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”Man” utan men 

Manliga sexuella identiteter i tre olika latinamerikanska kontexter 

Jacqueline Alolo  

Sammanfattning 

Denna studie utgår från hypotesen att det finns en traditionell modell för manlig homosexualitet i 

Latinamerika. Med studien vill man undersöka ifall modellens mall stämmer överens med de fallen 

som analyseras. Forskningsfrågorna som styr undersökningen är 1 Hur väljer män som har samlag 

med män att identifiera sig sexuellt? 2. Vad anses vara ”normalt” inom manliga sexuella 

sammanhang? Metoden som har använts är positivistisk fallstudie. Studien baseras på nio fall av män 

som har sex med män och på deras uttalanden – genom intervjuer och studier - om hur de identifierar 

sig sexuellt. För att ge studien mer validitet har män från olika sammanhang valts ut. Deras anledning 

samt förutsättningar för att ha sex med andra män varierar från fall till fall – några av dem gör det av 

eget val och andra gör det i utbyte för pengar. Fem fall från Brasilien, två fall från Dominikanska 

republiken och två fall från Mexiko har analyserats.  

Studien visar att det råder ett mönster bland fallen som går i samma spår som den traditionella 

modellen, med tre undantag. Framför allt så visar studien att sexuella identiteter inte behöver gå hand i 

hand med genusroller.  

Som slutsats kommer man fram till att olika individer använder sig utav olika strategier för att behålla 

genusrollen de föredrar, vilken i det här fallet är rollen ”man”, som även definieras som ”normal”. 

Denna roll ingår i det heteronormativa synsättet, som männen utmanar med sitt beteende men ändå 

inte förkastar som mall för sin identitet.  

Nyckelord 

Maskulinitet, heteronormativitet, homosexualitet, Brasilien, Dominikanska republiken, Mexiko 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

Homosexualitet är något som finns över hela världen, men ser hela världen på homosexualitet 

på samma sätt?  

Sexualitet kan konstrueras på olika sätt. Vissa menar att den sociala och sexuella identiteten 

binds samman med ens val av sexuell partner, medan andra syftar på den är rollen man har 

under den sexuella akten som är avgörande för hur man sexuellt identifierar sig. Dessa två 

olika sätt att se på hur man sexuellt identifierar sig kan man finna i exempelvis Brasilien 

(Goldstein, 2003: 232-233). 

Enligt forskaren Mark Padilla, som har studerat om prostituerade män i Dominikanska 

republiken, så stämmer inte detta på latinamerikanska män. Om en man i Latinamerika har 

sex med andra män – oavsett om det är inom en relation eller i utbyte mot pengar - skulle han 

nödvändigtvis inte betraktas som homosexuell (2007: 92-94). Hur kommer det sig? 

 

När manlig homosexualitet studeras i Latinamerika talar forskare om en modell, den 

traditionella modellen för manlig homosexualitet i Latinamerika. Modellen innefattar saker 

som en mans ”aktivitet” respektive ”passivitet” under samlag och att män identifierar sig inte 

alltid som heterosexuell, homosexuell eller bisexuell, utan som ”män” eller ”normala” 

respektive faggot (Mitchell, 2011:113). Vad innebär maskulinitet/ normalitet inom sexualitet 

och könsroller?  

 

 

1.2. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att beskriva hur män som har samlag med samma kön för pengar 

och män om har sex med samma kön för att de njuter av det i tre latinamerikanska länder – 

Brasilien, Dominikanska republiken och Mexiko- sexuellt identifierar sig och vad de anser 

vara ”normalt” i den sexuella miljön, samt att se om den traditionella modellen för manlig 

homosexualitet i Latinamerika enligt Gutmann, Mitchell och Padilla stämmer in på deras fall 

eller inte.  

Frågeställningarna för denna studie är: 

1. Hur väljer män som har samlag med män att identifiera sig sexuellt? 

2. Vad anses vara ”normalt” inom manliga sexuella sammanhang? 
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1.3. Metod och material 

1.3.1. Introduktion 

Fallstudie är en metod som används för att forska om ett fenomen utifrån ett eller flera fall. 

Material som är lämpliga att använda är bl.a. sekundära källor, observationer och intervjuer. 

Inom fallstudie finns det olika inriktningar som en studie kan utföras på, ett av dem är 

tolkande fallstudie då man försöker få fram en teori eller också teoriprövar de data som 

studeras. En positivistisk fallstudie kan enbart användas då en teori eller hypotes prövas 

(Bahttacherjee, 2012: 93).  Eftersom fallstudie fokuserar på antingen ett eller flera fall, kan 

den inte generaliseras då fallen kan förändras boende på tid och rum (Ibid: 101). 

Denna undersökning är utförd i form av en kvalitativ fallstudie då hypotesen om den 

traditionella modellen för manlig homosexualitet i Latinamerika prövas. Eftersom 

Latinamerika är en kontinent har sammanlagt nio fall från följande länder utvalts för att 

analyseras; Brasilien, Dominikanska republiken och Mexiko. 

Hypotesen baseras på modellen som säger att en man som penetrerar en annan man är 

”normal” som ”man” och betraktas då som maskulin, medan den man som blir penetrerad av 

en annan man är en faggot och betraktas som feminin (Padilla, 2007: 92-94). Identiteten 

kopplas då till roller och inte könet av personen som man utför sexuella akten med, ”aktiv” 

respektive ”passiv”. Aktiv är den man som penetrerar och passiv den man som blir 

penetrerad. 

Denna studie kommer att endast basera sig på sekundära källor. 

 

1.3.2. Sekundära källor 

Sekundära källor innebär att man använder tidigare publicerad forskning där forskaren har 

insamlat material på egen hand (till exempel intervjuer, etnografiska studier) för att utföra sin 

studie och stödja sina argument (Booth et al., 2008:69). 

En del material som används i denna studie kommer ifrån internet och författarna till vissa 

material är inte erkända forskare utan journalister.  

Det som är viktigt att tänka på när man använder material från internet är ifall det framgår 

vem det är som har publicerat informationen. Om en hemsida exempelvis inte har skrivit vem 

det är som har ansvaret för sidan indikerar det att den inte är en särskilt pålitlig, seriös eller 

säker källa (Ibid:77,79). Det är något som jag var noga med att undersöka innan jag valde ut 

artiklarna på internet. 
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1.3.3. Material och utvalda länder 

Materialet som jag har använt mig av är böcker där studier har utförts i Brasilien, 

Dominikanska republiken och Mexiko samt olika artiklar som jag funnit på internet där män 

talar om sin sexuella läggning. Dessa intervjuer har ägt rum under de senaste 12 åren och 

männen kommer alls ifrån storstäder. 

Det är viktigt att nämna att av fallen som analyseras här har alla män sex med män i utbyte för 

pengar förutom de två fallen från Mexiko.  

Med detta vill inte antydas att män endast har sex med män i utbyte för pengar, utan deras 

överrepresentation här beror på att det har varit lättare för mig som författare att få tag på 

information om sex mellan män just i dessa sammanhang.  

 

Brasilien 

De sekundära källorna som presenteras gällande Brasilien är bland annat Gregory Mitchells 

etnografiska studie som utfördes i Salvador, Bahia, ”Michael, eles não ligam pra gente,” 

(Michael, de bryr sig inte om oss) - Brazilian Rentboys, Queer Affinity, and the Michael 

Jackson Exception i 2011. I denna studie utför Mitchell intervjuer med prostituerade män, 

studerar deras omgivning och de olika anledningar till varför de känner ett starkt samband till 

pop-kungen Michael Jackson. Mitchell finner intressant hur männen identifierar sig med 

Michael Jackson som ett sätt att motstå de hegemoniska maskuliniteterna utan att öppet 

behöva distansera sig från dem. Den här studien är relevant för mitt arbete i och med att den 

analyserar alternativa sätt att producera sexuella maskulina identiteter.  

 

Studien ”Prazer com Segurança? – As Relações entre Michês e Polícia num Ponto de 

Prostituição do Dentro de Fortaleza” (Relationerna mellan Prostituerade Män och Polisen i 

en Punkt för Prostituerade i Fortalezas centrum) publicerad av Universitetet i Fortaleza om 

prostituerade män kommer att analyseras. Författaren Daniel Rogers de Souza Ferreira ger en 

avbild på vad de prostituerade männen och polisen har för relation. 

 

Slutligen kommer tre artiklar från hemsidan MIX Brasil att presenteras. Denna hemsida har 

som uppdrag att sprida och producera kulturunderhållning ur det homosexuella perspektivet 

samt att vidga begreppet identitet. I två av artiklarna intervjuas prostituerade män som 

beskriver sin situation. Den ena artikeln handlar endast om Marcus, 27 år från Rio de Janeiro 

medan i den andra artikeln om São Paulo handlar om Carlos 18 år, Marcelo 22 år och J.M. 23 
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år. Den tredje artikeln beskriver hur en porrskådespelare, Alexandre 28 år, sexuellt definierar 

sig i en intervju.  

 

Dominikanska republiken 

Källan som används angående Dominikanska Republiken är en studie om landet i boken 

Caribbean Pleasure Industry: Tourism, Sexuality, and AIDS in the Dominican Republic 2007. 

Detta etnografiska fältarbete utfördes under perioden januari 1999 och december 2009 i två av 

kärnstäderna till manlig prostitution i landet: Boca Chica och huvudstaden Santo Domingo av 

Mark Padilla, professor vid Michigan universitet. I arbetet talar författaren om sexualitet, både 

när det gäller hur de prostituerade männen ser på sin sexualitet och det globala synsättet. 

HIV/AIDS är en fråga som vanligtvis tas upp kring temat om män som har sex med män, och 

denna bok är inget undantag (2007:10-12). Fokus på denna del på kommer att läggas på två 

män som båda är prostituerade och är i 22 respektive 26 års ålder (2007:92, 96).  

 

Mexiko 

Slutligen för Mexiko kommer material från Matthew C. Gutmann, professor i antropologi vid 

Brown universitet, som tidigare har publicerat böcker om maskuliniteter i Mexiko samt 

studerat machismos kulturhistoria, sexualitet, faderskap, bland andra genusfrågor. I mitt 

arbete har jag utgått från hans bok Changing Men and Masculinity in Latin America (2003). 

Denna bok är en samling uppsatser och artiklar av olika forskare som behandlar maskulinitet i 

diverse latinamerikanska kontexter. Den utvalda artikeln är skriven av Héctor Carrillo - 

professor i sociologi, genus och sexstudier vid Northwestern University- där han analyserar 

hur flera mexikanska män identifierar sig sexuellt, varav två har valts som fall till arbetets 

analys. Ursprungsort eller ålder på männen specificeras inte. Dessa fall har valts ut därför att 

de ansågs tillföra variation och därför mer validitet till arbetet då de skiljer sig från resterande 

fall i att männen inte är prostituerade eller befinner sig i situationer där pengar på något sätt är 

inblandade i deras relation med andra män.   

 

1.4. Begränsning 

Eftersom jag endast kommer att använda mig av sekundära källor är det viktigt för en djupare 

förståelse att påpeka att mina observationer utgår från hur forskarna har observerat och tolkat 

de människor som tagit del av deras studie. Hade jag genomfört samma studier, med samma 

människor, med samma frågor så skulle resultatet kunna vara annorlunda än forskarnas med 
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tanken på att de som utfört studierna är alla män. Jag som kvinna skulle kunna få andra svar 

och därför också ett annat resultat. Men å andra sidan finns det inget som tyder på det heller. 

När det gäller begränsningar ska man även tänka på att de kriterierna som forskarna har tagit 

eller inte har tagit upp påverkar min egen studie, som till exempel i Mexikos fall. Där har inte 

jag som författare tillgång till viss information om männen (ålder och ursprungsort), med 

vilket slutsatser skulle kunnas dra, exempelvis om det är så att män i alla åldrar beskriver sin 

sexuella läggning på liknande sätt eller om det skiljer sig mellan de äldre och de yngre. 

 

Trots att klass är något som är svårt att undvika när man analyserar mänskliga relationer i en 

kontinent som Latinamerika där klasskillnader starkt präglar samhället, så kommer denna 

studie inte att lägga mycket vikt på just det, även om det är värt att poängtera att en 

klassanalys skulle kunna ge mer validitet till resultatet av studien. En av anledningarna till att 

jag valde att utesluta denna faktor är att det finns en risk att min studie blir för bred och därför 

ytlig i resterande delar. En annan anledning är att det inte enbart män som har sex med samma 

kön i utbyte för pengar som analyseras, vilket gör att klasskillnader eller ekonomiskt utbyte 

mellan personer som tillhör olika klasser inte är relevant för alla analyserade fallen. De två 

fallen från Mexiko är män som har sex med män där pengar inte är en relevant aspekt i 

relationen.  

Dock kan det nämnas att första fallet från Brasilien som presenteras i studien är undantaget, 

eftersom det är enda fallet där jag tar upp klass som relevant faktor i männens identifiering, i 

och med att det var av särskild vikt i studien om dem. Detta förklaras senare i 

undersökningen.  

