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Sammanfattning 

Är den heterosexuella normen i samhället så stark att homosexuellas valmöjligheter 
begränsas? Är den sexuella läggningen relevant alls när homosexuella gör sina karriärval? 
Syftet med denna studie är att analysera hur homosexuella män mellan 30–60 år resonerar 
kring sina studie- och yrkesval samt studie- och yrkesliv för att få en djupare förståelse för 
hur de medvetet eller omedvetet förhåller sig till samhällets strukturer. Mer precist: Vilken 
betydelse tillskriver homosexuella män sin sexuella läggning i vad som har påverkat och 
påverkar dem? Hur kan strukturer användas som förklaringsmodell till hur den sexuella 
läggningen påverkat och påverkar? Dessa frågor är utvalda då det saknas svensk forskning 
kring dem, och denna studie ämnar bidra till att fylla detta kunskapsgap. Med hjälp av 
Connells begrepp genusordning, genusregim och hegemonisk maskulinitet samt 
Careershipteorin med tillägg av Colleys yrkeshabitusbegrepp söks det svar på dessa frågor, 
detta i form av en kvalitativ intervjustudie med en tematisk analysmetod. En central aspekt i 
informanternas berättelser är att de helst umgås med kvinnor, att de också helst vill arbeta 
med kvinnor och att de drar sig för maskulina miljöer. Det fanns också hos några en 
förmodad förväntan av diskriminering eller homofobi i vissa yrken som gjort att de valts bort. 
I vissa fall uppfattas den sexuella läggningen haft en positiv inverkan på studie- och 
yrkesval/liv. 
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Inledning	
Under utbildningen till studie- och yrkesvägledare har vi stött på mycket forskning när det 
kommer till påverkansfaktorer för studie- och yrkesval och studie- och yrkesliv, såsom 
sociokulturell bakgrund, kön och genus, klass och etnicitet. Vi har dock saknat aktuell svensk 
forskning kring hur sexuell läggning påverkar. Lehtonen (2010) bekräftar hur kön och 
socioekonomisk bakgrund är kända påverkansfaktorer vid individers karriärval men att 
sexuell läggning kan ha en minst lika stor påverkan. Han menar vidare att homosexuella 
individer förväntas agera heterosexuella då deras homosexualitet inte anses relevant när de 
gör sina karriärval, utan att de tvingas in i någon av de två yrkesgrupper som är erkända; 
kvinnliga och manliga.  

Enligt en färsk artikel i tidskriften Arbetsliv (Zetterbom, 2016, 23 mars) så har Sverige en av 
världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Butikssäljare är ett av få yrken där det är 
jämställt mellan könen, medan det är 96 procent kvinnor inom förskolan och bland elektriker 
98 procent män.  

Hammarstedt, Ahmed och Andersson (2013, 2014) vid Linnéuniversitetet har genomfört en 
rad studier av HBTQ-personers situation på den svenska arbetsmarknaden där resultatet visar 
att homosexuella personer måste söka ca 20 % fler arbeten än heterosexuella personer för att 
ha samma möjligheter att bli kallade till anställningsintervju. Homosexuella män har också 
lägre årsinkomster än heterosexuella män, ca 5–15 % i jämförande studier genomförda i 
USA, Storbritannien, Nederländerna och Sverige vilka Hammarstedt et. al (2014) refererar 
till i sin studie. Homosexuella män diskrimineras främst när de söker efter arbete eller arbetar 
inom mansdominerade yrken.   

Väl i arbetslivet visar en rapport från European Union Agency for Fundamental Rights (FRA, 
2014) att över 80 procent av de svenska HBTQ-personerna som tillfrågades i studien väljer 
att inte vara öppna med sin läggning inför sina arbetskamrater. Bara 38 procent har berättat 
för sin chef. Orsaken är oftast kollegornas eller chefernas brist på förståelse och kränkande 
attityder. Detta leder också till att många HBTQ-personer känner stress över att leva ett 
dubbelliv, vilket i sin tur påverkar rollen i arbetsgruppen och på sikt även resultatet. Att 
kunna vara öppen eller ej på sin arbetsplats är således en av de faktorer som spelar in i vilka 
yrken som väljs och väljs bort.   

