (Tabachnick & Fidell, 2007), har påvisats mellan att värdesätta stereotyp 
maskulinitet och negativa attityder gentemot den egna sexuella orienteringen (Sánchez, 
Westefeld, Liu & Vilain, 2010). 
 
Heteronormativitet, normsystem som på olika sätt marginaliserar andra sexualiteter än 
heterosexualitet, är enligt teori och empiri en central del av traditionella, stereotypa 
maskulinitetsnormer (Kilianski, 2003; Mahalik et al., 2003; O’Neil et al., 1986). 
Fientliga attityder gentemot homosexualitet tycks vara en aspekt av stereotypa, 
traditionella maskulinitetsnormer hos heterosexuella män (Walker, Tokar, & Fischer, 
2000; Whitley, 2001; Wilkinson, 2004). Hos homosexuella män har samband mellan 
stereotypa maskulinitetsnormer och internaliserade heterosexistiska uppfattningar om 
homosexualitet identifierats (Kimmel, 2004; Sánchez, Westefeld, Liu & Vilain, 2010). 
Pojkar och män kan i en heteronormativ miljö bestraffas om de utrycker sårbarhet eller 
avviker ifrån rådande maskulinitetsnormer genom olika tillmälen som syftar på 
homosexualitet, t ex ”bögjävel” och ”fjolla” eller genom ”bögskämt” (Good, Thomson, 
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& Brathwaite, 2005; Skolverket, 2009). I tonåren kan heterosexuella mäns verbala, 
pejorativa beteenden gentemot homosexuella män förstärkas av män i omgivningen 
(Kimmel & Mahler, 2003; Plummer, 2001; Stoudt, 2006). Homo- och heterosexuella 
män lär sig under uppväxten i en heteronormativ miljö att män som är homosexuella 
inte är ”riktiga män” (Szymanski & Carr, 2008). 
 
Studier pekar på att internaliserade negativa attityder gentemot homosexualitet kan ha 
samband med nedsatt psykiskt välbefinnande hos homosexuella män, samband kan även 
finnas med ”nedsatt självkänsla”, lågt kvantitativt och kvalitativt socialt stöd, och 
undvikande copingstrategier (Szymanski, Kashubeck-West, & Meyer, 2008; 
Williamson, 2000). Internaliserade heterosexistiska attityder har visats ha samband med 
svårigheter att uttrycka känslor och att visa ömhet gentemot andra män (Ervin, 2005; 
Kimmel 2004). 
 
Sammantaget finns det empiriskt stöd för att maskulinitetsnormer på olika sätt kan 
inverka på homosexuella mäns välbefinnande.  
 
Maskulinitetsbegreppet 
  
De teoretiska resonemangen kring maskulinitetsgestaltande och maskulinitetsnormer 
som används i uppsatsen, bygger på strukturalistiska och poststrukturalistiska 
förklaringar av könsidentitet och sexuell identitet. I strukturalistisk teori sker social 
konstruktion av könsidentitet och sexualitet inom en kontext av maktrelationer (se t ex 
Foucault, 1976). Den heteronormativitet som ligger till grund för olika former av 
diskriminering av sexuella minoriteter (Folkhälsoinstitutet, 2005), kan utifrån 
strukturalistisk och poststrukturalistisk teori beskrivas i termer av maktrelationer. 
 
Begreppet hegemonisk maskulinitet beskriver den dominanta position som vissa män, i 
egenskap av att utgöra en normativ grupp, har över kvinnor och marginaliserade män. 
Innehavare av hegemoniska maskulinitetsattribut har tolkningsföreträde av vad som i 
den sociala kontexten definieras som maskulint (Connell, 2005). I och med den 
hegemoniska maskulinitetens monopol på maskulinitetsdefinitionen, har homosexuella 
handlingar historiskt uteslutits ur definitionen av maskulinitet. Heterosexualitet har varit 
en obligatorisk del av manligheten (Whitehead, 2002). I vissa teoretiska diskurser inom 
strukturalismen har hegemonisk maskulinitet ersatts av termen genusordning. 
Genusordning är maktrelationer mellan femininitet och maskulinitet, som historiskt 
konstruerats i samhällelig kontext. Hegemonisk maskulinitet kan ses som en struktur 
inom en genusordning (Whitehead, 2002). 
 
Genus är i en poststrukturalistisk förståelse, inte ett substantiv utan ett performativt 
verb. Genus förklaras som individens gestaltande, utan bakomliggande essentialistiskt 
”varande” eller ”görande”. Genuskatagorierna ”man” och ”kvinna” utgör lingvistiska 
etiketter på samlingar av beteenden, som saknar essentialistisk koppling till ett 
biologiskt kön. Det finns ingen essentiell genusidentitet bakom ett genusuttryck. 
Genusidentitet är de uttryck och attribut som förmedlas till omgivningen, individens 
genusgestaltande (Butler, 1999). 
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Syfte och frågeställningar 
 

Examensuppsatsen har syftet att undersöka om samband kan identifieras mellan 
homosexuella mäns subjektiva psykiska välbefinnande och konformitet med stereotypa 
maskulinitetsnormer, självobjektifiering, trivsel i den normativa minoritetskulturen och 
ålder. Syftet är ytterligare att undersöka om konformitet med stereotypa 
maskulinitetsnormer och självobjektifiering skiljer sig hos de män som trivs i 
gaykulturen jämfört med de män som inte trivs. 
  
Frågeställningar 
 
Studien utgår ifrån tre primära frågeställningar, som besvaras utifrån deltagarnas 
skattningar i enkätundersökningen. 
 
A Skiljer sig det subjektiva välbefinnandet hos de homosexuella männen i studien i 
jämförelse med det subjektiva välbefinnandet hos en oselekterad population svenska 
män? 
 
B Finns det samband mellan subjektivt välbefinnande och konformitet med stereotypa 
maskulinitetsnormer, självobjektifiering, trivsel i den dominerande offentliga 
gaykulturen och ålder? 
 
C Skiljer sig konformitet med stereotypa maskulinitetsnormer och självobjektifiering 
hos de män som trivs i gaykulturen jämfört med de män som inte trivs? 
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
 
Studiens deltagare består av män i åldern 15-40, som i huvudsak identifierar sin 
sexuella orientering som homosexuell. Deltagarna skattade sin sexuella orientering på 
Kinsey-skalan (Kinsey, Pomeroy & Martin, 1948), en 6-gradig likertskala som sträcker 
sig ifrån 0 (enbart heterosexuell) till 6 (enbart homosexuell). Inkluderingskriterie i 
studien var en skattning på 4-6, dvs i huvudsak homosexuell. Sexuell orientering består 
av flera avspekter, bl a praktik, identitet och preferens. Självidentifikation kan ses som 
viktigaste fokus vid kategorisering av människors sexuella orientering i homo-, bi- eller 
heterosexuell (RFSL, 2010). Samtliga deltagare sökte upp enkätstudien via 
internetbaserade forum som har hbt-personer som målgrupp. 
 
Tillvägagångssätt 
 
Datainsamlingen gjordes genom en webbaserad enkät. Enkäten låg på universitetets 
server. En annons om enkätstudiens existens lades ut på två webbsidor som riktar sig till 
en målgrupp bestående av hbt-personer; rfsl.se och qruiser.se. RFSL:s hemsida 
förmedlar information om förbundets aktiviteter, nyheter om hbt-personers samhälleliga 
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situation och hbt-relaterad information till allmänheten. Qruiser är ett Internetbaserat 
socialt och kommersiellt forum med över 100 000 medlemmar. 
Genom att klicka på en annons på dessa webbsidor nådde deltagaren enkäten. På 
enkätens inledande sida möttes deltagaren av information om att enkätundersökningen 
handlade om självbild, sex, manlighet och välmående hos homosexuella män och var en 
del av en psykologexamensuppsats på Stockholms universitet. Vidare informerades om 
tidsåtgång och anonymitet. Enkätstudiens presentationstext finns i bilaga 1. Kravet på 
individuellt samtycke att delta i studien är uppfyllt, om deltagaren fyllde i enkäten och 
skickade in den elektroniskt. Enkäten var uppdelad efter frågegrupp och deltagaren 
valde i slutet på varje sida i enkäten, mellan att klicka på en länk för att avbryta och 
radera alla svar eller att registrera svar och gå vidare i enkäten. 
 