 

Fall från tre länder i Latinamerika - Brasilien, Dominikanska republiken och Mexiko - 

kommer att analyseras. Detta betyder inte att resultatet speglar mäns sexuella identifiering i 

hela kontinenten, även om det skulle kunna tyckas att tre länder är tillräckligt för att ge en 

relativt bra bild av situationen i den världsdelen. Dessutom har länder från de tre olika 

huvudområden i Latinamerika valts ut – Centralamerika, Karibien och Sydamerika – med 

avsikt att göra studien mer representativ.   

Möjligheten finns att varje enskilt land i Latinamerika har en egen modell utöver den 

traditionella modellen för manlig homosexualitet, eller fler kriterier som kompletterar den 

traditionella modellen med faktorer som till exempel klass, ras och ålder. 
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Min personliga bakgrund kan även anses vara en sorts begränsning.  Jag är präglad av det 

västerländska samhället i och med att jag föddes i Sverige. Samtidigt kom jag i kontakt med 

andra kulturer då mina föräldrar har olika bakgrunder, vilket gjorde det lättare för mig att 

ifrågasätta idén om en viss identitet som ”norm”: ett centralt tema i min studie. 

 

1.5. Begreppsförklaring 

Vissa begrepp är centrala för studien då de är återkommande i alla följande kapitel. 

 

Betydelsen av sexualitet är något som har förändrats med tiden. Från början relaterades 

sexualitet till förökning; med tiden ändrades betydelsen till att känna sexuella känslor och den 

sexuella identiteten, som grundas på den sexuella attraktionen som en människa känner för 

någon annan. Sexualitet är också något som anses vara en social konstruktion då 

heterosexualitet är det som betraktas som ”det normala” och som standard, medan allt annat 

anses vara ”det onormala” (Wade, 2009:6-7).  

Heteronormativitet innebär att ett förhållande i den känslosamma och sexuella aspekten sker 

mellan könen och inte inom könen. Detta är den traditionella synen på hur kvinnor och män 

bör förhålla sig till respektive genusroll, vilket i sin tur påverkar hur människor lär sig vad 

som betraktas som ”normalt” (Corrales & Pecheny, 2010: 3). 

Macho har flera olika betydelser som är både positivt respektive negativt laddade i 

Latinamerika. Det som har en mer positiv laddning – enligt Wade - är att en macho-man är 

den som försörjer och tar ansvar för sin familj, som är modig, arbetar hårt och är respektfull. 

Den negativa laddningen innefattar beskrivningen av en man som är kvinnomanipulerande 

och sexerövrande (Wade, 2009:225-229).  

Aktivitet och passivitet är begrepp som ingår i mallen för ”Latin homosexuality” (Mitchell, 

2011:113). Aktivitet och passivitet syftar på rollen som männen väljer att ta under tiden de har 

samlag. Den aktiva rollen har den man som penetrerar, medan den passiva rollen har den man 

som blir penetrerad (Padilla, 2007: 89). Den passiva rollen betraktas som feminin samtidigt 

som den aktiva rollen betraktas som maskulin (Gutmann, 2003:310). Just därför är 

maskulinitet även kopplat till passivitet och aktivitet.   

 

1.6. Disposition  

Kapitel 1 innehåller en introduktion för hela studien där syfte och frågeställning, metod, 

material, begränsningar och begrepp presenteras.  
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I följande kapitel (2) görs en kort inledning till studiens teoretiska ramverk. Sedan följs en 

beskrivning av queerteori, manlighet och roller inom manlig homosexualitet i Latinamerika.  

I kapitel 3 presenteras de empiriska fakta, alltså det relevanta innehållet för analys i männens 

uttalanden och en kort/ ytlig analys efter varje fall.  

Kapitel 4 är det avsnittet då en mer djupgående analys av materialet samt diskussion äger 

rum. Diskussionen baseras på männens uttalanden; det föreslås att det finns olika strategier 

som de tycks använda för att försvara och behålla sin macho-status även då de utmanar den, 

genom att gå utanför ramarna för heteronormativitet och sexuella roller. Här diskuteras även 

ifall männens behov att försvara sin identitet inte är ett tecken på att identiteter borde frigöras 

från ”normer”, så att ingen behöver lägga till ett ”men” efter formuleringen av sin egen 

identitet, utan bara få vara den man vill.  

Slutligen presenterar studiens slutsatser, som följs av en litteraturlista.  
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1. Introduktion 

I det här kapitlet kommer studiens teoretiska ramverk att behandlas. Kapitlet börjar med en 

kort och allmän inledning om sexualitet, som följs upp av beskrivningen av queerteori enligt 

Jagose samt det som inom den teorin har tyckts vara mer relevant för en analys av manliga 

sexuella identiteter.  

Kapitlet fortsätter med en teoretisk presentation av maskulinitet samt av den traditionella 

modellen för homosexualitet i Latinamerika och rollerna i den. Det avslutas med en 

sammanfattning av teorierna. 

 

2.2. Sexualitet som en social konstruktion   

När temat om sexualitet kommer upp på tal och diskuteras, delas temat vanligtvis upp i två 

indelningsgrupper; den ena berör den sexuella erfarenheten och åtrån, medan den andra lägger 

mer fokus på den moraliska och sociala delen av det sexuella utförandet. För att tydliggöra 

detta refererar den första indelningsgruppen till bland annat samspelet mellan kärlek och sex, 

och vilken roll kultur och kroppen har, medan den andra refererar till bland annat våldtäkt, 

pornografi och sex utanför äktenskap (Zack et al 1998:251). Som det nämndes i föregående 

kapitel har innebörden av sexualitet varierat med tiden. Från början var det ett begrepp som 

associerades med förökning, medan nu läggs mycket vikt på den sexuella identiteten som 

grundas på individen man attraheras för (Wade, 2009:6).  

 

Sexuality is thus gendered, in the sense that it is imbued with the ideas about 

maleness and femaleness (even if does not take place between men and women) and gender 

includes sexuality in the sense that ideas about men and women (and transgendered people) 

usually involve ideas about their sexuality; but sexuality and gender are not identical and 

their relationships are on focus of analysis. (Wade, 2009:11) 

 

Wade illustrerar hur könsroller är kopplade till sexualitet genom ett exempel om den socialt 

konstruerade könsrollen ”kvinna”; det könet som bör vara den som ser efter hushållet anses 

vara det kvinnliga könet. Det är en kvinnas roll att se efter allt som är relaterat till hushållet, 

vare sig om det gäller städning, matlagning eller uppfostring av barn. Givetvis kan mannen 

hjälpa till men det är inte hans plikt, utan det faller på henne. På så sätt bevarar hon sitt 

sexuella rykte och feminina heder (Wade, 2009:10).  
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Sexualitet och genus är alltså två olika saker, men genom genusroller (idéer om vad som är 

”kvinna” och ”man” och vad som är ”normalt” för respektive dem), alltså sociala 

genuskonstruktioner, kan sexualitet ”låsas”. Detta beror på att - som Wade antyder - idéer om 

sexualitet följer med i konstruktionen av identiteterna ”man” och ”kvinna”. Till exempel kan 

”kvinnans” sexualitet låsas i en heteronormativ könsroll där hon förväntas bara ha sex med 

män. Därmed skapas, med sexualitet som redskap, en ”norm” för en viss genusroll. 

 

2.3. Queerteori och Heteronormativitet som utgångspunkt 

Queerteorin har sina rötter i lesbisk och gay studier och utmanar det som anses vara ”normalt” 

inom sexualitet bland annat (Jagose, 1996). I denna studie fokuserar jag på vad som anses 

vara ”normalt” inom sexualitet bland män och lägger därför mycket vikt på det queerteorin 

talar om heteronormativitet.  

 

Heteronormativitet är något som vi människor introduceras till vid tidig ålder. Om man som 

barn växer upp med två föräldrar, mamma och pappa, så blir det den bilden som anses normal 

och accepterad, alltså uppfattningen att en kärleksrelation eller parförhållande sker mellan en 

man och en kvinna. Allt annat blir det onormala och mindre accepterat, om inte helt 

oacceptabelt (Corrales & Pecheny, 2010: 3). Heteronormativitet är den socialt konstruerade 

idén om en ”norm” baserad på heterosexuella relationer – alltså att sex borde ske mellan en 

man och en kvinna.  

 

The term refers to the tendency of societies to organize social relations and 

citizen rights based on the notion that reproductive heterosexuality is ideal (Corrales & 

Pecheny, 2010:3) 

 

Förr i tiden existerade inte orden heterosexualitet eller homosexualitet. De begreppen 

skapades på 1890-talet och det som idag är känd för heterosexuellt sex ansågs vara normen, i 

och med att det var det enda sättet att reproducera sig (Andersen & Collins, 2010:243).  

Ur ett historiskt perspektiv var sodomi
1
 förbjudet och fördömt av den Katolska Kyrkan 

(Spargo, 1999:17). Det var först under år 1880 som detta försvann från straffbalken i Spanien. 

I Frankrike hade denna förändring ägt rum i samband med revolutionen år 1789. Ett fåtal 

                                                      
1 Förklaras som sexuella handlingar som stred mot naturens lagar enligt juridiska, sociala och religiösa 

normer enligt Nationalencyklopedin http://www.ne.se/sok?q=sodomi  

http://www.ne.se/sok?q=sodomi
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länder i Latinamerika inspirerades av det franska sättet att hantera ärendet och valde att gå i 

samma riktning.  Nu kunde vuxna styra över sin sexuella aktivitet utan att riskera att straffas 

för det (Corrales & Pecheny, 2010: 34). Sodomi som förekom mellan män var dock 

skamligare än det som förekom mellan kvinnor (Wade, 2009:62). 

 

Enligt Annemarie Jagose, som är författare till böckerna Lesbian Utopics och Queer Theory- 

An Introduction, är den vanligaste förklaringen till homosexualitet i allmänhet att en person 

känner sexuell attraktion för dem som är av samma kön (Jagose, 1996: 7), medan Corrales 

och Pecheny betonar vikten av den sexuella och affektiva relationen för att en person skulle 

identifiera sig som homosexuell (Corrales och Pecheny, 2010: 5). Problemet uppstår när man 

ur ett teoretiskt perspektiv försöker komma underfund med vad som homosexualitet mer 

specifikt innebär (Jagose, 1996: 7). Män som har sex med både män och kvinnor skulle inte 

nödvändigtvis identifiera sig som gay. Spenderar de mer tid med kvinnor och älskar kvinnor 

så har det ingen större betydelse om männen skulle ha sex med andra män ett par gånger i 

veckan (Jagose, 1996: 7-9). Dock är det inte endast mäns sexuella identitet som ifrågasätts, 

detta är även fallet med kvinnor. Kvinnor kan identifiera sig med något som strider mot det 

som anses vara ”normalt”, eller det som samhället anser vara ”normalt beteende”, alltså att 

attraheras av män och begränsa sitt sexuella umgänge till endast dem (Ibid: 8). Jag citerar 

Jagose som ställer intressanta frågor utifrån andra författares verk, Pat Califa, Jan Clausen och 

Zoë Schramm-Evans. 

 

Is the woman who identifies herself as a lesbian but currently in a sexual 

relationship with a man homosexual (cf. Califa, 1983; Clausen, 1990)? What sexual category 

describes a woman currently in a sexual relationship with a self-identified gay man 

(Schramm-Evens, 1993)?  (Jagose, 1996: 8) 

 

Jagose menar att ett lesbiskt förhållande är när kvinnor känner en stark ömhet och känslor för 

varandra. Dessa par delar stora delar av sina liv tillsammans och tillbringar större delen av 

tiden tillsammans. Den sexuella aspekten i förhållandet tycks inte ha något större fokus. Det 

kan variera från att inte ha någon sexuell kontakt alls till hur mycket kontakt som helst 

(Ibid:64-65). Dock kan det ifrågasättas om kvinnor kan ha samlag med varandra då en kvinna 

anses har sin sexuella debut först då hon blir penetrerad av en man (Parker, 1991:49). Detta 

innebär att kvinnor som har sex med varandra egentligen inte har sex för att de inte blir 
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penetrerade, vilket kan förklara varför sodomi mellan kvinnor inte är lika skamlig som 

sodomi mellan män (Wade, 2009: 62).  

Att då två personer av samma kön befinner sig i ett sexuellt förhållande är inte godtagbart. De 

tillhör inte normen och behandlas därefter (Corrales & Pecheny, 2010: 3). Dessa människor 

löper hög risk att inte ha några politiska rättigheter. Det politiska skyddet som större delen av 

människor har inkluderar inte de som inte tillhör stereotypen. Våldsbrott, hatbrott och andra 

brott som en individ kan utsättas för behandlas inte på samma sätt om individen ifråga 

identifierar sig som något annat än heterosexuell (Corrales & Pecheny, 2010: 3). 

 

I den här studien undersöks hur könsrollen ”man” i de analyserade kontexterna förväntas bete 

sig sexuellt, och vad det finns för ”normer” inom det som betraktas som maskulin identitet.  