Vi ämnar med denna uppsats till att ge ett bidrag som förhoppningsvis kan uppmärksamma 
denna kunskapsbrist. Vårt specifika bidrag till forskningen är hur homosexuella män i ett 
bakåtblickande perspektiv förhåller sig till hur sociala strukturer som påverkat deras studie- 
och yrkesval och vidare i deras studie- och yrkesliv i stort. Det behövs nämligen forskning för 
att förstå hur individer med olika sexuella läggningar resonerar kring studie- och yrkesval och 
kring deras studie- och yrkesliv och hur det eventuellt kan variera, något som Evans och 
Barker (2010) belyser är ett ämnesområde som det saknas kunskap om.  
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Syfte		
Syftet är att analysera hur homosexuella män mellan 30–60 år resonerar kring sina studie- 
och yrkesval samt studie- och yrkesliv för att få en djupare förståelse för hur de medvetet 
eller omedvetet förhåller sig till samhällets strukturer.  

Frågeställningar	
●  Vilken betydelse tillskriver homosexuella män sin sexuella läggning i vad som har 

påverkat och påverkar deras studie- och yrkesval samt studie- och yrkesliv? 

● Hur kan strukturer användas som förklaringsmodell till hur den sexuella läggningen 
påverkat och påverkar homosexuella mäns studie- och yrkesval samt studie- och 
yrkesliv?  
 

Strukturer förstås i detta arbete i vid mening, det vill säga till exempel hur strukturer finns 
och kommer till genom att normer produceras och reproduceras. Vissa strukturer är mer 
påtagliga genom till exempel lagstiftning, medan andra strukturer är mer subtila som att det 
till exempel är vanligare att fråga ”vad gör din fru/man” än att fråga ”vad gör din partner”. 
Det är främst dessa subtila strukturer vi behandlar i detta arbete. Vår utgångspunkt beskrivs 
utförligare under rubriken teori.  

Disposition 
I avsnittet tidigare forskning sammanfattar vi delar av resultaten i de 16 tidigare gjorda 
studier som valts ut som referenspunkter för denna studie. Därefter presenteras de teoretiska 
utgångspunkter som använts för att analysera resultatet, vilket redovisas efter ett 
metodavsnitt. Slutligen följer en diskussion som avslutas med förslag på vidare forskning. 
Först förklarar vi centrala begrepp i studien.  

Begrepp		
Här introduceras centrala begrepp i studien, förklarade på det sätt som vi förstår och använder 
dem i detta arbete.  

Cisnormativitet 
Det finns ett antagande om att alla människor identifierar sig som det kön som de har 
tillskrivits vid födseln och att de också lever efter det könets sociala normer 
(kvinnligt/manligt). En cisperson identifierar sig således med det kön den tilldelades vid 
födseln och lever efter dess normer. Cis är latin för ”på samma sida” (RFSL, 2015). 

HBTQ (-person) 
HBTQ står för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och personer med Queera uttryck 
och identiteter. H:et och B:et handlar om sexuell läggning, T:et om hur man definierar och 
uttrycker sitt kön. Att vara queer kan innefatta både sin sexuella läggning, könsidentitet och 
sina relationer (till exempel ha fler partners än en) men kan också vara ett uttryck för ett 
kritiskt förhållningssätt till normer och/eller att inte vilja placera sig i ett fack (RFSL, 2015).  
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Heteronormativitet 
Enligt heteronormen finns det endast två kön - kvinnor och män. Den säger också att en 
kvinna ska vara feminin, en man ska vara maskulin och att alla, oavsett kön, förväntas bli 
attraherade av det motsatta könet. Oavsett om du följer normen eller ej så påverkar den dig. 
Följer du den så får du olika typer av fördelar, såsom ekonomiska, politiska och sociala. Går 
du emot normen kan du på liknande sätt bestraffas i olika nivåer (RFSL, 2015). 