Allt material som inhämtats genom enkätstudien redovisades på gruppnivå. Enskilda 
individers enkätsvar presenterades inte. Individen som deltog var anonym då någon 
personuppgift som skulle kunna leda till identifiering av uppgiftslämnaren inte 
efterfrågades. Den IP-adress varifrån deltagaren loggade in på enkäten, användes endast 
av den webbaserade enkätens mjukvara på universitetets server för att förhindra att 
enkäten ifylldes fler än en gång. Datoridentitet kan i efterhand inte kopplas till enskilda 
svar. De insamlade uppgifterna användes enbart i forskningsändamål. Individen som 
deltog i den aktuella studien skyddades därmed genom att undersökningen efterföljde de 
fyra allmänna huvudkraven på forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2001). 
 
Material 
 
Enkäten utgjordes av tre skattningsskalor och två frågegrupper. Här följer en 
beskrivning av dessa fem variabler. Då skattningsskalorna kring självobjektifiering och 
maskulinitetsnormer använts med tillstånd ifrån upphovspersonen och då skalorna 
används i pågående forskning kan de ej bifogas uppsatsen. 
 
 Psykiskt  välbefinnande 
 
Som ett mått på gruppens subjektiva psykiska välbefinnande användes 
självskattningsskalan ”The WHO (10) Well-Being Index” (Bech, Gudex & Staehr-
Johansen, 1996). Skalan innehåller 10 frågor om hur personen mått den senaste veckan. 
Frågorna mäter symtom på depression, oro och energilöshet samt upplevelser av att 
kunna hantera och anpassa sig till livet i stort. 
 
Skalan innehåller fyra olika svarsalternativ (kodade 0-3): ”Hela tiden” (3), ”Ofta” (2), 
”Ibland” (1) och ”Aldrig” (0). Den första frågan är omvänt kodad. Högre poäng betyder 
i skalan högre välbefinnande, maxpoängen är 30. I tidigare studier har ett lågt 
välbefinnande definierats som ett poängantal mellan 0 - 10 poäng (Hanson, 2009). 
Skalans reliabilitet har visats vara acceptabel utifrån Cronbachs alpha, 0,91 (Hanson, 
2009). Vad gäller validitet korrelerar skattningar utifrån skalan med andra 
mätinstrument för psykiskt välbefinnande (Hanson, 2009). Skattningar utifrån skalan 
tycks vara relativt stabila över tid (Koivumaa-Honkanen, Kaprio, Hokanen, Viinamäki 
& Koskenvuo, 2005 refererat i Hanson, 2009). Skattningsskalan tycks kunna utgöra ett 
screeninginstrument för depression. Vid jämförelse med etablerade mätinstrument för 
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depression har ett cut-off värde på 8 - 12 visat sensitivitet på 0,81 - 0,89 och specificitet 
på 0,81 - 0,86 (Hanson, 2009). Skalans reliabilitet i föreliggande studie var 0,92 mätt 
med Cronbachs alfa. 
 
 Delaktighet i en minoritetskultur där homosexualitet är norm 
 
Delaktigheten i en homonormativ minoritetskultur mättes med 4 item, som kodades 
utifrån en 4 gradig Likertskala, ”Ofta” (1), ”Ibland” (2), ”Sällan” (3), ”Aldrig” (4). De 4 
påståendena mätte  användande av Internetbaserade sociala nätverk; närvaro vid 
föreningsaktivitet, möten, seminarier etc; hur ofta personen läser tidningar som Kom - 
ut och QX; samt om personen besöker gaybarer/gayklubbar. Dessa item är tänkta att ge 
ett sammanlagt mått på delaktighet i gaykulturen. Liknande sätt att mäta och 
operationalisera delaktighet i homonormativ minoritetskultur har använts i tidigare 
forskning (Flores, Mansergh, Marks, Guzman & Colfax, 2009; Tiggemann et al., 2007). 
Reliabiliteten mätt med Cronbachs alfa var för denna skala 0,56 i föreliggande studie.  
 
 Upplevd trivsel i en homonormativ minoritetskultur 
 
Med ett single item efterfrågades deltagarnas upplevelse av att trivas i den offentliga, 
dominerande gaykultur som finns i Sverige idag. Påståendet deltagarna tog ställning till 
var: ”Ovanstående fyra påståenden handlar om delaktighet i offentliga sammanhang 
där homosexualitet är norm, där homosexuella är i majoritet. Dessa sammanhang 
brukar sammanfattas som ”gaykulturen”. Hur ställer du dig till detta påstående?: Jag 
trivs i den dominerande, offentliga gaykultur som finns idag”. Deltagarna skattade 
påståendet utifrån en 4 - gradig Likertskala som kodades ”Instämmer helt” (4), 
”Instämmer delvis” (3), ”Instämmer inte” (2), ”Instämmer inte alls” (1). 
 
 Självobjektifiering/kroppslig övervakning 
  
Delskalan ”Kroppslig övervakning” (Body surveillance) användes för att studera 
kroppslig övervakning, en tendens att betrakta sin kropp utifrån en tänkt omgivning. 
Delskalan ingår som en av 3 faktorer i ”Objectified Body Consciousness Scale” 
(McKinley & Hyde 1996). Objektifiering av självbilden manifesteras genom kroppslig 
övervakning (Fredrickson & Roberts, 1997). ”Kroppslig övervakning” består av 8 item 
som kodades utifrån en 7 - gradig Likertskala, ifrån (1) ”Instämmer inte alls”, till (7) 
”Instämmer helt”. Exempel på frågor ur skalan är “Jag oroar mig sällan för hur andra 
tänker att jag ser ut” och ”Under en dag tänker jag många gånger på hur jag ser ut”. 
Möjliga skattade värden är 8 - 56, högre värden tyder på en högre grad av vanemässig 
kroppslig övervakning. Skalans reliabilitet tycks vara acceptabel, alphavärden på 0,79 -
0,88 har rapporterats (McKinley & Hyde, 1996; McKinley, 1998; Calogero, 2009). 
Korrelationer mellan delskalorna kroppslig övervakning och kroppslig skam och andra 
skalor för självobjektifiering har identifierats hos män (Calogero, 2009). 
Skattningsskalans reliabilitet mätt med Cronbachs alfa var i föreliggande studie 0,83. 
Skattningsskalan översattes i denna studie till svenska av uppsatsens författare i 
samarbete med handledare och ett flertal andra språk- och/eller sakkunniga personer. 
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 Konformitet med stereotypa maskulinitetsnormer 
 
Konformitet med traditionella, stereotypa maskulinitetsnormer studerades med 
delskalorna ”Playboy” och ”Heterosexual self-representation” ur självskattningsskalan 
”CMNI – Conformity to Masculine Norms Inventory” (Mahalik et al., 2003). 
Skattningsskalan CMNI mäter respondentens konformitet med olika typer av 
traditionella, stereotypa maskulinitetsnormer i en västerländsk kontext. De två 
delskalorna som använts i denna studie berör maskulinitetsnormer kring sex och 
heterosexuell självrepresentation. Exempel på items som använts i denna studie är ”Om 
jag kunde, skulle jag ofta byta sexuella partners” och ”Jag skulle bli mycket arg om 
någon trodde att jag var gay/bög”. De två delskalorna består sammanlagt av 22 item, 
vilka respondenterna skattar utifrån en 4 - gradig likertskala (kodad 0 - 3): (0) 
”Instämmer inte alls”; (1) ”Instämmer inte”; (2) ”Instämmer”; (3) ”Instämmer helt”. 
Vissa item är omvänt kodade. Svaren summeras, högre värden tyder på större 
konformitet med traditionella maskulinitetsnormer (Mahalik et al., 2003). 
 