 

2.4. Maskulinitet och rollerna inom manlig homosexualitet i Latinamerika 

Mark Padilla menar att när det diskuteras om manlig homosexualitet i Latinamerika så är den 

traditionella modellen att det är rollen i analsex och inte valet av sexuell partner som är det 

första kriteriet för att definiera den sexuella identiteten. Det vill säga att den sociala 

attributionen av sexuell identitet i Latinamerika för män som har sex med män ligger i vilken 

roll männen har under analsex, vilken kan antingen vara aktiv eller passiv (2007:89). Det är 

just detta som Gregory Mitchell menar när har talar om Latin homosexuality, hur en man 

lyckas bevara sin maskulinitet fastän han har samlag med andra män. Det är något han kan 

uppnå så länge han tar den aktiva rollen (2011:113).  

 

Under kolonialtiden hade den Katolska Kyrkan kommit fram till att sex där mannen var över 

kvinnan var det enda som ansågs att inte strida mot naturen. Mannen har den aktiva och 

maskulina rollen då han är den som penetrerar kvinnan. Kvinnan får då automatiskt den 

passiva och feminina rollen som penetrerad. Sodomi var, oavsett om det skedde mellan man 

och hustru, det som stred mot vad som ansågs vara naturen enligt den Katolska Kyrkan 

(Wade, 2009: 62). 

 Denna syn på passivitet som något feminint och aktivitet som något maskulint tillämpas när 

man diskuterar homosexualitet i Latinamerika (Ibid:62). Matthew C. Gutmann påstår att män 

anser sin status som macho- män inte vara kopplad till sin sexuella identitet. Allt utgår ifrån 

rollen de har under samlag, den aktiva eller den passiva rollen. Den aktiva rollen har den man 

som t.ex. penetrerar den andra, medan den passiva rollen har den man som blir penetrerad. 

Den man som behåller sin status som macho-man är den som tar den aktiva rollen och 
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betraktas som maskulin medan den som har den passiva rollen betraktas som feminin 

(Gutmann, 2003:310- 311, 354). 

 

Anledningen till att den aktiva rollen betraktas som maskulin är för att männen som tar denna 

roll anses bete sig ”normalt”. Det är ”normalt” för en man att penetrera, det är just den rollen 

han förväntas ha som man, därför spelar det ingen roll om han då penetrerar en kvinna eller 

till och med en man. Det är dock inte ”normalt” att som man ta den passiva rollen och bli 

penetrerad. Den rollen som anses vara ämnad för kvinnor och betraktas därför som den 

feminina rollen(Gutmann, 2003:354).  

 

Jimenez och Adorno anser att man redan som barn lär sig vad som är/uppfattas som maskulint 

respektive feminint beteende och saker. Om en pojke, t.ex. leker med dockor eller är 

intresserad av smink, anses han då vara feminin för att han inte beter sig efter de normer som 

samhället skapat. En pojke ska (enligt normerna) leka med bilar och spela fotboll, som anses 

vara maskulint. Att inte vilja det kan vara en direkt indikator till ens sexuella alternativa 

preferens (2009). Maskulinitet är automatiskt kopplat till män och femininitet automatiskt 

kopplat till kvinnor (Kulick, 1998:11). Med detta binära synsätt menar Judith Butler att det 

inte ger rum för att alla som inte följer normerna; att de män som är mer feminina av sig (till 

exempel städar i hemmet eller tvättar kläder) utesluts helt och hållet (Rosenberg, 2005: 45). 

Att en man betraktas som en viado innebär att han inte beter sig som en ”riktig man” borde 

bete sig. En man som är feminin av sig kan inte använda sin naturliga potential och är 

misslyckad både i den biologiska och i den sociala aspekten (Gutmann, 2003:311). 

 

Padillas studie om Dominikanska Republiken menar att män som har sex med män 

identifierar sig varken som homosexuella eller bisexuella (om det vore så att de även har 

samlag med kvinnor).  De identifierar sig som ”normala” män eller ”normala” personer. Det 

viktiga för dem är att inte känna sig utanför samhället och inte bli stigmatiserade för deras 

beteende, och det är just därför den aktiva rollen betonas (2007:92-94). Gutmann menar att 

bakomliggande orsaken till att män som har sex med män inte identifierar sig själva som 

homosexuella eller bisexuella är på grund av att de inte känner en attraktion för dem. De 

känner ingen attraktion eller känslor för dem och finner därför inga anledningar att identifiera 

sig till någonting annat än heterosexuell (Gutmann, 2003:356). Motsatsen till gay är därför 

inte straight utan ”man” eller ”normal” (Mitchell, 2011:113).  
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Det argumenteras att det finns två distinkta modeller av manlig homosexualitet i Brasilien, 

överklass-modellen och underklass-modellen.  Överklass-modellen har tagit efter den 

nordamerikanska och västeuropeiska synen på homosexualitet, det vill säga att ens sexuella 

och sociala identitet binds samman med ens val av sexuell partner. Underklass-modellen är 

den modell som beskrevs tidigare i detta avsnitt, den traditionella modellen av manlig 

homosexualitet i Latinamerika (Goldstein, 2003:232-233). 

Som nämnts i inledningen av studien kommer den inte att behandla klass som en signifikant 

faktor. Dock finns det ett fall i Brasilien då männen yttrar sig om de inte vill bli jämförda med 

det nordamerikanska och europeiska sättet att se på män som har sex med män. 

 

2.5. Sammanfattning  

I detta kapitel har jag presenterat det teoretiska ramverket som jag anser passande för min 

studie. I delen som handlar om queerteori behandlas vad som anses vara heteronormativitet 

och homosexualitet. Om man lär sig redan i ung ålder att ett kärleksförhållande bestående av 

en kvinna och en man är ”normalt”, så faller alla andra modeller i det ”onormala” facket 

(Corrales & Pecheny, 2010:3). Allt som betraktades att vara inom ramarna för sodomi föll i 

det ”onormala” facket och blev ännu mer markant då det var straffbart att utföra sådana 

handlingar (Corrales & Pecheny, 2010:34).  

 

Homosexualitet definieras enligt Jagose i allmänhet som en sexuell attraktion till någon av 

samma kön, vilka personer som sedan identifierar sig som homosexuella är lite mer komplext. 

Att det inte enkelt att kategorisera en man som är gift med en kvinna samtidigt som han har 

sex med män, eller en kvinna som identifierar sig som homosexuell fastän hon är i ett sexuellt 

förhållande med en man (1996:8). 

 

I delen som handlar om manlighet och roller inom manlig homosexualitet i Latinamerika 

beskrivs det oerhört viktiga temat om aktivitet och passivitet i förhållande till den sexuella 

akten där det refereras till Padilla, Mitchell och Gutmann. Mannen som penetrerar den andra 

har den aktiva, maskulina rollen, och i och med det kan han behålla sin status som macho-

man, medan mannen som blir penetrerad har den passiva, feminina rollen och kan därför inte 

hävda sin manlighet. En man som har sex med män och är aktiv under samlag skulle inte 

identifiera sig som homosexuell, utan beskriva sig som ”normal”, särskilt om de även har 

samlag eller relationer med kvinnor (Kulick i Lundgren, 2011:144). 
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De tre författarna som tas upp när det gäller hur den traditionella modellen för manlig 

homosexualitet i Latinamerika beskriver alla modellen på samma sätt. Modellen är det de 

utgår ifrån när de studerar enskilda fall, såsom jag senare i studien kommer att göra, där 

olikheter kan uppkomma. Modellen är dock den samma för alla. 
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3. Presentation av fallen 

3.1. Introduktion 

I detta avsnitt presenteras de nio fall av män från länderna Brasilien, Dominikanska 

republiken och Mexiko, som verbalt har uttryckt sig om sin sexuella identitet. Fem av fallen 

kommer från Brasilien, två från Dominikanska republiken och två från Mexiko. En del av 

männen som tar del av studien är namngivna av författaren till respektive källa. För att 

underlätta läsningen kommer jag själv att namnge de fall vars namn inte är utskrivna. Det är 

främst av intresse att påpeka att vissa namn till de redan namngivna männen är påhittade av 

källans författare. 

Den information som ges om dessa män är bland annat ifall de har samlag med män i utbyte 

för pengar (sju av fallen) eller inte (två av fallen, båda från Mexiko). I sju av nio fall uppger 

materialet information om ålder (undantagen är två fall från Mexiko) och i två fall av nio 

uppges inte exakt vilken del av landet de befinner sig i/kommer ifrån (båda från Mexiko). 

Till varje fall medföljs en kort analys som sedan blir mer djupgående i nästa kapitel.  

 

3.2. Brasilien  

Männen i Mitchells etnografiska studie ”Michael, eles não ligam pra gente!” (Michael, de 

bryr sig inte om oss) - Brazilian Rentboys, Queer Affinity, and the Michael Jackson Exception  

(2011) lever i Salvador da Bahia, en stad som befinner sig den nordöstra delen av landet. Han 

utförde ett tolv månaders etnografiskt fältarbete under loppet av fyra år. Antalet män som 

uppges ta del av studien är tre, Luiz, Rodrigo och Thiago. Den avlidne artisten Michael 

Jackson är en man som om världen inte uppfattar som heterosexuell utan mer som queer, en 

uppfattning som dessa tre män inte delar. Därför analyseras även den avlidne artisten 

(Mitchell 2011). 

Den här studien innefattar två centrala begrepp inom maskulina identiteter i den brasilianska 

kontexten: michê och viado.  

Enligt hemsidan Nossa Lingua Portuguesa
2
 är michê ordet för prostituerad, både kvinnor och 

män. Dock har det på senare tid börjat användas oftare när man syftar på män. Enligt 

Dicionário Informal betyder michê endast prostituerad man. Det är en term som dyker upp när 

man refererar till prostitution i homosexuella kontexter
3
. Enligt båda källor används 

                                                      
2 http://www.nossalinguaportuguesa.com.br/dicionario/mich%ea/  

3 http://www.dicionarioinformal.com.br/mich%C3%AA/  

http://www.nossalinguaportuguesa.com.br/dicionario/mich%ea/
http://www.dicionarioinformal.com.br/mich%C3%AA/
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begreppen garoto de programa och profissional do sexo som synonymer. Michê förknippas 

med den aktiva rollen (Mitchell, 2011:113). 

Viado betyder en homosexuell man enligt Dicionário Informal
4
. Nossa Lingua Portuguesa

5
 

beskriver ordet på samma sätt. Synonymer är bland annat gay och bicha hos båda källorna. 

Viado förknippas med den passiva rollen (Mitchell, 2011:113). 

 

För att det ska bli lättare för läsaren att följa med i texten kommer en ytterligare förklaring till 

den traditionella modellen för manlig homosexualitet i Latinamerika. Den menar att 

maskulinitet är relaterad till aktivitet, medan femininitet är relaterad till passivitet. Med detta 

menas att en man som är aktiv och penetrerar är maskulin och ”normal”, och en man som är 

passiv och blir penetrerad är feminin och ”onormal”. 

 

Michês beskrivs som att vara bittra över hur samhällets syn på dem som michês har förändrats 

genom tiderna. De hävdar (enligt Mitchell) att förr tog ingen fel på en michê för en viado, 

medan nu underlättar synen på homosexualitet utifrån ett nordamerikanskt och europeiskt 

perspektiv att dessa misstag sker (Mitchell, 2011:113). Goldstein förtydligar det här 

resonemanget då hon talar om att det finns en modell i Brasilien för hur homosexuella män 

beskrivs beroende på om de tillhör över- eller underklassen. Överklassens homosexuella har 

en liknande syn som i Västeuropa och Nordamerika på hur man identifieras som homosexuell. 

Den sociala och sexuella identiteten går hand i hand med valet av det sexuella könet. 

Underklassens homosexuella ser till den traditionella modellen i Latinamerika gällande 

manlig homosexualitet (2003: 232-233). Alltså att det är den sexuella rollen och inte den 

sexuella partnern som männen bekräftar sin sexuella identitet som ”man”. Om de behåller sin 

aktiva roll och penetrerar under samlag – oavsett om det är män eller kvinnor de penetrerar- 

så behåller de också sin maskulina identitet enligt den traditionella modellen (Mitchell, 

2011:113).  

Därför blir det relevant för dem när de uppfattas av andra på samma sätt som viados, eftersom 

på det sättet förlorar de grunden för bekräftelse av sin maskulinitet. Deras macho-identitet 

ifrågasätts när den sexuella partnern – och inte den sexuella rollen – blir det som avgör hur 

man identifieras (Ibid:113). 

                                                      
4 http://www.dicionarioinformal.com.br/viado/ 

 

5 http://www.nossalinguaportuguesa.com.br/index.php?s=viado 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/viado/
http://www.nossalinguaportuguesa.com.br/index.php?s=viado
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Samtidigt som Mitchell beskriver michês som bittra över att misstas för viados menar han att 

vissa väljer att vara mer ”känslosamma”, alltså att känslomässigt involveras under samlaget 

och därför bli mer flexibla i sin sexuella roll, fast i utbyte mot högre pengar. De kan 

exempelvis kyssas, kela, utföra oralsex och även vara passiva och ”ge sin röv”, dar o cu. De 

tycker dock att detta slår hårdare på sin maskulinitet, till skillnad från att vara aktiv under 

analsex (Mitchell, 2011:114).  