Komma ut 
Begreppet är ofta lika med att berätta för sin omgivning att man inte är cis eller hetero. Att 
komma ut är ingen engångsföreteelse utan sker om och om igen hela livet ut: genom 
skoltiden, på arbetsplatser, för nya kollegor och, i möten med vården och med olika 
myndigheter. En person behöver komma ut för att heteronormen och cis-normen finns; 
personen måste alltså berätta något personligt eller privat om sig själv för att omgivningen i 
många sammanhang förutsätter att den har en viss sexuell läggning eller könsidentitet (RFSL, 
2015). 

Sexuell läggning 
Sexuell läggning handlar om vem en person kan bli attraherad av eller kär i. Enligt svensk 
diskrimineringslag finns det tre olika sexuella läggningar: Heterosexuell, bisexuell och 
homosexuell. I verkligheten använder dock personer fler ord än homo, hetero och bi för att 
beskriva sin sexualitet (RFSL, 2015). 

Tidigare	forskning	
Här introduceras delar av resultatet i tidigare gjorda studier som det refereras till i detta 
arbete, vilket presenteras utefter de teman som resultat och analysdelen är indelat i. Vi har, då 
vi har funnit det svårt att hitta svensk forskning på ämnet, valt att använda oss av studier 
gjorda i Finland, USA, Australien, Kanada och Storbritannien.  

Att	fostras	in	i	maskulinitetsnormer	
Lehtonen (2016) säger att män eller personer som uppfattas som män måste tänka på och 
kontrollera sitt beteende för att fortsätta uppfattas som män och på så sätt slippa bli 
ifrågasatta eller behandlas illa, vilket han kopplar till att maskulinitet har högre status i 
samhället än femininitet. Detta gör att män och personer som uppfattas som män och som är 
homosexuella kan ha det svårt att vara öppna med sin läggning. Lehtonen beskriver vidare i 
sina studier (2002, 2004b) hur den finska militärtjänstgöringen kan vara en särskilt jobbig tid 
för unga icke-heterosexuella män. Det var, då som nu, övervägande män i lumpen vilket i sin 
tur leder till en manlig miljö. Männen i Lehtonens studier (2002, 2004b) har upplevelser både 
av en sexistisk och homofobisk kultur i den miljön.  

Att	komma	ut		
Lehtonen (2004a, 2016) beskriver också hur unga personer med icke-normativ läggning 
och/eller könsidentitet väljer studie- och/eller yrkesväg under samma tid i livet som de 
kommer underfund eller brottas med, samt också kommer ut till andra, med sin läggning eller 
identitet. Denna, ofta känslomässiga, process tar tid från såväl att fokusera på skolan som gör 
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att HBTQ-personer har andra premisser när de gör sin debut på arbetsmarknaden än cis-
personer och heterosexuella.  

I Lehtonens studier (2002, 2004a, 2004b, 2010, 2016) framkommer också att många HBTQ-
personer, när de blickar tillbaka, ser att deras oklarhet eller oro kring, eller omgivningens 
problem med, sin avvikande sexuella läggning eller könsidentitet försvårade deras första val 
av studier och yrken. Ofta var orsaken att självkännedomen och/eller självkänslan var låg.  

En serie andra studier (Schmidt & Nilsson, 2006; Schmidt, Miles & Welsh, 2011; Russon & 
Schmidt, 2014) diskuterar också dessa två simultana utvecklingsprocesser (att välja studie- 
och/eller yrkesväg samtidigt som att komma underfund eller brottas med, samt komma ut till 
andra, med sin läggning eller identitet). I dessa förs den teori fram som kallas 
“flaskhalseffekten” som menar att det endast finns resurser hos individen för en av dessa 
processer och att den andra stängs ute. Resultatet i dessa studier visar att unga HBTQ-
personer inte har samma möjligheter att göra yrkesval som heterosexuella och cis-personer 
har, detta då de ofta inte har samma stöd från sin närhet. De som kan koncentrera sig både på 
utvecklingen av sin sexuella läggning och/eller identitet och sin karriär har oftast mer 
stöttning och stöd från familj och andra viktiga personer i sina liv, än de som inte lyckas 
koncentrera sig på båda processerna. Karriären påverkas positivt på samma sätt när en individ 
är trygg i sin sexuella läggning, vilket innebär att självkännedomen har en viktig roll. 
Schmidt med flera (a.a.) menar att individer som är trygga i sin sexuella läggning har lättare 
för att hantera diskriminering eller andra negativa attityder gentemot det normbrytande 
jämfört med de som inte hittat den tryggheten, vilket gör att de kan lägga mer fokus och 
energi på sin karriär.  