Skalans reliabilitet har visats vara acceptabel med alfavärden på 0,92 - 0,94 för hela 
skalan, 0,85 – 0,88 för delskalan ”Playboy” och 0,90 - 0,91 för delskalan ”Heterosexuell 
självrepresentation” (Mahalik et al., 2003; Parent & Moradi, 2009). Faktoranalyser 
tyder på att skalan mäter 9-11 olika delfaktorer, dvs olika former av 
maskulinitetsnormer. Delfaktorerna korrelerar med skalan som helhet (Mahalik et al., 
2003; Parent & Moradi, 2009). Skalans validitet tycks vara god med hänsyn till att män 
på gruppnivå skattar högre än kvinnor som grupp på 9 av skalans faktorer (förutom 
”Primacy of work” och ”Pursuit of status”), samt att samband har identifierats mellan 
skalans olika delskalor och andra existerande skalor för maskulinitetsnormer (Mahalik 
et al., 2003). Skalans reliabilitet var i föreliggande studie, 0,84 för delskalan ”Playboy” 
och 0,89 för delskalan ”Heterosexuell självrepresentation” mätt med Cronbachs alfa. 
Delskalorna som användes i denna studie översattes till svenska av uppsatsens 
författare, i samarbete med handledare och andra språk- och/eller sakkunniga personer. 
 
Databearbetning 
 
Datamaterialet analyserades i SPSS. Jämförelser med stickprovsmedelvärden ifrån 
tidigare studier gjordes med Graphpad (Graphpad software, 2010). Då homogena 
populationsvarianser inte kan antas gjordes beräkningar avseende dessa medelvärdes-
skillnader, både med Student´s t-test och Welch´s unpaired t-test. Samma 
signifikansnivåer erhölls med de båda metoderna. Resultatet ifrån den mer frekvent 
använda metoden Student´s t-test presenteras i denna rapport. Medelvärdesskillnader 
mellan den studerade gruppen och män i en oselekterad svensk population studerades 
med t-test för oberoende mätningar, one sample t-test. Då antalet deltagare i studien är 
stort, beräknades även effektstorlek på medelvärdesskillnader med Cohen´s d. 
 
Före statistisk analys, studerades materialet utifrån metoder beskrivna av Tabachnick 
och Fidell (2001). Normalfördelningar studerades genom att granska de enskilda 
variablerna utifrån skewness och kurtosis. Variablerna ålder och heterosexuell 
självrepresentation avvek markant ifrån en ideal normalfördelning. Värdena i 
heterosexuell självrepresentation transformerades till naturlig logaritm och blev något 
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mer normalfördelade. Ålder avvek ifrån en normalfördelning genom att fördelningen 
var flack (platykurtic distribution). Variabeln ålder behölls utan transformering. För att 
kontrollera för univariata outliers transformerades värden till z-poäng; några z-poäng 
över den rekommenderade gränsen på ±3,3 identifierades inte. Utifrån 
mahalanobisdistans identifierades 7 multivariata outliers över den rekommenderade 
kritiska gränsen, dessa exkluderades ifrån den fortsatta analysen. Bivariata korrelationer 
studerades utifrån linjäritet före analys med multipel regression, standardmetod. 
Korrelationer med signifikansvärde på < 0,05 användes i regressionsanalysen.  
 
 

Resultat 
 

Deltagare 
 
Enkäten besöktes av 1543 personer som fyllde i den första frågan om kön. Efter att 
personer som inte befann sig i det aktuella åldersspannet och som i huvudsak inte 
identifierade sin sexuella orientering som homosexuell uteslutits, återstod 1192 
personer. Ytterligare 79 individer uteslöts då de hade avbrutit sin medverkan efter de 
inledande frågorna om deltagande i homonormativa sammanhang, drygt hälften av 
dessa avbröt sin medverkan efter frågan om sexuell orientering. Studiens deltagare 
består således slutligen av 1113 män, mellan 15 och 40 år, som i huvudsak identifierar 
sig som homosexuella. Medelåldern bland deltagarna är 28,24 (SD = 8,22), medianålder 
är 28 år. Av studiens deltagare hade 6,3 % avbrutit sin medverkan vid enkätens sista 
fråga. 
 
Delaktighet och trivsel i gaykulturen 
 
Av studiens deltagare svarade 92,6 % att de ofta eller ibland var inne på 
internetbaserade sociala forum som Qruiser. Av deltagarna svarade 86,9 % att de aldrig 
eller sällan deltog i föreningsaktivitet kopplad till den sexuella orienteringen. Andelen 
som ibland eller ofta läste gratistidningar som QX var 61,2 %. Andelen som sällan eller 
aldrig gick på gaybarer eller gayställen var 62,8 %. Av studiens deltagare svarade 55 % 
att de inte, eller inte alls trivdes i den dominerande, offentliga gaykultur som finns idag. 
 
Medelvärden och jämförelser med tidigare studier 
 

Kroppslig övervakning 
 
Deltagarnas medelvärde och standardavvikelse i skattning av kroppslig övervakning var 
4,54 (1,8) per item och för hela skalan 36,29 (9,56). Vid jämförelser med tidigare 
studier var medelvärdet i gruppen högre än i grupper av heterosexuella män. 
Signifikanta skillnader identifierades mellan gruppens medelvärde och medelvärdet i 
grupper av brittiska (t1200 = 5,994, p < 0,001, two – tailed; Calogero, 2009) och 
australiensiska heterosexuella män (t1190 = 4,126, p < 0,001, two – tailed; Martins, 
Tiggemann & Kirkbridge, 2007). Effektstorlek för medelvärdesskillnaderna var 0,59 
respektive 0,44 mätt med Cohen´s d. Medelvärde per item har istället för 
helskalemedelvärde använts i vissa studier. Vid jämförelse med dessa studier hade 
deltagarnas ett högre medelvärde per item än en grupp amerikanska heterosexuella män 
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(t1250 = 4,851, p < 0,001, two – tailed; John & Ebbeck, 2009), effektstorlek 0,51 mätt 
med Cohen´s d. Medelvärdet per item skiljde sig inte i jämförelse med en annan grupp 
amerikanska heterosexuella män (t1207 = 0,719, p = 0,167, two – tailed; McKinley, 
1998). 
 
Vid jämförelse av gruppens medelvärde och medelvärdet i en grupp av australiensiska 
homosexuella män, idenfierades inte någon skillnad (t1185 = 0,222, p = 0,82, two – 
tailed; Martins, Tiggemann & Kirkbridge, 2007). 

 
Konformitet med maskulinitetsnormer 

 
Medelvärdet och standardavvikelsen av deltagarnas skattningar av konformitet med 
maskulinitetsnormer kring sex, ”att vara en playboy”, var 13,91 (6,29). Vid jämförelse 
med en grupp amerikanska heterosexuella män var deltagarnas medelvärde signifikant 
högre (t1787 = 6,239, p < 0,001, two – tailed; Mahalik et al. 2003), dvs de skattade en 
högre konformitet med denna maskilinitetsnorm. Effektstorlek för denna 
medelvärdesskillnad var 0,30 mätt med Cohen´s d. 
 
Deltagarnas skattade medelvärde och standardavvikelse på skalan som mäter 
konformitet med maskulinitetsnormen heterosexuell självrepresentation var 7,17 (5,88). 
Medelvärdet var sigifikant lägre än hos en grupp amerikanska heterosexuella män 
(t1785  = -35,490, p < 0,001, two – tailed; Mahalik et al. 2003).  
 
Frågeställning A 
 
Deltagarna skattade i snitt sitt subjektiva välbefinnande till 16,11 (SD 6,13). 
Välbefinnandet i gruppen jämfördes med grupper i en oselekterad svensk population 
(Hanson, Hillerås & Forsell, 2005). Det subjektiva välbefinnandet i gruppen var lägre 
jämfört med män i åldern 20-64 i oselekterad population, (t1102 = -9,707, p < 0,001), 
effektstorlek på medelvärdesskillnaden var 0,33 mätt med Cohen´s d. Vid jämförelse 
mellan studiens deltagare i åldern 20-34 och personer i samma ålder i oselekterad 
population, skattade studiens deltagare en lägre grad av välbefinnande (t1102 = -3,211, p 
< 0,01). Effektstorlek på denna skillnad var 0,11 mätt med Cohen´s d. Andelen med lågt 
subjektivt välbefinnande (definierat som skattning mellan 0-10) var i gruppen 19,7 % 
jämfört med 14% i populationen i stort (Hanson, 2009). 
 