  

Det är väldigt intressant att dessa män som är michês blir upprörda över att de blandas ihop 

med viados. Viados förknippas med den passiva rollen, men människor som inte är 

närvarande under deras samlag kan bara se män som har sex med män och därför inte urskilja 

deras identiteter, vilket gör michês bittra eftersom det sätter deras självförtroende som machos 

i spel. De uppger att endast göra det för ”det rätta priset”, vilket antyder att priset måste vara 

relativt högt. De väljer att ta chansen att riskera sin maskulinitet varje gång de är passiva, och 

de gör med egen vilja, men det måste vara värt risken. 

Att michês och viados kan utföra samma roller men ändå kräva att behålla olika identiteter är 

någonting som analyseras mer djupgående i nästa kapitel.  

 

Det är just det som Goldstein menar med att den sociala och sexuella identiteten går hand i 

hand med valet av det sexuella könet (2003: 232-233). Michês betraktas utifrån ett 

heteronormativt perspektiv på samma sätt som viados därför att de båda har sex med samma 

kön. Betraktas viados som feminina för det, då gör även michês det, vilket strider mot den 

uppfattning som de har av sig själva och mot den traditionella modellen för manlig 

homosexualitet i Latinamerika (Mitchell, 2011:113). 

Med en syn utifrån det heteronormativa perspektivet ska det vara en kvinna som har män som 

sin sexuella partner. En kvinna är, eller bör vara även feminin. Om en man då har män som 

sexuell partner innebär det automatiskt att mannen uppfattas som kvinnlig (Corrales & 

Pecheny, 2010:3).   

 

I artikeln Michê do Rio de Janeiro Conta Como é Rotina nas Ruas (Prostituerad Man från Rio 

de Janeiro Berättar Hur Rutinen är på Gatorna) skriven av redaktionen på MIX Brasil 2013 

beskrivs den 27 årige prostituerade mannen Marcus från Rio de Janeiro. Han berättar bland 

annat varför han väljer att arbeta som prostituerad och hur han skulle beskriva sin sexuella 

läggning. När Marcus besvarar frågan om sin sexuella läggning svarar han som följande; 



21 

 

 

 

 

[…]Sou homem! Eu transo com outros caras, mas é tudo de forma profissional. 

Sempre sou ativo nas minhas relações sexuais por dinheiro. Muitos garotos, até mesmo daqui 

da Serzedelo, fazem as duas coisas: dá e come. Mas aí é mais caro, né? Em média, para que 

um garoto de programa seja ativo e passivo com um mesmo cliente, ele cobra R$ 600. Tem 

que ser mais caro, porque aí mexe com a honra do cara, né? (Redaktionen, 2013) 

 

[…]Jag är man! Jag knullar med andra killar, men det tillhör det professionella. 

Jag är alltid aktiv i mina sexuella förhållanden för pengar. Många killar, till och med här ifrån 

Serzedelo gör båda sakerna, ”ger” och ”äter”. Men då är det dyrare, eller hur? I genomsnitt, 

för att en prostituerad man ska vara aktiv och passiv med samma klient, tar han 600 realer i 

betalt. Det måste vara dyrare, för att det är att leka med killens heder, eller hur? (Översättning 

av studiens författare). 

 

I detta fall väljer Marcus att inte besvara frågan med att säga hetero-, homo- eller bisexuell. 

Han beskriver sig endast som en ”man” och betonar det genom att säga att han alltid intar den 

aktiva rollen då han har sex med andra män för pengar.  

Att han är gift med en kvinna och har barn indikerar att han även har sexuellt umgänge med 

kvinnor
6
 men trots det så vill han inte heller identifiera sig som bisexuell.  

 

Att ta sig an den aktiva rollen i det latinamerikanska samhället ger män makten att hävda sin 

manlighet och maskulinitet, men det skulle även kunna finnas andra faktorer. 

Enligt Marcus ska man ta mer betalt av sin kund då den vill att man ska vara både aktiv och 

passiv, därför att det påverkar ens heder. Detta indikerar att de väljer att riskera sin 

maskulinitet i utbyte för mer pengar fastän de inte vill associeras med den passiva rollen och 

den feminina man som är kopplad till den. 

 

En annan artikel skriven av redaktionen på MIX Brasil, Michês Não Mostram a Cara 

(Prostituerade Män Visar Inte Ansiktet), utgiven 2013 talar om tre prostituerade män i São 

Paulo, Carlos 18 år; Marcelo 22 år; och J.M. 23 år. Intervjuerna utfördes under 

karnevalveckan då man följde med männen dit de träffar sina potentiella kunder, till exempel 

torg, gay-klubbar respektive barer eller på gatan. Alla är överens om att de är aktiva under den 

                                                      
6 http://mixbrasil.uol.com.br/lifestyle/miche-do-rio-de-janeiro-conta-como-e-rotina-nas-ruas/  

http://mixbrasil.uol.com.br/lifestyle/miche-do-rio-de-janeiro-conta-como-e-rotina-nas-ruas/
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sexuella akten de har med andra män och menar att de inte skulle tänka tanken att agera som 

den passiva parten
7
.  

 

De som blev intervjuade i denna artikel ger ingen beskrivning av hur de skulle kartlägga sin 

sexuella läggning, endast om hur de är den som penetrerar och inte blir penetrerad. Det tycks 

inte vara viktigt att de nämner att de är bisexuella eller heterosexuella. Ordet aktiv i den här 

kontexten fungerar som synonym för ”normal” och syftar på ett de inte gör något som 

ifrågasätter deras identitet som ”maskulin”, något som Gutmann också tar upp (Gutmann 

2003:354). De är helt vanliga män som är aktiva då de har sex, oavsett om det är med en 

kvinna eller en man. 

 

I den tredje artikeln skriven av redaktionen på MIX Brasil, Guloso 2013 intervjuas 28-åriga 

Alexandre. Han identifierar sig som heterosexuell fastän han arbetar som porrskådespelare 

inom homosexuell porr och har rollen som den passiva mannen, alltså den som blir 

penetrerad. Att spela in porr är inte det enda sättet som han har tjänat pengar på inom 

sexbranschen, Alexandre har även prostituerat sig. Utöver att ha sex med män för att tjäna 

pengar medger han i intervjun att han av ren nyfikenhet har haft sex med män då han utförde 

den aktiva rollen
8
.  

 

Alexandre talar öppet om hur han gång på gång agerar som den passiva, feminina rollen men 

säger att han är heterosexuell. I tidigare forskning tyder det på att den som har den passiva 

rollen är den som blir mest stigmatiserad av de två männen som har samlag med varandra, 

eftersom han handlar på ett sätt som associeras till kvinnlighet. Givetvis så är det en roll som 

tar del av det yrket som skådespelaren håller på med.  

Om han definierar sig själv som heterosexuell så borde han enligt det heteronormativa 

perspektivet ha samlag med endast kvinnor. Man kan då fundera på varför han inte väljer att 

arbeta med kvinnor, eller åtminstone vara den aktiva parten då han har sex med männen 

(Corrales & Pecheny, 2010:3).  

Skådespelaren påstår att kraven är höga inom heterosexuell porr och att hans kropp fungerar 

bra och säljer bra på marknaden han hu befinner sig i
9
.  

                                                      
7 http://mixbrasil.uol.com.br/lifestyle/miches-nao-mostram-a-cara 

 

8 http://mixbrasil.uol.com.br/cultura/guloso  

9 Ibid 

http://mixbrasil.uol.com.br/lifestyle/miches-nao-mostram-a-cara
http://mixbrasil.uol.com.br/cultura/guloso
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I Daniel Rodgers de Souza Ferreiras fältarbete, Prazer com Segurança? - As Relações entre 

Michês e Polícia num Ponto de Prostituição do Centro de Fortaleza (Relationerna mellan 

Prostituerade Män och Polisen i en Punkt för Prostituerade i Fortalezas centrum), beskrivs hur 

relationen mellan prostituerade män och polisen ser ut i Fortaleza (Ceará). Det ges bland 

annat en skildring av hur dessa män ser på sina sexuella läggningar (2011). Det tydliggörs inte 

hur många män som har tagit del av arbetet eller deras åldrar. 

De prostituerade identifierar sig antingen som ”män” eller bisexuella, samtidigt som de inte 

väljer att kategorisera kunderna som gay. De definierar kunderna som ”normala män” eller 

män som tycker om att ha sex med män. Rodgers citerar André som han har intervjuat 

(Rodgers, 2011:34): 

 

  Hoje em dia eu não classifico nada. De nada![…]. Eu acho que ele está 

buscando a fantasia que ele está querendo ter com uma pessoa e acabou! Ele está querendo 

uma relação diferente.[…] A maioria é curioso. Quer ter uma relacionamento, ter uma 

curiosidade, quer ver como é que é. (Rodgers, 2011:34). 

 

Nuförtiden klassificerar jag ingenting. Ingenting alls![…]. Jag tror att han letar 

efter fantasi som han vill ha med en person, och punkt slut. Han vill ha en annorlunda 

relation. […] Majoriteten är nyfiken; vill ha ett förhållande, en nyfikenhet, vill se hur det är. 

(Översättning av studiens författare). 

 

Dessa är intressanta frågor som kommer upp i diskussionen om vad det är som definierar 

människor sexuellt. 

De prostituerade finner ingen funktion i att bekräfta sin sexuella läggning genom att på något 

sätt definiera männen de har som kunder, allstå att bekräfta att man är ”normal” genom att 

påstå att de andra är ”onormala”.  

De beskriver sina kunder på ett sådant sätt att de inte kategoriseras som man eller kvinna, 

heterosexuell eller homosexuell, utan som en människa som råkar tillhöra det manliga könet. 

Vem som sedan attraherar dem och som skulle kunna tillfredställa deras behov är inte 

relevant.    

 

Här kan vi se att presenterade männen i detta avsnitt är alla män som har sex med män i 

utbyte för pengar. Det är endast ett fall då en man inte är prostituerad utan porrskådespelare, 
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Alexandre från São Paulo. Han är även den enda som uppger att han är passiv då han får 

betalt för att spela in filmerna. I Salvador da Bahia finns det michês som skulle kunna vara 

passiva om de skulle få mer betalt för jobbet uppger Luiz, Rodrigo och Thigao, dock skulle 

inte de själva göra det. Samma säger Marcus från Brasilien, han är aktiv men han vet om män 

som är passiva om de får mer betalt för det. De resterande är alltid aktiva.  

I Alexandres fall betraktas han som ”normal” inom det heteronormativa perspektivet då han är 

gift med en kvinna, dock ”onormal” inom modellen och det heteronormativa perspektivet då 

han har sex med män. Detsamma gäller alla dessa män som har sex med män. De är 

”onormala” för att de har sex med män (heteronormativitet) (Corrales & Pecheny, 2010: 3) 

samtidigt som de är normala för att de är aktiva då de har sex med män (den traditionella 

modellen) (Mitchell, 2011: 113). Michês från Salvador da Bahia är det enda fallet där de kan 

betraktas som ”normala” och ”onormala” utifrån den traditionella modellen då de är både 

aktiva och passiva (för det rätta priset).   

 

3.3. Dominikanska republiken  

I Mark Padillas bok Caribbean Pleasure Industry: Tourism, Sexuality and AIDS in the 

Dominican Republic från 2007 presenteras ett etnografiskt fältarbete under perioden januari 

1999 och december 2001 om manliga sexarbetare, med fokus på städerna Santo Domingo och 

Boca Chica. Padilla utförde intervjuer där männen beskriver sin tillvaro och talar om sin 

sexualitet. Antalet män som tog del av studien är otydligt, men jag har valt ut två män som 

ska analyseras. 

När Julio, en 22-årig prostituerad man i Santo Domingo, intervjuades angående sin sexualitet, 

svarade han som följande; 

Julio: What do I consider myself? 

Interviewer: Yes, how would you describe your sexuality? 

Julio: I consider myself a man in sex, always a man. It doesn´t matter with whom – women, of course, 

and men. 

I: Do you consider yourself homosexual, bisexual, heterosexual…? 

Julio: No, not homosexual. I don´t consider myself homosexual. 

I: Okey, can you tell me more about how would you describe your sexuality?
10

 

Julio: I feel. That´s what I mean. I´m not homosexual, not bisexual, not anything. I consider myself a 

man always in sex. Always the man. Nothing more. 

(Padilla, 2007:92) 

                                                      
10 Inte korrekt engelska i original texten 
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I denna intervju identifierar mannen inte sig som bisexuell fastän han talar om för oss att han 

har samlag med både kvinnor och män. Han väljer, precis som tidigare forskning antyder, att 

identifiera sig som ”normal” och ”man”. Att han flera gånger upprepar att han är en man tyder 

på att han alltid har den aktiva rollen då han har sex med både kvinnor och män, vilket ger en 

känsla av att det är mycket viktigare att upprätthålla sin status som macho-man än att 

kategoriseras som heterosexuell eller bisexuell.  

Detta fall stämmer helt och hållet överens med teorin i den latinamerikanska traditionella 

modellen för manlig homosexualitet, som har presenterats tidigare, en man som har sex med 

män betraktas som maskulin så länge han är den som är aktiv. Då betraktas han vara ”man” 

och ”normal” (Padilla, 2007: 92-94, Mitchell, 2011: 113 och Gutmann, 2003: 310-311, 354).  