I en studie (Colgan, Creegan, McKearney & Wright, 2007) behandlas homo- och bisexuellas 
upplevelser på storbritanniska arbetsplatser. Bland de centrala slutsatserna går att finna att de 
homo- och bisexuella som kommit ut på arbetet är gladare och producerar bättre. 
Likabehandlingsplaner, homo- och bisexuella kollegor och chefer underlättar att komma ut, 
medan arbetsplatser med machokultur och/eller med religiösa attityder eller beteenden 
avskräcker. En förväntan, eller tidigare erfarenheter, av diskriminering och trakasserier kan 
spela roll i att homo- och bisexuella arbetare undviker vissa delar av sina organisationer eller 
företag eller att de slutar sitt arbete. Att arbeta i en “gayvänlig” arbetsmiljö leder till glädje, 
öppenhet och självförtroende, ökad stolthet i och lojalitet till arbetet, medan att arbeta i en 
icke gayvänlig miljö leder till stress, exkludering, självcensur och koncentrationsproblem. 

Willis (2011) använder begreppet The workplace closet (arbetsplatsgarderoben) och beskriver 
hur den ständigt är närvarande i HBTQ-personers arbetsliv. Den handlar om att inte känna sig 
trygg med att vara öppen på arbetsplatsen, även om tryggheten finns i privatlivet. Garderoben 
fungerar både som ett sätt för omgivningen att tysta och kontrollera en person, men kan 
samtidigt vara en trygg och integritetssäkrande plats för den utsatte. Oavsett om en HBTQ-
person kommit ut på en arbetsplats kan den behöva välja att inte vara öppen på en annan 
arbetsplats eller för vissa delar av företaget eller organisationen. 
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Att	begränsas	av	heteronormen		
Arbetsplatser kan vara inkluderande eller exkluderande för HBTQ-personer. I exkluderande 
miljöer befästs ständigt heteronormen genom både mer tydliga, men också genom mer subtila 
gränssättningar. I motsats visar inkluderande miljöer hur samhällets binära uppdelning mellan 
heterosexuell och icke-heterosexuell kan överskridas genom att chefer och medarbetare 
respekterar och uppskattar en mångfald i sexuella läggningar och könsidentiteter. Att värdera 
mångfald på arbetsplatsen är, enligt Willis, en komplex uppgift som speglar samhällets 
motsättningar mellan olika grupper av människor. I komplexiteten ligger dock en potential att 
inte bara inkludera HBTQ-personer på arbetsplatsen utan göra den till en mer jämlik och 
stöttande för alla medarbetare (Willis, 2009).  

Homofobi, som kan vara en orsak till att HBTQ-personer inte är öppna med sin sexualitet, 
uttrycks sällan öppet och direkt utan är ofta förtäckt i uttryck, kommentarer och skämt på 
arbetsplatsen. Intentionen från dem som uttrycker sig homofobiskt är sällan att sikta på 
enskilda HBTQ-individer, men att gruppen av medarbetare med icke-normativ läggning blir 
mer och mer alienerade från resten av teamet. De kan må sämre och sämre av att vistas i den 
miljön och på sikt kanske de inte kan fullfölja sina arbetsuppgifter. Det första och viktigaste 
steget är att synliggöra den förtäckta homofobin på arbetsplatsen och att alla tar ansvar för att 
utmana den (Willis, 2009). 

Studier av Hammarstedt et al. (2013, 2014) visar att homosexuella personer måste söka fler 
(ca: 20 %) arbeten än heterosexuella personer för att ha samma möjligheter att bli kallade till 
anställningsintervju. Homosexuella män har också lägre årsinkomster heterosexuella män 
(mellan 5–15 % i jämförande studier i USA, Storbritannien, Nederländerna och Sverige vilka 
Hammarstedt et. al (2014) refererar till i sin studie). 