Frågeställning B 
 
En multipel regressionsanalys, standard metod (enter), genomfördes utifrån resultatet i 
korrelationsanalysen (tabell 1) där signifikanta korrelationer identifierades mellan 
subjektivt välbefinnande och ålder, trivsel i gaykulturen, kroppslig övervakning och 
heterosexuell självrepresentation. Maskulinitetsnormer kring sex, variabeln ”Playboy”, 
korrelerade inte signifikant med subjektivt välmående och exkluderades ur 
regressionsanalysen. Den multipla regressionsanalysen (tabell 2) visade en signifikant 
modell över relationen mellan heterosexuell självrepresentation, kroppslig övervakning, 
trivsel i den dominerande offentliga gaykulturen och subjektivt välbefinnande (F 4,1030 = 
49,953, p < 0,001). Adjusted R square = 0,159. Ålder utgjorde inte en signifikant 
prediktor i denna modell (beta = 0,014, SE = 0,023, p = 0,656). Utifrån 



 

 

19 

 

regressionsanalysen förklarar de oberoende variablerna heterosexuell 
självrepresentation, kroppslig övervakning och trivsel i den dominerande offentliga 
gaykulturen teoretiskt ca. 15,9 % av variansen i den beroende variabeln subjektivt 
välbefinnande. 
 
Tabell 1. Korrelationsmatris för Pearsons produktmomentkorrelationer. 
   
  1 2 3 4 5 6 
 
1. Sub.väl. -      
  
2. K.övervak. -0,346** -     
 
3. Playboy 0,043 -0,021 -    
 
4. Hetero. -0,202** 0,103* 0,006 -   
 
5. Ålder 0,152** -0,349** 0,173** -0,085* -  
 
6. Trivsel. 0,166** 0,048 0,083* -0,317** 0,053 - 
 
** p < 0,001; *p < 0,01; 1=Subjektivt välbefinnande.; 2= Kroppslig övervakning; 3=Maskulinitetsnormer 
kring sex, ”Playboy”; 4=Maskulinitetsnormer kring heterosexuell självrepresentation; 5=Ålder; 6=Trivsel 
i gaykulturen. 
 
Tabell 2. Regressionsanalys av de oberoende variablerna Trivsel i gaykulturen, 
Kroppslig övervakning och Heterosexuell självrepresentation mot beroende variabel 
Subjektivt välbefinnande. Standardiserade Beta-värden, Standardfel och p-värden. 
 
Prediktionsvariabeler  Beta-värde (SE) p-värde  
 
Trivsel i gaykulturen  0,151 (0,23) p < 0,001 
 
Kroppslig övervakning  -0,340 (0,02) p < 0,001 
 
Heterosexuell självrepresentation  -0,099 (0,21) p < 0,001 
 
 
Frågeställning C 
 
Medelvärden och standardavvikelser för skattningar, uppdelade efter trivsel i 
gaykulturen redovisas i tabell 3. Det subjektiva välbefinnandet i gruppen män som 
trivdes i gaykulturen var högre jämfört med de män som inte trivdes i gaykulturen (t1101 
= 4,607, p < 0,001). Det skattade värdet av självobjektifiering skiljde sig inte signifikant 
för de två grupperna. Skattningen av ”heterosexuell självrepresentation” skiljde sig åt i 
de två grupperna (t1033 = -9,472, p < 0,001), de män som trivdes skattade en lägre 
konformitet med denna maskulinitetsnorm jämfört med de män som inte trivdes. 
Effektstorlek på denna skillnad var 0,6 mätt med Cohen´s d. Gruppen män som trivdes i 
gaykulturen skattade en högre konformitet med maskulinitetsnormen ”playboy” jämfört 
med gruppen män som inte trivdes (t1035 = 2,304, p < 0,05), effektstyrka mätt med 
Cohen´s d var 0,14. 
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Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser hos den grupp män som trivdes i 
gaykulturen och den grupp som inte trivdes, samt signifikanta skillnader mellan 
grupperna och skillnadernas effektstorlek mätt med Cohen´s d. 
 

     Trivs i huvudsak (n = 498)  Trivs i huvudsak inte (n = 608) 
     
    m  sd  m sd   d  
 
Subjektivt välbefinnande*   17,04  (6,04)  15,34 (6,11) 0,33 
 
Självobjektifiering   36,68  (9,32)  35,96  (9,75)  
  
Heterosexuell självrepresentation*  5,32  (4,8)  8,66  (6,24) 0,60 
 
Playboy*   14,41  (6,07)  13,51  (6,44) 0,14 
 
  
* Signifikanta skillnader mellan grupperna, p < 0,05. 

 
 

Diskussion 
 
Studien hade syftet att undersöka eventuella samband mellan konformitet med 
stereotypa maskulinitetsideal, självobjektifiering, trivsel i den normativa 
minoritetskulturen, ålder och subjektivt psykiskt välbefinnande hos en grupp 
homosexuella män i åldern 15-40 år. Syftet var ytterligare att undersöka om konformitet 
med stereotypa maskulinitetsnormer och självobjektifiering skiljer sig hos de män som 
trivs i gaykulturen jämfört med de män som inte trivs. 
 
Det subjektiva välbefinnandet i den grupp män som deltog i studien var lägre i 
jämförelse med välbefinnandet i grupper i en oselekterad, vuxen svensk population. 
Effektstorlekar på skillnaderna mätt med Cohen´s d var 0,1-0,3, dvs relativt små. Detta 
betyder att skillnaderna, trots att de var statistiskt signifikanta, inte är tydliga. 
Signifikanta samband identifierades mellan heterosexuell självrepresentation, 
självobjektifiering, trivsel i den offentliga sociokulturella kontext där homosexuella 
utgör normen, ålder och utfallsmåttet subjektivt välbefinnande. Negativa samband 
identifierades mellan heterosexuell självrepresentation, självobjektifiering och 
subjektivt välbefinnande, dvs deltagare som tenderade att presentera sig som 
heterosexuella eller som tenderade att objektifiera sig själva, tenderade också att 
rapportera ett lägre subjektivt välbefinnande. Positiva samband identifierades mellan 
trivsel i gaykulturen, ålder och subjektivt välbefinnande. Detta betyder att subjektivt 
välbefinnande tenderade att öka med åldern och deltagare som trivdes i gaykulturen 
tenderade att skatta ett högre subjektivt välbefinnande. 
 
Ålder korrelerade inte tillräckligt starkt med välbefinnande för att falla ut som en 
signifikant prediktor i den statistiska modellen för andel förklarad varians. Något 
samband mellan konformitet med traditionella maskulinitetsnormer kring sex och 
välbefinnande identifierades inte. En majoritet av de män som deltog i studien angav att 
de inte trivs i gaykulturen. Gruppen män som angav att de inte trivdes i gaykulturen 
skattade en lägre konformitet med maskulinitetsnormer kring sex jämfört med den 
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grupp män som trivdes. Effektstorleken på denna skillnad var 0,14 mätt med Cohen´s d, 
skillnaden är signifikant men mycket liten. Den grupp män som inte trivdes i 
gaykulturen skattade en högre konformitet med maskulinitetsnormen heterosexuell 
självrepresentation jämfört med den grupp män som trivdes. Effektstorleken på denna 
skillnad var 0,6, dvs medelstor. Graden av självobjektifiering skiljde sig inte i de två 
grupperna. 
 