 

I en annan intervju med Alfonso, en 26-årig prostituerad man från Santo Domingo, berättar 

han hur han har blivit erbjuden extra pengar för att låta sig bli penetrerad av en kund. Den 

prostituerade mannen hade redan haft analsex med kunden och tagit den aktiva parten. Trots 

att Alfonso erbjöds mer pengar tackade han nej till erbjudandet. Kunden bad honom att 

komma tillbaka dagen efter och insisterade på att han skulle ta emot pengarna. Alfonso var 

dock inte förberedd på att kunden hade i avsikt att penetrera honom. Han sade bestämt nej 

med anledningen att han aldrig låter sig ta den passiva rollen för att han inte är en faggot
11

. 

Alfonso betonar det genom att upprepa påståendet flera gånger. Han har sex med män för att 

tjäna pengar, men detta betyder inte att han ställer upp på alla kunders önskemål (Padilla, 

2007: 96).  

 

Gränserna för hans sexualitet är viktiga att markera och inte like flexibla som i till exempel 

Alexandres fall som presenterades ett av de brasilianska fallen tidigare i kapitlet (Padilla, 

2007:96).  

Detta analyseras även av Padilla: då den passiva rollen inte kan bevara en mans macho-status 

och maskulinitet väljer män att undvika just den rollen (Padilla, 2007:96). Så är det i Alfonsos 

fall; han vill tjäna pengar men inte på bekostnaden av sin status som macho. 

 

Här kan vi se att dessa män i Dominikanska republiken identifierar sig i enlighet med den 

traditionella modellen då de alltid är aktiva och inte passiva då de har sex med män 

                                                      
11 Förklaras som ett stötande sätt att kalla en homosexuell man i nordamerikansks informell kontext enligt 

Oxford dicionary http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/faggot?q=faggot  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/faggot?q=faggot
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(Gutmann, 2003: 310-311). Enligt heteronormativitet är Julio ”normal” för att han uppger ha 

sex med kvinnor, men också ”onormal” för att han har sex med män. Alfonso är ”onormal” 

för han har sex med män enligt heteronormativitet (Corrales & Pecheny, 2010: 3).  

 

3.4. Mexiko 

I artikeln Neither Machos nor Maricones: Masculinity and Emerging Male Homosexual 

Identities in Mexico i Gutmanns bok Changing Men and Masculinities in Latin America från 

2003 beskriver han två män, som inte har sex med andra män i utbyte för pengar, med sina 

egna ord hur de upplever sina sexuella erfarenheter och hur de identifierar sig sexuellt. 

Eduardo och Rafael, som de heter, uppger att de har samlag med båda könen. Dock 

framkommer det inte var i landet de befinner sig eller sina åldrar.  

 

Eduardo identifierar sig själv som heterosexuell som ibland har sex med män. Enligt 

författaren så har denne man haft sex med män och tagit en passiv roll under akten och blivit 

penetrerad. Mannen konstaterar att trots då han inte känt ha full kontroll över situationen då 

den andra mannen är den som är aktiva, känner han ingen rädsla över hur detta skulle kunna 

påverka sin manlighet. Även fastän mannen känner någon sexuell attraktion för män så är den 

inte mätbar med attraktionen som han har för kvinnor. Och med denna förklaring väljer han 

att inte identifiera sig som bisexuell (Gutmann, 2003:360-361). 

 

Denna mans identifiering av sig själv strider mot det som tidigare forskning säger och mot de 

teorier som används kring detta tema. De menar att den som tar den passiva rollen under den 

sexuella akten betraktas som feminin och inte kan bevara sin status som en maskulin man på 

samma sätt som den som tar den aktiva rollen (Gutmann, 2003:310- 311, 354).  

Det tycks inte spela det ingen roll om han är aktiv eller passiv, det viktigaste är hur han själv 

uppfattar sig och vad han känner sig bekväm med. Samhällets normer av att vara macho har 

för honom inte något att göra med passivitet eller aktivitet utan attraktion till det motsatta 

könet, i det här fallet kvinnor då. 

Detta stämmer överens med det Jagose definierar homosexualitet (1996:7). Denna man 

känner ingen attraktion till det manliga könet och identifierar sig därför inte som 

homosexuell.  

 

Rafael har ett liknande synsätt som Eduardo. Han har en hustru samtidigt som han har en 

älskare sedan fyra år tillbaka och väljer att definiera sig som ”normal” då han anser sig själv 
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vara en väldigt maskulin man. Han väljer att även beskriva sin älskare som en maskulin och 

”normal man” och är, enligt författaren, väldigt mån om att betona det. Älskaren är även han 

gift med en kvinna. Rafael har inga problem med att vistas på gay-klubbar då han själv tycker 

att han uppfyller alla kriterier för en maskulin man och få det bekräftat genom kontrasten 

mellan honom och de homosexuella männen i klubbarna (Gutmann, 2003:361).   

 

Innebörden av ”normal” i detta sammanhang syftar ofta på att män som har sex med män inte 

beter sig på ett sätt som strider mot de sociala normerna, då man utgår ifrån att männen intar 

den aktiva rollen. Enligt den här förklaringen - att den som penetrerar har den aktiva rollen - 

spelar det därför ingen större roll om personen som man penetrerar är en man eller en kvinna 

(Padilla, 2007:92). 

 

I det här fallet så identifierar mannen som blir intervjuad sig själv som både maskulin och 

”normal”, samtidigt som älskaren beskrivs på samma vis. Utgår man från den traditionella 

modellen för manlig homosexualitet i Latinamerika innebär det att båda sannolikt har den 

aktiva rollen under den sexuella akten. Detta innebär även indirekt att männen också intar den 

passiva rollen (Gutmann, 2003: 310-311). 

För att få sin maskulinitet bekräftat ännu mer vistas Rafael i miljöer där hans maskulinitet 

framträder och urskiljer sig från andra, exempelvis i gay-klubbar (Gutmann, 2003: 361).  

 

Här kan vi se att männen i Mexiko inte identifierar sig i enlighet med den traditionella 

modellen då de är passiva när de har sex med män och identifierar sig som heterosexuell 

respektive ”normal”. I ett av fallen, Rafael, uppger han dock indirekt att han även är aktiv då 

han har sex med sin älskare just för att han identifierar sig som just ”normal” (Mitchell, 2011: 

113). Enligt heteronormativitet uppfattas de dock som ”normala” för att de har relationer med 

kvinnor samtidigt som de inte är det just för anledningen att de har sex med män (Corrales & 

Pecheny, 2010: 3). 

 

3.5. Sammanfattning 

I detta kapitel har alla fall från de latinamerikanska länderna presenterats. Fem fall från 

Brasilien, två fall från Dominikanska republiken och två fall från Mexiko. I dessa fall har män 

intervjuats och låtit oss ta del av hur de uppfattar sexuell läggning utifrån sin omgivning och 

inte minst hur de själva identifierar sig sexuellt. Alla fall som har presenterats innehåller 
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prostituerade män förutom tre, fallet med Alexandre från Brasilien och de två fallen från 

Mexiko. 

I första fallet från Salvador, Brasilien talar Luiz, Rodrigo och Thiago, michês, om hur de inte 

har uppskattat att de bli misstaga för att vara viados. De ser inte på sin sexualitet utifrån ett 

västerländskt perspektiv (Mitchell, 2011:113). Det innebär att de inte uppfattar sig som 

feminina för att de har sex med män, särskilt om de är aktiva. Så uppfattas viados och det vill 

de inte associera sig med (Goldstein, 2003: 232-233). Men det händer att de blir erbjudna ett 

högt pris för att vara passiva under samlaget, dock så slår detta hårdare på sin maskulinitet än 

att ha den aktiva rollen under analsex (Mitchell, 2011:114). 

I det andra fallet från Rio de Janeiro beskriver Marcus, en 27-årig prostituerad man, sin 

aktivitet när han har sex för pengar och att han är en ”man”. Han talar även om att det finns 

män som är både passiva och aktiva men tar då mer betalt
12

. Tredje fallet från São Paulo 

intervjuades prostituerade män (Carlos 18, Marcelo 22 och J.M. 23) som inte identifierade sin 

sexuella läggning men hävdar att de är alltid aktiva då de har sex med män och skulle inte 

under några omständigheter ta den passiva rollen
13

. I det fjärde fallet berättar en manlig 

porrskådespelare inom homosexuell porr, Alexandre 28 år, att han identifierar sig själv som 

heterosexuell fastän han alltid har den passiva akten under sex med de andra skådespelarna. 

Han är gift med en kvinna
14

. I det femte och sista fallet identifierar de prostituerade männen 

sig som bisexuella eller ”normala” män, men väljer enligt André att inte identifiera sina 

kunders sexuella läggning eller kalla dem för viados. De beskriver dem som vanliga 

människor som vill förverkliga sina fantasier (Rodgers, 2011:34). 

I första fallet från Dominikanska republiken talar den prostituerade mannen Julio, 22 om sig 

själv som en ”man”. Han är alltid ”man” under den sexuella akten med kvinnor och även män. 

De refererar inte till termerna ”homosexuell”, ”heterosexuell” eller ”bisexuell” (Padilla, 

2007:92). I andra fallet berättar den 26-årige Alfonso som även han prostituerar sig om hur 

han aldrig låter sig bli penetrerad av en man. Han vill tjäna pengar men är inte en faggot och 

tänker därför inte bete sig som en (Ibid:96). 

I första fallet ifrån Mexiko identifierar Eduardo sig som heterosexuell även om han har sex 

med män och tar den passiva rollen. Även om han inte alltid känner att han har full kontroll 

över situationen då han har sex med män så uppfattar inte han det som att det skulle beröva 

honom från sin macho-status och maskulinitet (Gutmann, 2003: 360-361). I sista fallet tagen 

                                                      
12 http://mixbrasil.uol.com.br/lifestyle/miche-do-rio-de-janeiro-conta-como-e-rotina-nas-ruas/  

13 http://mixbrasil.uol.com.br/lifestyle/miches-nao-mostram-a-cara  

14 http://mixbrasil.uol.com.br/cultura/guloso  

http://mixbrasil.uol.com.br/lifestyle/miche-do-rio-de-janeiro-conta-como-e-rotina-nas-ruas/
http://mixbrasil.uol.com.br/lifestyle/miches-nao-mostram-a-cara
http://mixbrasil.uol.com.br/cultura/guloso
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från Mexiko beskriver Rafael, som är gift men en kvinna men har haft en älskare under en 

lång tid. Mannen identifierar sig som ”normal” och maskulin, samtidigt som han identifierar 

sin älskare med samma ord. Detta innebär indirekt att de båda är passiva och aktiva rollen 

under den sexuella akten (Ibid:361). 

 

I alla fall använder de centrala begrepp inom den traditionella modellen för manlig 

homosexualitet, till exempel aktiv respektive passiv, ”man” eller ”normal”. Att identifiera sig 

som aktiv eller att säga att man alltid tar den aktiva rollen fungerar som synonym för 

”normal” eller ”man” (Mitchell, 2011: 113, Padilla, 2007: 92-94, Gutmann, 2003: 310-311, 

353). Det är något som uppfattas som en självklarhet, det kan man se i det andra fallet från 

Brasilien då Marcus från Rio de Janeiro säger att han är en ”man” och därför alltid aktiv. Att 

beskriva sig själv som ”man” eller ”normal” och aktiv innebär att man bevarar sin macho-

status och maskulinitet enligt modellen, vilket dessa män bekräftar (Ibid). 

  

Vissa fall stämmer dock inte helt och hållet överens med den traditionella modellen. Exempel 

på det fjärde fallet från Brasilien där Alexandre, som är gift med en kvinna och arbetar som 

porrskådespelare säger att han är heterosexuell fastän han arbetar inom homosexuell porr och 

har den passiva rollen
15

. Ett annat fall är det första exemplet från Mexiko där Eduardo yttrar 

att hans sexuella läggning är heterosexualitet fastän han har sex med män och tar den passiva 

rollen. Han påstår att sin attraktion till män inte alls är lika stark som den till kvinnor 

(Gutmann, 2003: 360-361). Rafael som är gift med en kvinna, också han från Mexiko, 

identifierar sig som maskulin och ”normal” samtidigt som han indirekt påstår att han är både 

aktiv och passiv då han har sex med sin älskare (Gutmann, 2003:361). Dessa män har den 

passiva rollen då de har sex med män, dock hindrar det inte de att identifiera sig enligt det 

som är accepterat enligt normerna i samhället. Alla dessa män följer både det heteronormativa 

tankesättet och Jagoses definition av homosexualitet; då de antingen är gifta med en kvinna 

eller också känner en oerhört stark sexuell attraktion för kvinnor.  

 

 

 

 

 

                                                      
15 http://mixbrasil.uol.com.br/cultura/guloso  

http://mixbrasil.uol.com.br/cultura/guloso
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4. Diskussion och analys  

4.1. Introduktion 

I detta kapitel presenteras en mer djupgående analys på fallen från föregående kapitel. Frågor 

som kommit upp i de kortare analyserna besvaras och diskuteras här. 