Yrken	som	väljs	bort	
Det är inte ovanligt att HBTQ-personer, medvetet eller omedvetet, ratar yrken och 
arbetsplatser för att deras sexuella läggning inte “passar in” (Lehtonen 2002, 2004b, 2010, 
2016). Det kan också handla om rädsla för homofobi eller att bli utstött, eller bero på en 
förväntan av heteronormativitet (Lehtonen, 2010, 2016). I Lehtonens studie (2010) visade det 
sig att män med icke-normativ sexuell läggning tenderar att välja kvinnodominerade yrken i 
högre grad än gruppen män i stort. Lehtonen poängterar att det inte beror på den sexuella 
läggningen per se, utan att männen anger att de sökt sig bort från yrken som de upplever som 
maskulina eller macho och istället sökt sig till kvinnodominerade yrken, då de trivs bättre i 
dem.   

I Lehtonens studier (2010, 2016) framkommer det att många HBTQ-personer inte ser sin 
icke-normativa sexuella läggning som en begränsning alls i vilka studie- och yrkesval de kan 
göra. Lehtonen (a.a.) menar dock att den visst spelar in, bara att det förhåller sig mer 
komplext än så. Även om det inte är läggningen i sig som påverkar genomsyrar samhällets 
normativa förväntningar på vilket kön som passar överens med vilka yrken även de utanför 
normen. Homo- och bisexuella förväntas således agera enligt heteronormen och lämpa in sig i 
ett av de två leden - det manliga eller det kvinnliga och välja yrke efter det.  
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Chen och Keats (2016) lyfter också hur HBTQ-personer ser vissa yrken som att de inte passar 
ihop med deras sexuella läggning, vilket gör att dessa yrken väljs bort. Orsaken kan vara 
rädsla för diskriminering eller trakasserier eller en konflikt mellan individens värderingar och 
föreställningen om hur dessa passar in i olika yrken. När HBTQ-personer gör yrkesval får de 
således ofta fråga sig vad omgivningen kommer säga snarare än vad de själva vill. Därför kan 
arbeten som passar in i samhällets normer, eller som upplevs som säkra från diskriminering 
och trakasserier väljas framför det egna intresset. Den vanligaste orsaken, enligt Chen och 
Keats (a.a.), har könade förtecken. På grund av samhällets förväntningar ser många HBTQ-
personer som ska eller just har etablerat sig på arbetsmarknaden - för HBTQ-personer - 
stereotypiska yrkesval som de enda möjliga. Stereotypen (i USA och Kanada) för 
homosexuella män är att arbeta med kreativa yrken som traditionellt sett utövas av kvinnor, 
såsom frisör, florist och designer och för homosexuella kvinnor är stereotypen att ha 
“manliga yrken” så som lastbilschaufför eller att ha en idrottskarriär. Vissa yrken är helt “off 
limits”. Att som homosexuell man arbeta med barn är något som samhället ofta ses som 
socialt olämpligt och istället väljer många homosexuella män som till exempel läser till lärare 
att inrikta sig mot äldre barn för att undvika misstankar om pedofili. 

En enkätstudie av amerikanska HBTQ-universitetsstudenter (Schneider och Dimito, 2010)  
visar på att de som angett att deras könsidentitet, könsuttryck eller sexuella läggning påverkat 
de studie- och yrkesval de gjort både kan ha positiva och negativa förtecken. När de jämför 
lesbiska kvinnor, bisexuella kvinnor och män och homosexuella män är det de främst de 
homosexuella männen som angett att deras läggning och/eller könsidentitet haft en negativ 
inverkan. Ca: 60 % av deltagarna i studien uppger att deras sexuella läggning någon gång haft 
en delvis eller stor positiv inverkan. Det som går att utläsa av det som ligger bakom gäller i 
flera fall att det college eller universitet de valde hade ett rykte att vara HBTQ-vänligt, att det 
låg nära ett HBTQ-community eller att skolan i sig blev ett sätt att komma hemifrån och att 
komma ut - som en räddning. 