Metoddiskussion 
 
Urvalet av studiens deltagare är inte ett slumpmässigt urval av homosexuella män, 
studiens externa validitet kan därmed ifrågasättas. Att utifrån studiens resultat dra klara 
slutsatser om populationen homosexuella män i Sverige är inte möjligt. Detta har dock 
inte heller varit studiens syfte. Studien har syftat till att identifiera möjliga samband och 
eventuella tendenser, som kan öka förståelsen av homosexuella mäns psykiska 
välbefinnande och uppmuntra till fortsatt forskning. Resultatens generaliserbarhet 
sträcker sig främst till att belysa män i åldern 15-40, som i huvudsak definierar sin 
sexuella orientering som homosexuell och som relativt ofta befinner sig på det 
Internetbaserade sociala forumet Qruiser. Dock kan de tendenser som identifierats i 
resultatet sannolikt säga något om en generell situation för män som identifierar sig som 
homosexuella, med tanke på det stora antalet deltagare, signifikansnivåer och den 
medelstarka korrelationen mellan självobjektifiering och subjektivt välbefinnande. 
 
Skattningsskalorna kring maskulinitetsnormer och självobjektifiering har i denna 
examensuppsats översatts till svenska av författaren i samråd med handledare och 
personer i författarens omgivning. Översättningen har skett i samråd med personer med 
kompetens inom engelska språket och erfarenhet av översättning; bl a en folkrättsjurist 
som arbetar med att översätta konventioner, en korrekturläsare och en lektor i engelska.  
Även om översättningen är tillförlitligt utförd finns alltid en risk att kulturell och 
semantisk förståelse av ord och begrepp går förlorad eller förändras vid översättning till 
andra språk. Då en översättning skett, kan skattningsskalorna kring maskulinitetsnormer 
och självobjektifiering ifrågasättas utifrån reliabilitet och validitet. Det kan ifrågasättas 
om skalorna fortfarande mäter det de är avsedda att mäta, samt med vilken precision. 
Den interna reliabiliteten är dock acceptabel utifrån gängse gränser för mätningar med 
Cronbachs alfa. Skalorna tycks därmed mäta en viss enhetlig struktur. 
 
Skattningsskalornas ekologiska validitet kan ifrågasättas, främst skalorna som handlar 
om konformitet med maskulinitetsnormer. Skattningsskalan av kroppslig övervakning 
innehåller item som fokuserar på konkreta beteenden. Skalorna kring maskulinitets-
normer baseras istället på item som är hypotetiska och teoretiska i sin karaktär. 
Självskattningsskalor kan generellt kritiseras för att respondenter kan tendera att ge 
socialt önskade och acceptabla svar (Rust & Golombok, 1999). Respondenter kan också 
vara omedvetna om sina egna värderingar och attityder och därmed inte rapportera dem 
(Dambrun & Guimond, 2004). Att i en enkät ange en attityd om något, behöver inte 
betyda att individen i praktiken handlar i linje med denna attityd. Kanske kan detta 
särskilt vara fallet vid självskattningar av känsliga eller kontroversiella ämnen. 
 
Skalstegen i skattningsskalorna kan ifrågasättas. I skalan om kroppslig övervakning 
skattas svaren på en 7-gradig skala, ifrån (1) instämmer inte alls, till (7) instämmer helt. 
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Möjligen är dessa skalsteg godtagbart jämna. Skalstegen i skattningarna av konformitet 
med maskulinitetsnormer går ifrån (0) instämmer inte alls/strongly disagree, (1) 
instämmer inte/disagree, (2) instämmer/agree, (3) instämmer helt/strongly agree. 
Utgångspunkten att det råder någorlunda jämna avstånd mellan dessa skalsteg kan 
ifrågasättas. 
 
Skalorna kring maskulinitetsnormer har forskats fram i en amerikansk sociokulturell 
kontext. Den begreppsliga validiteten kan ifrågasättas när skalan används i svenska 
sammanhang. Geografiska gränser kan sägas vara uppluckrade idag, samma kulturella 
uttryck, massmedier och Internet påverkar människor i USA och Sverige. Samtidigt 
finns naturligtvis kulturella skillnader. En skattningsskala som på ett tillfredsställande 
sätt identifierar stereotypa maskulinitetsnormer i USA kanske inte lyckas lika bra i 
Sverige. Studier med den aktuella skalan skulle behöva göras i Sverige för att t ex 
klarlägga om skattningar skiljer sig på gruppnivå utifrån biologisk könstillhörighet och 
sexuell orientering. 
 
Användandet av skalorna i denna examensuppsats har motiverats med att de är 
teoretiskt förankrade, studerade utifrån reliabilitet och validitet, och internationellt 
använda. Det saknas svenska skattningsskalor och svenska översättningar av skalor som 
ämnar mäta konformitet med genusnormer eller självobjektifiering. 
 
Sammanfattningsvis medför metodologiska brister till att studiens resultat måste tolkas 
med försiktighet. Dock kan resultatet tack vare vissa kvaliteter i metod, det stora antalet 
deltagare och en restriktiv statistisk bearbetning sägas peka på faktorer som kan vara 
viktiga för homosexuella mäns välbefinnande. Resultatet kan förhoppningsvis 
uppmuntra till fortsatt forskning på området. 
 
Psykiskt välbefinnande 
 
Studiens resultat stödjer tidigare empirisk forskning som visat att homosexuella män 
som grupp har ett lägre psykiskt välbefinnande jämfört med den heterosexuella 
majoriteten i samhället. Medelvärdesskillnaden mellan gruppen homosexuella män och 
grupper i en oselekterad svensk population är inte så omfattande, räknat i antal poäng 
och liten utifrån effektstorlek. Dock pekar resultatet på att en relativt stor andel av 
homosexuella män inte upplever en tillfredsställande livskvalitet. Andelen 
homosexuella män i den studerade gruppen som har ett nedsatt psykiskt välbefinnande, 
definierat som en summerad självskattning på < 10 poäng, är c:a 20%. Detta betyder att 
ungefär en av fem i huvudsak inte trivs med sin livssituation. Då skattningsskalan som 
använts i studien har visats kunna fungera som ett screeninginstrument för 
depressionssymtom vid ett cut – off värde på 10 – 12 poäng (Hanson, 2009), kan 
sannolikt ett flertal av de män som i studien har ett nedsatt psykiskt välbefinnande 
uppfylla diagnoskriterier för depression. Detta är i linje med tidigare studier i den 
svenska populationen och påminner än en gång om att det psykiska välbefinnandet hos 
människor som tillhör sexuella minoriteter är en viktig fråga utifrån ett 
folkhälsoperspektiv. 
 
Sambanden mellan kroppslig övervakning, heterosexuell självrepresentation och trivsel 
i den egna sociokulturella minoritetskontexten resulterade i 15,9% andel förklarad 
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varians. C:a 16% av det psykiska välbefinnande tycks alltså på gruppnivå, teoretiskt 
kunna förklaras av dessa faktorer. Detta visar på komplexiteten i psykiskt 
välbefinnande, de studerade faktorerna utgör enbart en liten del av det spektrum av 
faktorer som kan påverka psykiskt välbefinnande. På liknande sätt har demografiska 
faktorer som kön, ålder och utbildningsnivå, i andra studier visats förklara ca. 15-20% 
av variansen av psykiskt välbefinnande (Diener, Shu, Lucas & Smith, 1999; Hanson, 
2009). Resultatet visar dock på signifikanta samband och tyder på att kroppslig 
övervakning, strävan efter att av omgivningen uppfattas som heterosexuell, och 
identifikation med den sexuella minoritetens sociokulturella kontext kan inverka på det 
psykiska välbefinnandet hos homosexuella män. I synnerhet kan självobjektifiering 
sannolikt bidra till en förståelse av det psykiska välbefinnandet hos homosexuella män. 
 