Det som detta avsnitt tar fram är att självidentifiering och sexuella (manliga) identiteter inte är 

något enkelt och enformigt. Med den vill man undersöka hur komplex och flexibel den 

sexuella identiteten kan vara; att den sexuella identiteten inte nödvändigtvis behöver vara 

kopplat till ens val av sexuell partner utan att den och andra faktorer – som till exempel olika 

beteenden - tillsammans kan bygga upp en viss sexuell och social identitet.  

 

Fallen som presenterades i kapitel 3 analyseras från både teoretiskt och personligt perspektiv, 

där jag som författare tillämpar teorin och presenterar mina funderingar och bidrag till temat.  

 

4.2  Handling vs. Identifiering – strategier inom kampen för att förbli en ”man” 

Alla begrepp som är centrala i modellen för manlig homosexualitet i Latinamerika används av 

personerna som redovisas här: begrepp som till exempel aktiv/passiv och ”normal” eller 

”man”. I de analyserade kontexterna används termen ”man” som den normativa maskulina 

identiteten enligt heteronormativitet, då det är ”normalt”/accepterat att vara heterosexuell och 

alla alternativa levnadssätt betraktas som onormala/inte accepterade (Corrales & Pecheny 

2010:3).  

Det är något som den Katolska Kyrkan tagit stöd vid då den anser att det strider mot naturens 

lagar om en man är passiv (alltså inte penetrerar) under sex med en kvinna, eftersom 

förökning var den enda av kyrkan accepterade anledningen att ha sex, vilket inte kan ske utan 

vaginal penetrering. Alla andra former av sexuellt umgänge betraktades som sodomi och var 

inte accepterade, inte ens mellan man och hustru, vilket blir därför ännu mer oacceptabelt när 

det är mellan män (Wade, 2009:62).  Därför blir ”man” och ”normal” automatiskt synonymer 

för ”heterosexuell”, och termerna ”gay/faggot/homosexuell/viado” står för motsatsen. Det är 

från denna synpunkt som de här termerna används i studien.  

 

Aktiv/passiv är termer som refererar till penetrering. Rollen som aktiv anses ingå i det 

maskulina eftersom det är en man som ska penetrera under samlag enligt heteronormativitet 

och Katolska Kyrkans perspektiv. Den passiva rollen intar den som blir penetrerad, vilket 

enligt samma tankesätt är en kvinna. På så sätt faller termen ”aktiv” automatiskt inom ”det 
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maskulina” precis som passivitet betraktas som en feminin egenskap (Mitchell, 2011:113 

Gutmann 2003:310-311, Wade:2009:62).  

I fallen som analyseras här har det visat sig att dessa principer stämmer in på hur männen ser 

och beskriver sig själva. Den som betraktades vara en ”man” i relationen var också den som 

var aktiv under sexuellt umgänge, vilket också betraktades som ett sätt att kunna bevara och 

skydda sin manlighet och därför sin status som macho-man, alltså betraktas som ”normal”.  

På så sätt kan män som har sex med andra män – och som därför utmanar heteronormativitet – 

ändå behålla sin ”manliga” status så länge de intar den aktiva rollen, alltså fysiskt penetrerar 

sin partner under sex. Det är just det som den traditionella modellen för manlig 

homosexualitet talar om, att män som identifierar sig som ”normal” eller ”man” behåller sin 

maskulinitet just för att de är aktiva och penetrerar. En man som är passiv kan inte bevara sin 

macho-status på samma sätt då han blir penetrerad och anses vara feminin (Mitchell, 2011: 

113). 

 

Majoriteten av männen som har analyserats har sex med män i utbyte för pengar, sju av nio 

fall. Det är endast ett fall av dem då mannen i fråga (Alexandre från Brasilien) inte är 

prostituerad. Han är en porrskådespelare inom homosexuell porr. De två fallen som inte har 

sex med samma kön för pengar kommer båda ifrån Mexiko, Eduardo och Rafael. De väljer att 

ha sex med män för att de njuter av det.    

Dessa män följer inte i regel det som heteronormativitet innefattar då ett av de viktigaste 

kriterierna är att sex och kärleksrelationer sker mellan könen och inte inom könen. Männen 

väljer inte att förkasta det heteronormativa synsättet som de har vuxit upp med och inte heller 

ifrågasätter vad som är ”rätt” respektive ”fel”, ”normalt” respektive ”onormalt”, ”accepterat” 

respektive ”inte accepterat” som ”man”, utan väljer att använda samma heteronormativa 

redskap för att bekräfta sina alternativa beteenden.  

Man skulle kunna säga att den traditionella modellen för homosexualitet i Latinamerika har 

sin grund i det heteronormativa synsättet då det säger att en ”mans” roll är att vara aktiv och 

en ”kvinnas” roll att vara passiv. Särskilt i den Katolska Kyrkans mening då det var den enda 

sexuella akten som inte stred mot naturens lagar, vaginal penetrering av en penis (Wade, 

2009: 62).  

 

Det som kommer att diskuteras i följande analys är olika strategier som dessa män tycks 

använda för att rättfärdiga sina ”onormala” och ”inte accepterade” handlingar så att de kan 

identifiera sig med det som enligt normerna är ”normalt” och ”accepterat”, samt hur vidare 
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det stämmer överrens med hypotesen om den traditionella modellen för manlig 

homosexualitet i Latinamerika.  

 

Genom ett exempel illustrerar Jagose att det inte finns någon kategori där man kan placera en 

kvinna som har ett sexuellt förhållande med en man som identifierar sig själv som gay 

(Ibid:8). I praktiken följer kvinnan det som anses vara ”normalt”, alltså ingå i en 

heteronormativ relation (Corrales & Pecheny, 2010:3), men hennes partner väljer att 

identifiera sig på ett icke-heteronormativt sätt, alltså som gay, fastän han i sina handlingar 

betraktas som heterosexuell: ännu ett fall där handlingar och identifieringar går i konflikt. 

 

4.2.1. Kompensation som strategi  

Alexandre, 27 - den porrskådespelaren inom homosexuell porr från Brasilien- och Eduardo, 

från Mexiko - som har sex med män för att han njuter av det och inte har det i utbyte för 

pengar - har sex med båda könen, är passiva när de är med män och identifierar sig som 

heterosexuella.  Argumentet som de använder för att legitimera sin ”maskulinitet” är att de 

fortfarande har sex med kvinnor. Då Alexandre och Eduardo har sexuellt umgänge med 

kvinnor är de dessutom alltid aktiva, vilket gör att den rollen fortfarande är tillgänglig för 

dem. Dock har båda männen sex med män där de intar den passiva rollen, vilket ”sänker” 

deras maskulinitet i och med att passivitet kopplas till femininitet.  

Alexandre från Brasilien är den enda av dem som har sex med män för pengar. Eftersom han 

inte är en prostituerad man utan är en porrskådespelare kan det inte påstås att han är passiv 

därför att han får mer pengar för det. Det kan emellertid påstås att han får mer jobb av att 

jobba inom homosexuell porr då det är mindre konkurrens jämfört med heterosexuell porr
16

. 

Eduardo från Mexiko får inga pengar för att ha sex med män, det gör han av egen vilja 

(Gutmann, 2003: 360-361).  

 

Man skulle kunna påstå att Alexandre och Eduardo då kompenserar sina handlingar – som 

strider mot vad som ingår i ”maskulinitet”- genom att behålla sina relationer med kvinnor där 

de själva får penetrera. På så sätt får de överskrida det heteronormativa beteendet utan att 

stigmatiseras och bli sedda som ”onormala” (Corrales & Pecheny, 2010: 3). Här finner vi 

alltså en konflikt mellan handlingar och identifiering. Då ”kraven” för identifiering som 

”man” enligt heteronormativitet – att vara aktiv i sex med en kvinna - inte är fullständigt 

                                                      
16 http://mixbrasil.uol.com.br/cultura/guloso  

http://mixbrasil.uol.com.br/cultura/guloso
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uppnådda, kan de argumenten som männen använder för att påstå att de är ”normala” tolkas 

som strategier de får använda sig av för att behålla sin identitet.  

 

Det är intressant hur dessa män, som själva har upplevt positiva relationer med andra män, 

använder sig av den heteronormativa logiken för att legitimera sin maskulinitet, istället för att 

ifrågasätta den eller förkasta den. I praktiken så överskrider de den, men när de beskriver sig 

själva använder de sig av samma heteronormativa redskap för att värdera sig själva och sin 

sexualitet. De accepterar och reproducerar idén om vad som är maskulint i kontrast till 

feminint och rollerna som attribueras till de identiteterna.   

Heteronormativitet är något som man lär sig i tidig ålder och det blir därför svårt att helt och 

hållet förkasta det. De anses vara ”normala” just därför att de fortfarande har sex med 

kvinnor, vilket är a och o i det begreppet (Corrales & Pecheny, 2010: 3). Om de sedan inte 

alltid har vaginal penetrering är det inte relevant just för att det är med en kvinna de utför den 

sexuella akten. Eduardo talar om att hans attraktion för kvinnor är väldigt stark och att han 

identifierar sig därför som heterosexuell, vilket stöds av Jagoses definiering av 

homosexualitet (man är homosexuell om man känner en sexuell attraktion för samma kön) 

(1999: 7).  

 

Om vi utgår ifrån hypotesen (aktiv= ”man” eller ”normal” och maskulin; passiv roll= ”inte 

man” och feminin då man relaterar till män som har sex med män) så kan inte hypotesen 

bekräftas. Dessa män är passiva då de har sex med män och ska enligt den traditionella 

modellen för manlig homosexualitet betraktas som feminina och identifieras som 

heterosexuella.  

 

4.2.2. Distans som strategi   

Det finns andra exempel på redskap inom heteronormativitet som används för att få 

bekräftelse för ens ”maskulinitet” kommer utifrån den traditionella modellen för manlig 

homosexualitet i Latinamerika. Dessa fall bekräftar hypotesen som studien utgår ifrån. 

Det använder Julio och Alfonso från Dominikanska republiken; Marcus, Carlos, Marcelo, 

J.M, André och de andra männen från Brasilien. De är alla prostituerade män som har sex 

med män för pengar och som alltid är aktiva precis som ”män” ska vara, och på så sätt bevarar 

de sin maskulinitet och macho-status. Michês (prostituerade) från Brasilien använder även de 

den traditionella modellen som redskap, dvs. så länge de är aktiva betraktas de som maskulina 
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- skillnaden här är dock att de i utbyte för mer pengar kan välja att ta den passiva rollen 

(Mitchell, 2011: 114).  

 

Skillnaden mellan dessa män som presenteras här och de som presenterades tidigare avsnitt är 

att de här är alla prostituerade män, medan bland de andra finns en porrskådespelare och en 

har sex med män för att han njuter av det.  

 

För att återgå till dem som skulle kunna tänka sig vara passiva i utbyte för mer pengar är ett 

fall från Brasilien ett exempel på detta. Michês i Salvador da Bahia är aktiva då de har sex 

med sina manliga kunder samtidigt som de kan tänkas vara passiva om de blir erbjudna ett 

högre pris (Mitchell, 2012:113). Det betyder att den rollen som distanserade dem från viados 

och innebär att de förlorar sin macho-status är nu den som kan tänkas utföras i utbyte för mer 

pengar. Det som representerar heder och stolthet har nu fått ett pris. De uppfattar denna akt 

(den passiva rollen) som mer hotande och som ett hårdare slag mot sin maskulinitet än om de 

tar den aktiva rollen, men de är ändå flexibla och väljer den ena eller den andra beroende på 

situationen (Mitchell, 2011:114).  

Att vara passiv må kännas som ett hårdare slag mot maskulinitet och macho status men de 

utför fortfarande akten med vilja. På ett sätt så sätter de ett pris på det som egentligen 

betraktas var ovärderligt och är den del av sin heder, att betraktas som en ”normal man”. Om 

de i hög grad blir upprörda av den faran som de utsätter sig för när de är passiva, då 

manligheten står på spel, kan det tyckas att de inte borde vilja utsätta sig för den situationen. 

Det enklaste vore då att avstå från att vara passiv. Men å andra sidan kan det vara så att de 

lever i ett läge där de behöver de extra pengarna som erbjuds och känner att de inte har ett 

annat val än att genomföra tjänsten. 

Dessa män följer den traditionella modellen ända fram till då de väljer att också vara passiva i 

utbyte för mer pengar. De är ”normala män” för att de är aktiva med män, samtidigt som de 

inte är ”normala” men istället feminina när de är passiva (Gutmann, 2003: 310-311). Enligt 

det heteronormativa perspektivet följer männen inte principerna för ”normalitet”. De är i ett 

sexuellt förhållande med män och inte med kvinnor i denna kontext och kan därför inte 

betraktas som ”normala” (Corrales & Pecheny, 2010: 3).  

 

Det finns dock män som inte låter sig befinna i en situation där sin maskulinitet svävar i fara 

och samhället skulle börja se dem på ett sätt som de inte identifierar sig med. Alfonso, 26 år, 

en prostituerad man från Dominikanska republiken skulle aldrig under några omständigheter 
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låta en man penetrera honom, oavsett om han erbjuds mer pengar för att genomföra tjänsten. 