Teoretiska	utgångspunkter	
Vi är i denna studie intresserade av vilka strukturer som påverkar en människa till att göra 
olika typer av val. Fokus ligger på genusstrukturer och vi har därför valt att analysera vårt 
resultat genom Connells begrepp (1992, 2008, 2009). Vi är också intresserade av att förstå 
vad det är som gör att en person är på ett visst sätt i sin vardagliga miljö hemma och på ett 
annat sätt på sitt arbete och har med hjälp av Hodkinsons och Sparkes Careershipteori, vilken 
bygger Bourdieus sociologiska teori, med tillägg av Colleys (tillsammans med James, 
Diement och Tedder) begrepp yrkeshabitus fått möjlighet att få svar på dessa frågor (Broady, 
1998; Colley, James, Diment & Tedder, 2003; Hodkinson & Sparkes, 1997). Dessa 
presenteras närmare nedan.  

Genusordning		
Connells utgångspunkt är att manligt och kvinnligt är någonting som konstrueras i en ständig 
process och blir till i “görandet”. Detta innebär att det inte är något som finns i oss utan 
snarare blir till genom olika ageranden. Connell menar också att det i samhället finns tydliga 
strukturer eller mönster som alla människor förhåller sig till på ett eller annat sätt. 
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Strukturerna är aktiva i alla typer av relationer; på samhällsnivå liksom på individnivå även 
om de ibland ser olika ut. Strukturerna på samhällsnivån beskrivs genom begreppet 
genusordning där det är relationerna mellan könen som framträder (Connell, 2009).  

Relationerna i den rådande genusordningen säger att män står överordnade kvinnor och att 
det är en tydlig uppdelning av vad män gör respektive kvinnor gör. Det finns också en tydlig 
uppdelning om vad som anses vara kvinnligt och vad som anses vara manligt. Denna 
genusordning ses som så självklar att den sällan ifrågasätts utan ses som normal - det är till 
exempel inget märkligt med att kvinnor och män knäpper skjortorna åt olika håll, går till 
olika frisörsalonger för att klippa håret, köper kläder från olika avdelningar och så vidare. 
Dessa sociala strukturer, eller mönster, som även kan kallas genusarrangemang gör att 
genusordningen upprätthålls och ständigt reproduceras och ses därför som oföränderligt även 
om den i verkligheten är under ständig utveckling (Connell, 2009).  

Individer förhåller sig till platsen de väljer att ta i genusordningen alternativt den de blivit 
tilldelade; de tar eller får en genusidentitet. När någon då inte följer denna genusordning, till 
exempel blir kär i en person av samma kön, ses det som onaturligt och avvikande och kan i 
och med det utsättas för olika typer av våld eller diskriminering. Det finns enligt Connell 
också strukturer eller mönster på andra nivåer så som på en arbetsplats eller i familjen. Ett 
mönster av vem som gör vad på en arbetsplats beskrivs med hjälp av begreppet genusregim. 
Vanligt är att genusregimer följer samhällets genusordning, men det behöver inte vara så (det 
beror på de lokala villkoren på just den arbetsplatsen). Genusregimer anses vara lättare att 
förändra än genusordningen (Connell, 2009).   

Ett annat betydande begrepp som Connell (2008) använder är den hegemoniska 
maskuliniteten. Hon lyfter fram att maskuliniteten är indelad i olika nivåer som konstrueras i 
samklang mellan varandra men också i relation till kvinnor. Dessa olika nivåer kan ses som 
en genushierarki. Överst i denna hierarki finns den ledande positionen - den hegemoniska 
maskuliniteten, vilket är ett ideal som många strävar efter och beskrivs som det naturliga med 
de egenskaper och utseende som skapats utifrån de normer som finns. Denna position ses 
inneha olika egenskaper och beteenden i olika kontexter därför är det näst intill omöjligt att 
leva upp till den då alla inte är överens om vad den innehåller. Trots detta finns det en strävan 
mot denna hegemoniska man, vilken är en idealbild som även kvinnor måste förhålla sig till. 
Även om de flesta män inte är en idealbild av vad som tillskrivs den hegemoniska 
maskuliniteten så är de överordnade kvinnorna och kan därmed dra nytta av makten som den 
hegemoniska maskuliniteten medför. 