Det är inte möjligt att säkerställa riktningen på sambanden mellan de studerade 
faktorerna och psykiskt välbefinnande. Psykiskt välbefinnande är ett komplext fenomen 
som påverkas av en mängd faktorer, samtidigt som det psykiska välbefinnandet i sig 
kan inverka på hur faktorerna uppfattas av och influerar individen. På samma sätt som 
riskfyllda beteenden inom levnadsvaneområdet såsom alkoholkonsumtion och rökning 
både kan vara ett resultat av och resultera i lågt psykiskt välbefinnande 
(Folkhälsoinstitutet, 2005), kan faktorer som kroppslig övervakning, heterosexuell 
självrepresentation och identifikation med den egna minoritetens kulturella kontext 
samtidigt producera och utgöra produkter av lågt psykiskt välbefinnande. Dock pekar 
teori och tidigare empiriska studier på att kroppslig övervakning, heterosexuell 
självrepresentation och identifikation med den egna sexuella minoriteten skulle kunna 
påverka olika aspekter av psykiskt välbefinnande (Balsam & Mohr, 2007; Branscombe, 
Schmitt, & Harvey, 1999; Brown, Sellers, Brown, & Jackson, 1999; Fredrickson & 
Roberts, 1998; Williamson, 2000). 
 
Ålder 
 
Deltagarnas ålder föll inte ut som en signifikant förklarande faktor i den statistiska 
modellen. Det fanns ett svagt postivt samband mellan ålder och välmående. 
Välbefinnandet tycks, i likhet med välbefinnande i en svensk oselekterad population 
(Hanson, 2009), till viss del öka med åren. Möjligen gjorde den bristande 
normalfördelningen av variabeln att sambandet mellan ålder och välbefinnande inte 
kunde konkurera i regressionsanalysen. Styrkan på sambandet mellan ålder och 
välbefinnande i gruppen är därmed något oklar. 
 
Trivsel i gaykulturen 
 
En majoritet av enkätstudiens deltagare svarade att de inte trivs i den dominerande 
offentliga sociokulturella kontexten, gaykulturen. Resultatet utifrån det single - item 
som berörde en upplevelse av samhörighet med gaykulturen beskriver inte den mängd 
anledningar som kan finnas till att dessa män inte trivs, det operationaliserar inte heller 
begreppen ”att trivas” eller ”inte trivas” i gaykulturen. Resultatet skulle eventuellt 
kunna peka på att många homosexuella män på något sätt inte identifierar sig med den 
minoritetskultur där homosexuella utgör normen. Detta är dock svårtolkat då studiens 
urval inte är slumpmässigt. Studiens resultat påvisar ett svagt samband mellan trivsel i 
gaykulturen och välbefinnande, där välbefinnandet är lägre hos de män som inte trivs. 
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Det identifierade sambandets riktning är oklart. Forskning pekar dock på att en upplevd 
samhörighet med den egna minoritetskulturen skulle kunna fungera som en 
skyddsfaktor för den utsatthet individen kan erfara i ett heteronormativt samhälle och 
bidra till delaktighet i sociala sammanhang där individen inte utgör en minoritet 
(Branscombe, Schmitt, & Harvey, 1999; Brown, Sellers, Brown, & Jackson, 1999; 
Reynolds & Hanjorgiris, 2000). 
 
Resultatet kan möjligtvis ge en viss fingervisning om anledningar till att inte identifiera 
sig med gaykulturen. De män som inte trivs strävar i en högre utsträckning efter att av 
omgivningen uppfattas som heterosexuell, i jämförelse med de män som svarat att de 
trivs. Effektstorleken på denna skillnad är medelstor, dvs skillnaden är relativt tydlig. 
En delförklaring till att inte uppleva samhörighet med sammanhang där homosexuella är 
i majoritet kan därmed vara internaliserade negativa attityder gentemot homosexualitet. 
 
De män som inte trivs har en lägre grad av konformitet med traditionella 
maskulinitetsnormer kring sex. Medelvärdesskillnaden är signifikant, men liten räknat i 
poäng och effektstorleken på medelvärdesskillnaden är mycket liten utifrån Cohens 
riktlinjer (Tabachnick & Fidell, 2001). Det finns en svag positiv korrelation mellan 
trivsel i gaykulturen och skattade maskulinitetsnormer kring sex (r = 0,083, n = 1037, p 
< 0,01). En hypotetisk tolkning av medelvärdesskillnaden och korrelationen är att män 
som på olika sätt bryter mot normativt maskulinitetsgestaltande kan bestraffas inom 
sammanhang där homosexuella är i majoritet. Detta skulle kunna bidra till att de inte 
trivs i gaykulturen i samma utsträckning som män som i högre grad uppfyller normativt 
maskulinitetsgestaltande. Tidigare studier pekar på att en genusordning där stereotyp 
maskulinitet överordnas femininitetsgestaltande reproduceras inom den sexuella 
minoritetens kontext (Phua 2002; Skidmore, Linsenmeier & Bailey, 2006; Taywaditep, 
2001). För att dra slutsatser om att detta sker även inom gaykulturen i Sverige krävs 
forskning som studerar attityder och beteenden gentemot män som bryter emot 
normativt maskulinitetsgestaltande och en metod som kontrollerar för tendenser att 
besvara enkäter med socialt accepterade svar. 
 
Självobjektifiering 
 
Utifrån ett teoretiskt, maktanalytiskt genusperspektiv tenderar ofta kvinnan att 
reduceras, ifrån subjekt till objekt. Den heterosexuella mannen tilldelas en 
konsumerande, bedömande position (Fredrickson & Roberts, 1997). Vid ett flertal 
studier av kroppslig övervakning har skillnader mellan heterosexuella män och 
heterosexuella kvinnor identifierats. Heterosexuella kvinnor skattar en högre grad av 
kroppslig övervakning jämfört med heterosexuella män (Calogero, 2009; John & 
Ebbeck, 2008). Deltagarna i uppsatsens enkätstudie skattade, i likhet med 
heterosexuella kvinnor i tidigare studier, en högre grad av kroppslig övervakning 
jämfört med grupper av heterosexuella män ifrån amerikansk, brittisk och australiensisk 
forskning (Calogero, 2009; John & Ebbeck, 2008; Martins, Tiggemann & Kirkbridge, 
2007). Effektstorlekar på dessa skillnader varierade ifrån 0,44 – 0,59 mätt med Cohen´s 
d, de var med andra ord medelstora eller relativt tydliga. Vid jämförelse med en 
amerikansk studie skiljde sig inte den kroppsliga övervakningen hos deltagarna jämfört 
med heterosexuella män (McKinley, 1998). Deltagarna i uppsatsens enkätstudie 
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skattade samma nivå av kroppslig övervakning som en grupp australiensiska 
homosexuella män (Martins, Tiggemann & Kirkbridge, 2007). 
 
Jämförelserna med resultaten ifrån tidigare studier tyder på att homosexuella mäns 
sociala verklighet skiljer sig ifrån den som män som tillhör normen befinner sig i. 
Homosexuella män befinner sig troligen i en social kontext som förstärker de beteenden 
som utgör kroppslig övervakning. I denna kontext tenderar individen att utvärdera sig 
själv utifrån en tänkt granskare. Homosexuella män kan sägas befinna sig i en 
objektifierande sociokulturell kontext som tenderar att reducera individen till ett sexuellt 
objekt, avsett för andra att bruka (Martins, Tiggemann & Kirkbridge, 2007). Den 
homosexuella mannen tycks i likhet med heterosexuella kvinnan kunna erfara en 
internalisering av en granskande omgivning, en självobjektifiering (Martins, Tiggemann 
& Kirkbridge, 2007). 
 
Heterosexuell självrepresentation 
 
Konformitet med traditionella maskulinitetsnormer kring vikten av att uppfattas som 
heterosexuell var lägre bland studiens deltagare jämfört med en grupp amerikanska 
heterosexuella män (Mahalik et al., 2003). Detta resultat kan förstås som att deltagarna 
inte strävar efter att uppfattas som heterosexuella i samma utsträckning som 
amerikanska, heterosexuella män. Resultatet ger därmed en grov uppskattning av 
strävan efter heterosexuell självrepresentation i den studerade gruppen, dock ger 
resultatet inte någon nyanserad bild. 
 