Han är inte en faggot och vill därför inte göra det som de gör (Padilla, 2007:96). Detsamma 

gäller för de andra fallen som har presenterat här. 

Dessa män bekräftar hypotesen om den traditionella modellen till punkt och pricka. De är 

aktiva då de har sex med män och bevarar därför sin maskulinitet. De betraktas och 

identifierar sig som ”normal” eller ”man” (Gutmann, 2003: 310-311, Mitchell, 2011: 113, 

Padilla, 2007: 92-94). Trots att de har sex med män så är de alltid aktiva och vill verkligen 

skilja sig ifrån dem som har sex med män och är passiva. De må vara i behov av pengar men 

inte i sådan utsträckning att de skulle sätta sin stolthet och manlighet i fara. Det gör de redan 

när de väljer att ha samlag med män, vilket stigmatiseras. De tycks inte vilja offra mer av sin 

”manlighet”, inte ens till sin ekonomiska fördel. 

 

Det verkar som att det inte är så viktigt för männen att identifiera sig som heterosexuell, 

homosexuell eller bisexuell, eftersom de antingen undviker att svara på vilket av de tre 

begreppen de vill klassas som eller så väljer de att uttrycka sig efter modellens centrala 

begrepp aktiv/passiv eller ”man” eller ”normal”.  

För dem är begreppen ”homosexuell”, ”bisexuell” eller ”heterosexuell” något som uppfattas 

vara ett västerländskt sätt att tänka och se på verkligheten där skillnaden mellan michê och 

viado suddas bort. Dessa män följer enligt dem själva det som denna studie presenterar som 

den traditionella modellen för homosexualitet i Latinamerika (Mitchell, 2011:113).   

Dessa män väljer inte endast att använda heteronormativitet till sin fördel, som ett redskap att 

bekräfta sin manlighet, utan också vidgar och töjer på koncepten som innefattar det. Det som 

är centralt för heteronormativitet är att relationer sker mellan könen och inte inom könen 

(Corrales & Pecheny, 2010: 3). Det är något som den Katolska Kyrkan har utvecklat då två 

olika roller har tilldelats könen: mannen som aktiv och kvinnan som passiv (Wade, 2007: 62). 

Det konceptet har dessa män vidgat och töjt på genom att välja ut vilka ingredienser de vill ha 

med sig när de överskrider det, och vilka inte. Till exempel så behåller de ”mannens” roll för 

sig själva, men byter ut kvinnan mot sina manliga sexpartner/kunder. Då kunderna är passiva 

och uppfattas som feminina kan de prostituerade männen behålla sin aktiva och maskulina roll 

även utanför det heteronormativa sexuella umgänget. I de här fallen bevisas hur identiteter är 

flexibla och unika för varje individ och inte något givet, utan socialt konstruerat och 

reproducerat genom vardagslivets val och diskurser. 

Å andra sidan så skulle denna tolkning som görs inte fungera till hundra procent, då 

heteronormativitet syftar på förhållanden mellan könen och inte inom könen. Försvinner 
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kvinnan ut ekvationen, försvinner också en viktig komponent för att logiken ska hålla 

(Corrales & Pecheny, 2010: 3). Med det senare argumentet kan hypotesen som denna studie 

har bekräftas. Det är inte nödvändigt att det ska vara en kvinna som männen har sex med för 

att de ska betraktas som ”normala” eller som ”män”. Så länge de har den aktiva rollen så 

identifieras de som ”män”, ”normala” och maskulina (Mitchell, 2011: 113). 

 

Tankesättet att det är partnern som styr den sexuella läggningen är inget som dessa män följer, 

kan man komma fram till utefter hur de har uttryckt sig. Oftast är männens främsta argument 

att de inte känner någon som helst attraktion till männen som de har sex med och därför 

identifierar sig som en ”normal man”, vilket är rimligt enligt den traditionella modellen. De 

skiljer därmed mellan handling och känslor.  

De kan tänka sig att handla passivt (vilket associeras till kvinnorollen) i utbyte mot pengar 

och på så sätt agera emot maskulinitetens principer, men dessa handlingar definierar dem inte 

så länge de inte involverar sig emotionellt. Deras handlingar behöver följaktligen inte påverka 

deras karaktär, utan de kan handla passivt och fortfarande påstå sig vara aktiva (de som 

nämns i stycket ovan), så länge de inte involverar sina känslor i dessa handlingar. 

 

De kan alltså hävda en emotionell distans som gör att deras roll under sexuellt umgänge inte 

präglar deras identitet som ”man” och på så sätt får de överskrida maskulinitetens ”gränser” 

utan att behöva bli sedda som icke-maskulina.  

Här kommer handling och identifiering ännu en gång i konflikt, men strategin som används 

för att lösa denna konflikt är en emotionell distans till handlingarna, vilket gör att det inte kan 

bli fullständigt legitimerade. Blandar man sig inte i känslomässigt, då är man egentligen inte 

med och är – utan man bara handlar. Männen menar att de inte kan identifieras som något 

annat än ”man” om de själva inte identifierar sig med det de gör, även om det betraktas som 

”icke manligt”.  

 

4.2.3. Kontrast som strategi  

Ett tredje exempel på hur redskap från heteronormativitet används för att bekräfta ens 

manlighet är som Rafael från Mexiko gör. Han väljer inte att distansera sig från sina partners, 

utan att kompensera för sitt beteende men även att kontrastera sig med dem. Rafael är varken 

en prostituerad man eller en skådespelare som har sex med män för pengar, utan har sex med 

män för att han njuter av det (Gutmann, 2003: 361). 
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Rafael är gift med en kvinna samtidigt som han har haft en älskare under fyra år. Han har en 

relation med en annan man av eget val där han emotionellt är inblandad. Han beskiver sin 

älskare, som även han är gift med en kvinna, som ”normal” och maskulin vilket betonas med 

flera upprepningar.  

Det kan finnas flera faktorer till att Rafael identifierar sig med det han uppfattar som 

”normalt” och ”manligt”. Ett, att vara gift med en kvinna indikerar per automatik enligt det 

heteronormativa synsättet att Rafael är ”normal” då han är i relation med det motsatta könet 

(Corrales & Pecheny, 2010: 3). Två, att han beskriver sig själv som ”normal” innebär enligt 

den traditionella modellen för manlig homosexualitet att han är aktiv och penetrerar sin 

manliga partner (Gutmann, 2003:310–311). Tre, Rafael besöker gay-klubbar där andra skiljer 

sig från honom i och med att de identifierar sig själva som homosexuella, där Rafaels 

heterosexuella identifiering sticker ut i mängden. I den här kontexten får Rafael automatiskt 

kontrastera dem och därför stå för motsatsen, alltså för allt som associeras med ”normalt” och 

”manligt”. Här ser vi hur andras alternativa identiteter bekräftar normen som Rafael väljer att 

representera (Ibid:361). 

 

Det intressanta här är att han väljer att närma sig de homosexuella för att få bekräftelse på sin 

maskulinitet när män i vanliga fall väljer att distansera sig från de homosexuella för att 

bekräfta sin maskulinitet. Det är fallet med Julio och Alfonso i Dominikanska Republiken, 

Marcus i Rio de Janeiro, de prostituerade männen i São Paulo och de prostituerade männen i 

Salvador da Bahia som presenterades i tidigare avsnitt.  

Eftersom dessa två män har ett förhållande med varandra innebär det att samtidigt som de är 

aktiva och ”normala”, så är de också passiva och ”onormala”(Ibid:361). Rafael är ett tydligt 

exempel på det Jagose påstår med det exemplet som visades tidigare (en lesbisk kvinna som 

är i en sexuell relation med en man), att människor inte bara kan sättas i en kategori (1996:8), 

utan att samspelet mellan identitet och sexualitet inte är en matematisk formel.  

 

Den sexuella identiteten är något som är mycket mer komplext än att endast referera till det 

kön som man har sex med. Det skulle kunna vara så att i fallet Rafael så anses han vara 

normal därför att han är gift med en kvinna, med detta betyder inte automatiskt att de har sex 

med varandra. Det skulle kunna vara så att han endast har sex med sin älskare och lever med 

sin hustru för att inte stigmatiseras och för att bekräfta sin manlighet.  
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Det här fallet är det fall som strider mot den traditionella modellen allra mest, och härmed inte 

bekräftar den hypotes som studien har. Rafael beskriver både sig själv och sin älskare som 

”normala” och maskulina, vilket enligt den traditionella modellen inte går ihop eftersom två 

mäns sexuella umgänge inte anses vara ”normalt”. Man är antingen maskulin (aktiv) eller 

feminin (passiv) (Mitchell, 2011: 113). Om han påstår att båda är maskulina kan det uppfattas 

som att båda har den aktiva rollen under sex, vilket inte är fysiskt omöjligt. Man kan då anta 

att båda turas om att vara aktiva, och därför också tar den passiva rollen.  

 

Utifrån ett heteronormativt perspektiv följer Rafael ”normen” då han är gift med en kvinna 

(Corrales & Pecheny, 2010: 3). Det är även viktigt att säga att han inte gör det till hundra 

procent eftersom han även har sexuella relationer med män. Han väljer inte att identifiera sig 

som något annat än ”normalt” och maskulin som fungerar som ett alternativ begrepp istället 

för att kategorisera sig som t.ex. bisexuell (Jagose, 1996:8).  

 

Här kan man se att kontrast som strategi skapar något av ett ”vi” och ”de” tänkande. Att man 

närmar sig det som man inte vill bli identifierad med för att visa skillnaden mellan sig själv 

och ”de andra”. Att om man som en maskulin man närmar sig det som anses vara feminint 

framhävs ens egens maskulinitet på ett starkare sätt och kan mer än bara säga att man är 

maskulin utan också visa det genom just konstraster.    

 

4.3.  Avslutande funderingar 

Om vi bortser från fallet med Rafael och fokuserar på Alexandre och Eduardo kan man 

analysera bakomliggande orsakerna till att de väljer att identifierar sig som heterosexuella.  

Genom tiderna har heteronormativitet präglat oss människor redan vid tidig ålder och lärt oss 

att det är det som är normalt och accepterat. Ett sexuellt och romantiskt förhållande är mellan 

en man och en kvinna, inte mellan två män eller mellan två kvinnor. Det här alternativa 

förhållandet är inte bara ”onormalt” utan även mindre accepterat (Corrales & Pecheny, 2010: 

3). 

 Detta innebär att en man som identifierar sig som heterosexuell använder det som ett indirekt 

sätt att hävda sin normalitet utifrån det heteronormativa synsättet (Corrales & Pecheny, 2010: 

3). De kan sedan förstärka denna beskrivning av sig själva med motivering att de antingen är 

gifta med det motsatta könet eller känner en stark attraktion till det motsatta könet som 

kompensation, eller påstå att de inte involveras känslomässigt och på så sätt distansera sig 

själva, eller så kan de söka en kontrast med det ”onormala” och istället stå för det ”normala” 
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(Jagose, 1996: 7). Naturligtvis är inte argumentet vattentätt då de fortfarande har sex med 

män, men att identifiera sig som heterosexuell innebär att man tillhör det ”normala” och 

därför det som socialt accepteras och godkänns.    

 

Risken finns även att dessa män skulle kunna ljuga om att de är aktiva just för att det finns en 

stigmatisering bland män som är passiva. Något som den Katolska Kyrkan har utvecklat när 

det kommer till heteronormativitet, då det är kvinnas roll att vara passiv och en mans roll att 

vara aktiv (Wade, 2009: 62). 

 

Här ser vi att olika individer hanterar sin sexuella identitet på olika sätt, och att passivitet inte 

är ett fast krav för att förlora ens macho-status. Det finns en valbar flexibilitet även i 

identiteter: vi är inte, vi väljer att vara. Alltså är identitet inte något givet utan ständigt 

konstruerat i diskurs, beteende och hantering av mänskliga relationer. Ett exempel på detta 

presenterades under queerteorin i kapitel 2, där en kvinna identifierar sig som lesbisk fast hon 

är i ett förhållande med en man (Jagose, 1996: 8). Hon identifierar sig som homosexuell men 

handlar inte utefter det som betraktas som homosexualitet (Ibid: 7). 

 I en upplevelse av vardaglig utsättning för dessa principer kan individer komma att bli 

medvetna om faktumet att egenskaper inte är fasta, utan förändliga, relativa och bekräftade 

genom utbyten av roller inom sexuella relationer, som i sin tur bygger upp sexuella 

identifieringar.  

 

4.4. Sammanfattning 

I och med att jag inte har studerat fall utifrån alla länder i Latinamerika kan jag inte heller 

påstå att hypotesen om den traditionella modellen för homosexualitet i Latinamerika är ett/en 

faktum/regel. På samma sätt som att det inte kan påstås att mallen är ett faktum/regel för 

länderna Brasilien, Dominikanska republiken och Mexiko. Det skulle behövas en mer 

omfattande studie men det skulle trots det inte kunna går att generalisera då förutsättningar 

som tid och rum förändras.  

Dock visar de presenterade fallen ett mönster som går i den traditionella modellens spår att 

männen inte identifierar sig efter val av sexuell partner utan vanligen identifierar sig efter val 

av roll under den sexuella akten. 

 

Dessutom kan man dra slutsatsen att en människas upplevelse av sociala konstruktioner inte 

är ett isolerat fenomen utan att det byggs upp genom erfarenheter av sociala relationer, och 
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speglar därför en social kontext. De här männens upplevelse av verkligheten är därför ett 

resultat av deras sociala kontext, som kan placeras i tid och rum. Därför är de ändå 

representativa för sina länder.  

 

Det är intressant att se hur dessa män skapar en flexibilitet bland både begrepp och handling 

till sin fördel utefter sociala normer, exempelvis att en ”man” ska vara aktiv då han har sex 

(Wade, 2009: 62) eller att en ”man” ska vara med en kvinna (det heteronormativa synsättet) 

(Corrales & Pecheny, 2010:3), eller om man inte känner en sexuell attraktion för samma kön 

fastän man har sex med den så anses man inte vara homosexuell (Jagose, 1996: 7). 

 

De analyserande fallen har visat att genus byggs upp av både individuell och sexuell identitet, 

två olika plattformar som inte behöver ”överenskomma” enligt den kollektivt accepterade 

begreppet att ”normal man är lika med maskulin man” och ”maskulin man är lika med 

penetrerande”. Här har vi läst om män som överskrider mallen för vad maskulint beteende 

anses vara enligt samhällets normer. Att de har sexuella relationer med män betyder inte 

automatiskt att de är mindre manliga på grund av det enligt den traditionella modellen för 

homosexualitet i Latinamerika (Gutmann, 2003:310–311), men är inte heller ”normala” enligt 

det heteronormativa perspektivet (Corrales & Pecheny, 2010: 3), men kan inte heller 

kategoriseras i ett fack enligt queerteorin (Jagose, 1996:8). För mestadels så kopplas 

individuell identitet och sexuell identitet samman då man endast uppger sig själv att vara aktiv 

eller ”normal” inom det sexuella sammanhanget, men detta behöver inte definiera ens 

identitet som person utanför den sexuella aspekten.  

 

Kanske är man en ”riktig man” för att man gör det som alla andra män gör då de har sex: vara 

aktiv. Eller så är man mer av en ”man” för att man vågar gå emot strömmen och vara passiv 

under den sexuella akten samtidigt som man vågar hävda sin heterosexualitet. 

Eller så är man en ”man”, fast en ”man” som gillar andra män; eller en ”man”, men som vill 

bli penetrerad av en annan man; eller en ”man”, men som har sex med andra män eller en 

”man”, men som inte vill jämföras med en ”kvinna” för att betraktas som manlig.  

 

Man kanske bara vill få vara: vara en ”man” utan men. 
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5. Slutsats 

I denna positivistiska fallstudie har jag undersköt hur män nio fall där män som har sex med 

män i tre specifika latinamerikanska kontexter (Brasilien, Dominikanska Republiken och 

Mexiko) sexuellt identifierar sig. Det har varit möjligt att analysera deras sexuella identitet 

tack vare deras egna uttryckanden om detta, i intervjuer eller studier utförda av andra 

forskare. Hypotesen som skulle prövas i studien var baserad på den traditionella modellen för 

manlig homosexualitet i Latinamerika. Idén att en man som penetrerar en annan man är 

”normal” som ”man” och betraktas då som maskulin, medan den man som blir penetrerad av 

en annan man är en faggot och betraktas som feminin. Identiteten kopplas då till roller och 

inte könet av personen som man utför sexuella akten med, ”aktiv” respektive ”passiv”. Aktiv 

är den man som penetrerar och passiv den man som blir penetrerad. Dock är det viktigt att 

detta är resultatet för denna studie som inte går att generalisera då dessa fall endast kan 

representera sig själva och inte stå som regel för ett land och ännu mindre för en kontinent.   

De frågor som jag skulle besvara var; 

1. Hur väljer män som har sex med män att identifiera sig sexuellt?  

2. Vad anses vara normalt inom manliga sexuella sammanhanget? 

 

Första frågan var alltså; hur identifierar män som har sex med män sig sexuellt? 

Överlag ser och beskriver männen sin sexualitet och sin sexuella läggning i enighet med 

queerteorin och teorin om maskulinitet och roller inom manlig homosexualitet i Latinamerika. 

Dock så finns det olika nyanser mellan fallen där vissa stämde överens med manlig 

homosexualitet och queerteorin. Enligt teorin om maskulinitet och roller inom homosexualitet 

följer de som sådan; de män som har den aktiva rollen identifierar sig oftast som aktiva, 

”normala” eller ”män” med anledningen att det är de som penetrerar och inte blir penetrerade. 

Vissa av dessa män har sex och även i vissa fall förhållanden med kvinnor. Inom queerteorin 

följer de som sådan; de identifierar sig inte sexuellt som homosexuell då de inte känner en 

attraktion för samma kön, fastän de har sex med dem.  

 

Två fall av nio identifierar sig bokstavligen som heterosexuella fastän de har sex med män 

och är passiva under den sexuella akten; 

Ett fall är ifrån Brasilien då den pornografiskskådespelaren inom homosexuell porr har den 

passiva rollen under den sexuella akten, Alexandre på 27 år. Han känner ingen sexuell 
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attraktion till män och finner då ingen anledning att identifiera sig som bisexuell. Han är 

dessutom gift och har barn med en kvinna. 

 

Eduardo från Mexiko identifierar sig som heterosexuell med motivationen att hans attraktion 

till kvinnor inte är jämförbar med attraktionen han känner till män. I studien diskuteras ifall 

detta är en strategi som används för att distansera sig från risken att bli uppfattad som annat än 

"man". Han dras till sexuellt umgänge med män, men egentligen gillar han kvinnor mer. Detta 

kompenserar alltså för hans attraktion till män, och därför blir han automatiskt mer "manlig" 

än "icke-manlig". Genom att påstå att han egentligen gillar kvinnor mer, legitimerar han sin 

plats inom det heteronormativa och accepterade beteendet, och behöver därför inte 

konfrontera stigmatiseringen som en alternativ identitet skulle ha med sig- vilket gör att han 

fortfarande kan ha sex med män utan att bli sedd som annat än "man".    

 

I de resterande fallen identifierar männen sig som antingen ”normal” eller som ”man” precis 

som den traditionella modellen för manlig homosexualitet i Latinamerika säger. Dock finns 

det ett fall där de också identifierar sig som bisexuell. 

I fallet om André och hans arbetskamrater (Fortaleza, Brasilien) identifierar sig männen som 

antingen "man" eller "bisexuell" (bara i ett fall). De jobbar alla som prostituerade och har 

därför sex med andra män. När de uttalar sig om sina kunder, väljer de dock att inte 

kategorisera dem som annat än "vanliga män" som vill "förverkliga sina fantasier".  

Fallet med michês från Salvador da Bahia i Brasilien då de sexuellt identifierar sig refererar 

de till aktivitet - att de alltid är aktiva - vilket i sin tur indirekt innebär att de är ”normala” 

eller också ”män”. Dessa skulle dock i utbyte för mer pengar låta sig bli penetrerade av en 

kund, fastän de inte vill bli betraktade som viados och upplever den passiva rollen som ett hot 

mot maskuliniteten.  

Marcus, 27 år, en prostituerad från Rio de Janeiro, Brasilien identifierar sig som ”man”. Han 

berättar att det finns de som är passiva i utbyte för mer pengar, men priset måste vara högt då 

det påverkar en mans heder och stolthet. Den passiva rollen är kopplad till femininitet och om 

en man är passiv så förlorar han sin macho-status. 

Carlos 18, Marcelo 22, och J.M. 23 från São Paulo, Brasilien identifierar sig som aktiva och 

skulle inte ens kunna tänka tanken att vara passiva och sätta sin macho-status på spel. 
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Julio en 22-årig prostituerad från Dominikanska republiken identifierar sig som ”man” men 

han har sexuellt umgänge med andra män. Könet på partner påverkar inte sättet som han 

identifierar sig på. Han är alltid aktiv och kan därför distansera sig från det som skulle sänka 

hans macho-status. 

 

Alfonso, 26 år från Dominikanska republiken, även han en prostituerad beskriver sig som 

aktiv och skulle inte under några omständigheter tillåta sig bli penetrerad av en kund även om 

han skulle erbjudas mer pengar. Där går gränsen för hur långt han kan ta sin sexuella akt med 

en annan man utan att uppleva att hans ”manlighet” sätts på prov. 

 

Rafael från Mexiko identifierar sig som ”normal” och maskulin. Denne man har en hustru och 

en älskare (som också är gift med en kvinna) som även han identifieras som ”normal” och 

maskulin. 

 

 

Andra frågan var; vad innebär det att bete sig ”normalt” inom det sexuella sammanhanget? 

Det som betraktas vara "normalt" i det manliga sexuella sammanhanget är att ta den aktiva 

rollen under samlag. Manlighet associeras till sexuell erövring, mod och ansvarstagande 

(Wade: 225-229). Även om det är stigmatiserande att ha sexuella förhållanden med personer 

av samma kön kan ens manlighet bevaras så länge man har den aktiva rollen. Att penetrera 

tillhör det som betraktas vara manligt, och därför kan en man hävda sin maskulinitet och 

bevara sin macho-status så länge de penetrerar. Dock är det inte "normalt" att en man blir 

penetrerad (Mitchell, 2011: 113). 

Majoriteten av fallen som presenteras i studien talar för att män som är aktiva och penetrerar 

anser att det de gör är fullt ”normalt” inom det sexuella sammanhanget, vilket i sin tur gör att 

de inte ifrågasätter sin sexuella identitet, som legitimeras av deras beteende som 

penetrerande. Dock kan man utifrån ett heteronormativt perspektiv - med inflytande av den 

Katolska Kyrkan som har tilldelat den aktiva rollen till mannen och den passiva rollen till 

kvinnan - inte dra slutsatserna att männen följer normen. Männen är aktiva och har därför 

rollen som ”man”, men de utför den sexuella akten med en annan man vilket gör att de inte 

kan betraktas som ”normala” (Corrales & Pecheny, 2010: 3, Wade, 2009: 62).  



44 

 

 

 

Denna studie visar även fall som inte stämmer överens med den traditionella modellen för 

manlig homosexualitet; att det finns män som intar den passiva rollen och blir penetrerade 

men ändå identifierar sig som heterosexuella och inte upplever att deras maskulinitet eller 

macho-status påverkas av detta. Det är just detta som Jagose menar när hon talar om att alla 

människor inte kan kategoriseras in i fack där det finns regler att följa för att ”godkännas” 

(1996:8). 

Två av männen som presenteras talar öppet om hur de har sex med män och har den passiva 

rollen under den sexuella akten samtidigt som de inte känner sig mindre värda som 

”man”. Dessa är Eduardo från Mexiko och Alexandre från Brasilien. Ingen av dem är 

prostituerade män. Den enda utav dem som har sex med män för pengar är Alexandre som 

arbetar som porrskådespelare inom homosexuell porr, där han tar den passiva rollen. Eduardo 

har sex med män för att han njuter av det, utan någon inblandning av pengar. 

Eduardo har även sexuella förhållanden med kvinnor och uppfattar sin attraktion mot det 

motsatta könet att vara mycket starkare än mot samma kön. Just därför identifierar han sig 

som heterosexuell. Att han ibland upplever att han inte har full kontroll över situationen under 

samlag med män påverkar inte hans manlighet (Gutmann 2003, 360-361). Enligt den 

traditionella modellen så betraktas han som feminin just för att han har den passiva rollen 

(Mitchell, 2011:113), men enligt heteronormativa synsättet är han ”normal” i och med att han 

har sexuella relationer med kvinnor (Corrales & Pecheny, 2010:3), samtidigt som han genom 

definitionen till homosexualitet av Jagose inte betraktas som homosexuell (1996: 7). 

Detsamma gäller för Alexandre som är både gift och har barn med en kvinna. Han är en 

porrskådespelare inom homosexuell porr och har den passiva rollen. Han ser detta som ett 

yrke att tjäna pengar på och inte som ett fritidsintresse.  

Rafael är den som inte öppet uppger att vara passiv, men gör det ändå indirekt. Den här 

mannen är gift med en kvinna, har haft en älskare under en längre tid och kategoriserar sig 

som ”normal” och maskulin, samtidigt som hans älskare också identifieras som ”normal” och 

maskulin.  

Rafael är det fall då han enligt den traditionella modellen för manlig homosexualitet både 

bekräftar och strider emot. För att han ska betraktas som ”normal” kan endast han, och inte 

också hans älskare, betraktas som maskulin (Gutmann, 2003: 310-311). Han både strider och 

bekräftar heteronormativitet då han är gift med en kvinna (bekräftar) och har både ett sexuellt 
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och emotionellt förhållande med en man (strider) (Corrales & Pecheny, 2010: 3). Dock enligt 

Jagose är han ännu ett exempel på att en person inte kan kategoriseras till ett fack där han/hon 

måste uppnå vissa kriterier för att passa in (1996: 7).    
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