Det är oklart utifrån skattningarna på skalan hur utbredd och total deltagarnas öppenhet 
med den sexuella orienteringen inför omgivningen är. Ett medelvärde på 7,14 tyder på 
att vissa tendenser att presentera sig själv som heterosexuell inför omgivningen finns i 
gruppen. Det är oklart om en skattning på denna nivå beror på internaliserade negativa 
attityder gentemot den egna sexuella orienteringen eller om tendenserna är tecken på 
funktionella copingstrategier. I vissa situationer är det funktionellt att inför 
omgivningen på olika sätt utge sig för att vara heterosexuell, t ex för att undvika att 
drabbas av fysiskt våld. Att frekvent och i ickehotfulla situationer, på olika sätt 
presentera sig som heterosexuell inför omgivningen är sannolikt utslag för 
internaliserad heterosexism (Sánchez, Westefeld, Liu & Vilain, 2010). Det samband 
med psykiskt välbefinnande som identifierades i studien visar, i linje med tidigare 
forskning (t ex Williamson, 2000), att heterosexuell självrepresentation är en faktor som 
skulle kunna påverka hur homosexuella män mår. Detta är ett viktigt och komplext 
forskningsområde; Hur internaliseras heteronormativitet och negativa attityder av 
människor i sexuella minoriteter? Hur gestaltas internaliserad heterosexism? Hur kan 
internaliserade normer studeras? Hur kan terapeut och klient arbeta med dessa områden 
inom psykoterapeutiskt samarbete? 
 
Skattningsskalan som använts i denna uppsats lyckas inte fånga den komplexitet som 
finns i homosexuella mäns användande av heterosexuella självrepresentation. Skalan 
fångar dock upp det negativa samband som finns mellan att utge sig för något man inte 
är och tillfredställelse med livet. 
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Maskulinitetsnormer kring sex, ”att vara en playboy” 
 
Konformitet med stereotypa maskulinitetsnormer kring sex, dvs att ofta byta sexuella 
partner, att inte behöva ett känslomässigt engagemang för att bli tillfredsställd av sex 
etc, var högre hos studiens deltagare jämfört med en grupp amerikanska heterosexuella 
män. Effektstoreken på denna skillnad var relativt liten, 0,3 mätt med Cohen´s d. Något 
samband mellan maskulinitetsnormer kring sex och välbefinnande identifierades inte. 
Flera möjliga tolkningar av resultatet finns. Studiens deltagare kan eftersträva 
stereotypa maskulinitetsnormer kring sex i samma utsträckning som heterosexuella män 
eller i en något högre utsträckning, och dessa maskulinitetsnormer har inte något 
samband med psykiskt välbefinnande. Skattningsskalans validitet kan brista och i en 
svensk kontext inte längre mäta stereotypa maskulinitetsnormer kring sex, utan snarare 
en samling attityder och beteenden som inte främst eftersträvas av män som grupp. En 
svensk normering skulle behövas för att identifiera om mäns skattningar på skalan 
skiljer sig ifrån kvinnors. Möjligen är en eventuell relation mellan maskulinitetsnormer 
kring sex och psykiskt välmående för komplex för att fångas upp av en enkel 
korrelationsstudie baserad på de använda skattningsskalorna. Kanske inverkar inte 
stereotypa maskulinitetsnormer kring sex på det psykiska välmåendet hos homosexuella 
män i någon riktning, möjligen brister metoden för att identifiera eventuella samband.  
 
Genusordning och heteronormativitet 
 
Den viktigaste förklaringen bakom skillnaden mellan homosexuella män och den 
heterosexuella majoriteten i samhället vad gäller psykiskt välbefinnande kan antas vara 
utsattheten för olika former av diskriminering som följer av att utgöra en mer eller 
mindre stigmatiserad minoritet (Folkhälsoinstitutet, 2005; Meyer, 2003). 
Diskriminering kan tänkas ta olika uttryck och resultera i olika former av internaliserade 
uttryck hos individen. Resultatet i studien tyder på att den heteronormativitet och 
genusordning där den heterosexuella mannen överordnas kvinnor och män som avviker 
ifrån normativt maskulinitetsgestaltande som utgör grunden för den samhälleliga 
diskrimineringen av sexuella minoriteter, möjligen skulle kunna inverka på den 
psykiska hälsan genom självobjektifiering och heterosexuell självrepresentation. 
Forskning kring heteronormativitet och genusordning där den heterosexuella mannen 
överordnas kvinnor och homosexuella män skulle därmed kunna bidra till en förståelse 
av homosexuella mäns nedsatta psykiska välmående. 
 
Det tycks finnas förutsättningar för självobjektifiering i den kontext homosexuella män 
befinner sig i och de beteenden som semantiskt kan kategoriseras som 
självobjektifierande, förstärks sannolikt på olika sätt i denna miljö. Då 
självobjektifiering tycks kunna inverka på det psykiska välbefinnandet kan det vara av 
vikt att i forskning särskilt studera den kontext, i vilken unga homosexuella män 
utforskar och formar sin sexualitet och identitet. 
 
Tidigare studier har visat att normativa maskulinitetsattribut kan utgöra sexuella objekt, 
föremål för åtrå och anseende, inom en homonormativ kontext samtidigt som 
femininitetsattribut hos män bestraffas (Bailey, Kim, Hills & Linsenmeier, 1997; 
Bartholome, Tewksbury, & Bruzzone, 2000; Phua 2002; Sánchez, Westefeld, Liu, & 
Vilain, 2010; Taywaditep, 2001). En genusordning där femininitetsgestaltande 



 

 

27 

 

underordnas maskulinitetsgestaltande tycks därmed kunna vidmakthållas även inom 
sociokulturella sammanhang där homosexualitet utgör normen. Forskning skulle behöva 
bedrivas i en svensk kontext för att kunna påtala i vilken utsträckning dessa mönster kan 
identifieras i den sociokulturella miljö som homosexuella män i Sverige befinner sig i. 
Kan den kroppsliga övervakningen som tycks finnas hos homosexuella män främst 
tänkas handla om att leva upp till gestaltande av stereotypa maskulinitetsattribut? 
 
Självobjektifiering kan sägas utgöra en form av självfokusering och förhöjd 
uppmärksamhet på hur den egna kroppen och kroppsliga gestaltningen uppfattas av 
omgivningen. Avvikande ifrån normativa maskulinitetsuttryck kan ofta bestraffas av 
omgivningen under uppväxten i en heteronormativ miljö (Folkhälsoinstitutet, 2005; 
Frosh, Phoenix, & Pattman, 2003; Kimmel & Mahler, 2003; Pascoe, 2005; Plummer, 
2001; Stoudt, 2006). Att uppfylla maskulinitetsnormer är därmed i vissa aspekter 
funktionellt, t ex i syfte att undvika att bli utsatt för fysiskt våld. Kanske har en 
vanemässig övervakning av det egna maskulinitetsgestaltandet i syfte att undvika 
bestraffning ifrån omgivningen fortsatt att förstärkas i den heteronormativa miljön, men 
också i den kontext där homosexualitet utgör normen. Eventuellt vidmakthålls en 
förhöjd uppmärksamhet på huruvida den kroppsliga gestaltningen uppfyller normativa 
maskulinitetsuttryck, av responser i den homonormativa miljön. För att studera om 
dessa resonemang är empiriskt förankrade krävs forskning som utforskar ideal kring 
mannens utseende och på vilka sätt som traditionell maskulinitet eventuellt belönas och 
normbrytande maskulinitet eventuellt bestraffas i den homonormativa kontexten. 
 
Detta kan vara ett viktigt område i fortsatt forskning på homosexuella mäns psykiska 
välmående; är avvikelser ifrån stereotypt maskulinitetsgestaltande den främsta 
förklaringen bakom de relativt höga siffrorna av nedsatt välbefinnande hos 
homosexuella män? Kanske är det inte den stigmatiserade sexuella orienteringen i sig 
som förklarar bristande livstillfredsställelse i gruppen? Kanske är det främst de män 
som inte identifierar sig med och frångår traditionell maskulinitet, som bestraffas och 
upplever ett nedsatt välbefinnande? 
 
En inlärningsteoretisk förståelse av homosexuella mäns maskulinitetsgestaltande 
 
Inlärningsteoretiska resonemang och principer skulle kunna bidra till en fördjupad 
förståelse av genusgestaltande samt förankra och konkretisera strukturalistiska och 
poststrukturalistiska teorier som kan tendera att vara abstrakta och oanvända inom 
psykologisk forskning. För att nå bortom de semantiska och värdeladdade etiketterna 
manligt/maskulint och kvinnligt/feminint kan inlärningsteoretiska principer användas 
för att beskriva beteenden utifrån funktion och synliggöra själva innehållet i vad det 
innebär att ”vara man” eller att ”vara kvinna”. Omgivningens inverkan på individens 
eget genusgestaltande kan synliggöras och konkretiseras. För en människa som upplever 
att han eller hon begränsas av omgivningens normer kan ett synliggörande av dessa 
normer vara ett första steg till aktiva val av anpassning och/eller förändring. 
 
Individens omgivande kultur har i likhet med strukturalistiska och poststrukturalistiska 
teorier en central plats inom en inlärningsteoretisk förståelse av de beteendemönster 
som utgör genus och sexualitet. För en översikt av inlärningsteori, se t ex Rachlin 
(1991) eller Ramnerö & Törneke (2006). 
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De beteenden som av omgivningen och individen själv språkligt betecknas som 
maskulina kan ses som inlärda genom operanta processer. Beteenden hos individen, 
som av omgivningen kategoriseras som maskulina, förstärks av positiva 
konsekvenser/valideringar ifrån omgivningen men även genom att ångestupplevelse 
minskar/undviks. Negativa affekter som ångest och skam kan uppkomma då individen 
handlar i konflikt med yttre omgivande norm eller inre, inlärda regler. Uppfattningar om 
vad som betecknas som maskulint kan sägas internaliseras av individen genom 
omgivningens responser. Detta är även en indirekt process genom att kognitiva regler 
kring vad som kategoriseras som maskulinitet formas hos individen. Dessa kognitiva 
regler kan influera individens yttre och inre beteenden. Maskulinitetsgestaltande 
reproduceras även genom modellinlärning då individen har modeller/ideal att kopiera 
under uppväxten, men även genom vuxenlivet. Efterliknande eller frångående av 
modellernas idealbild av maskulinitet kan förstärkas eller försvagas genom operanta 
processer. 
 
Homosexuella mäns gestaltande av maskulinitet sker inom en komplex kontext. Som 
tidigare beskrivits har män med sexuell orientering gentemot andra män diskriminerats 
och på olika sätt uteslutits ifrån att vara fullvärdiga samhällsmedborgare och ifrån den 
normativa definitionen av maskulinitet och kategorin man. I en dominerande 
maskulinitetsdiskurs eller dominerande genusordning är maskulinitet baserad på 
heterosexualitet. Det språkliga begreppet maskulinitet kan sägas förutsätta en dikotomi 
med femininitet. Utan dikotomin förlorar dessa etiketter innehåll och laddning. 
 
Genom att manipulera maskulinitetsattribut i relation till den dominerande 
maskulinitetsdiskursens ideala maskulinitet kan den homosexuella mannen röra sig 
mellan normativa och ickenormativa gestaltningar. Den heteronormativa omgivningen 
svarar på olika sätt på normativt maskulinitetsgestaltande hos den homosexuella 
mannen. Beteenden belönas eller bestraffas på olika sätt i olika kontexter. Normativt 
maskulinitetsgestaltande kan vara ett sätt för den homosexuella mannen att av en 
heteronormativ omgivning definieras som maskulin och fullvärdig medlem av kategorin 
man. Normativt maskulinitetsgestaltande kan också utgöra attribut som inom en kontext 
med homosexuell majoritet utgör sexuella objekt, föremål för åtrå och anseende. 
 
Empiriska studier av sociala kontaktforum där homosexualitet är norm har visat att den 
normativt maskulina mannen ofta kan vara det dominerande objektet för åtrå och att 
femininitetsgestaltande på olika sätt bestraffas (Bailey, Kim, Hills & Linsenmeier, 
1997; Bartholome, Tewksbury, & Bruzzone, 2000; Phua 2002; Taywaditep, 2001). Det 
är alltså möjligt att beteenden som utgör normativt maskulinitetsgestaltande kan 
förstärkas både i en hetero- och homonormativ omgivning och vidmakthålla 
heteronormativa maktrelationer inom en homonormativ kontext. Med andra ord tycks 
stereotypa normer kring vad som definieras som manligt och vem som kan inneha en 
manlighet, även kunna finnas bland de män som själva utesluts ur definitionen manlig. 
 
Sammanfattande diskussion 
 
Tidigare studier och resultatet i denna studie ger stöd åt slutsatsen att det innebär en 
påfrestning för individen att utgöra en sexuell minoritet. Att inte tillhöra den 
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heterosexuella majoriteten kan inverka negativt på den upplevda livskvaliteten. 
Samhälleliga normer och maktstrukturer utgör grunden för det nedsatta välbefinnandet. 
Denna studie ger, trots vissa metodologiska brister, stöd för att upplevelse av 
samhörighet med den egna sexuella minoriteten kan utgöra en skyddsfaktor för 
välbefinnandet. Samtidigt ger studien möjligen stöd för att samhälleliga normer och de 
maktstrukturer som på olika sätt utgör grunden för homosexuella mäns nedsatta 
välbefinnande, också reproduceras inom den sexuella minoriteten, genom att beteenden 
som kan beskrivas som självobjektifierande där förstärks. 
 
Sannolikt är attitydförändringar på samhällelig nivå och juridiskt skydd mot 
diskriminering de viktigaste långsiktiga strategierna för ett förbättrat välbefinnande hos 
homosexuella män. Internaliserade homonegativa attityder i form av en strävan att 
uppfattas som heterosexuell försvagas sannolikt om heteronormativiteten i samhället 
minskar i omfattning. Då självobjektifiering tycks kunna påverka psykiskt 
välbefinnande negativt och då dessa beteendemönster sannolikt förstärks i den 
dominerande offentliga kontext där homosexuella utgör majoriteten, bör också strategier 
för att minska objektifierande tendenser komma ifrån denna kontext. Förändringar av 
normer i samhället är långsiktiga processer, kanske kan förändringar av normsystem 
inom den, i omfång något mer avgränsade, sociokulturella kontext där homosexuella är 
i majoritet ske mer initierat och riktat. 
 
Resultaten i studien tyder på att faktorer som teoretiskt kan beskrivas i termer av 
genusordning och heteronormativitet, kan bidra till en fördjupad förståelse av 
homosexuella mäns psykiska hälsa. Faktorer som självobjektifiering, heterosexuell 
självrepresentation och identifikation med den sexuella minoriteten skulle kunna utgöra 
tillägg till den översiktliga förklaringsmodell av homosexuella mäns psykiska hälsa som 
integrerar sexuella minoriteters utsatthet för diskriminering och känslor, tankar och 
ageranden hos individen. Resultatet ger stöd, trots studiens metodologiska brister, åt att 
på olika sätt integrera genusperspektiv i forskning på området sexuella minoriteters 
psykiska välbefinnande. Ett integrerat genusperspektiv där maktordningar synliggörs är 
av vikt för att möjliggöra för människan att fullt ut leva det liv han eller hon vill leva. 
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Bilaga 1. 
 
Annonstext: Vill du vara med i en enkätstudie om manlighet, sex, självbild och 
välbefinnande hos homosexuella män? 
 
Presentationstext: En enkätundersökning om självbild, sex, manlighet och välmående 
hos homosexuella män. Enkätstudien är en del av en psykologexamensuppsats på 
Stockholms universitet. 
 
Tack för att du fyller i den här enkäten! Den handlar om självbild, sex, manlighet och 
välmående och tar c:a 5 minuter att fylla i. Enkätstudien vänder sig till homosexuella 
män i åldern 15 - 40 år. Genom att delta i studien bidrar du till forskning om hur 
homosexuella män ser på livet - ett område man tyvärr inte vet så mycket om i Sverige. 
Det är dags att börja ändra på detta. Deltagande i studien är anonymt. Du kommer 
senare i vår att kunna ta del av studiens resultat genom att följa länken "publikationer" 
på psychology.su.se. 
 
 
 
 
 
 