Under den hegemoniska maskuliniteten står den delaktiga maskuliniteten. Där ingår de män 
som står bakom och stöttar den hegemoniska maskuliniteten, vilket gäller för merparten av 
män. I botten på hierarkin ligger den underordnade maskuliniteten, och i den kategorin 
återfinns de homosexuella männen. De underordnade männen kan på grund av sin position 
inte dra nytta av de fördelar som de delaktiga männen har möjlighet till (Connell, 2008).  

Det finns en förväntan på att homosexuella män ska agera feminint, vilket förpassar dem till 
botten av hierarkin. Ett sätt att stiga i den är att ta avstånd från femininiteten och spela hetero 
- kallat straight acting. Straight acting betyder att en som homosexuell man (eller kvinna) 
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agerar heterosexuell gentemot andra, som i en roll, utan att praktisera själva 
heterosexualiteten (Connell, 1992, 2008; Harrison, 2013).  

Careership		
Med utgångspunkt i Bourdieus sociologiska teori har Hodkinson och Sparkes (1997) 
utvecklat Careershipteorin. Bourdieu (Broady, 1998; Moore & Sanders, 2012) menar att alla 
individer innehar ett individuellt habitus som vanligtvis gör det möjligt att förstå varför en 
individ handlar och tänker på det sättet den gör - vanor, principer, förhållnings- och synsätt 
som gör att den vet hur den ska bete sig i olika sammanhang och är det som ligger till grund 
för eller utgångspunkt för individens smak och livsstil. Habitus formas av individens uppväxt 
samt sociala erfarenheter och präglar sedan dennes handlingsmönster genom livet då habitus 
är svårt att ändra på. Begreppet habitus är nära kopplat till Bourdieus begrepp kapital som 
beskriver de tillgångar en individ besitter, vilka kan vara sociala, ekonomiska, kulturella eller 
symboliska.  

Careershipteorin (Hodkinson och Sparkes, 1997) beskriver vad en individ ser som möjligt 
och inte möjligt, dels utifrån sitt habitus men också andra faktorer. Detta beskrivs utifrån 
begreppet handlingshorisont. Alla människor har olika handlingshorisonter som gör att de ser 
olika saker som möjliga och icke möjliga. Handlingshorisont präglas av uppväxten i och med 
att den har nära koppling till individens habitus. Teorin säger att val endast görs i samband 
med något som Hodkinson och Sparkes (a.a.) benämner som brytpunkter, som både kan vara 
strukturella, självintitierade och oförutsedda. 

Yrkeshabitus	
Colley et al. (2003) har utifrån Bourdieus teori skapat ytterligare ett habitusbegrepp - 
yrkeshabitus. Hon beskriver att alla har två habitus, ett privat habitus som individen innehar 
hemma eller i bekantskapskretsen men också ett yrkeshabitus som finns på den specifika 
arbetsplatsen, eller inom det yrke där den är verksam. I yrkeshabitus ingår kunskap om den 
kultur som präglar arbetsplatsen gällande till exempel hur medarbetarna pratar, klär sig, för 
sig och annat som anses viktigt på den arbetsplatsen. Enligt Colley et al. (2003) är detta 
viktiga aspekter som individen bör vara medveten om. Till exempel: på en utbildning till att 
bli snickare lärs det inte endast ut yrkeskunskap som är nödvändig för att till exempel bygga 
ett hus, det förmedlas också en kunskap om hur arbetsplatsens yrkeshabitus är. Vilka 
attityder, normer och andra oskrivna regler behöver den blivande snickaren veta om för att 
den ska vara så väl förberedd som möjligt? 

Operationalisering	av	teori	
Teorin fanns med i vår förförståelse i och med att den använts under vår utbildning. Den 
fanns också med i förarbetet inför intervjuerna när vi tematiserade frågorna, samt i 
bearbetning och analys. Till en början använde vi oss av enbart Connells begrepp 
genusordning, genusregim (Connell, 2009), straight acting (Connell, 1992, 2008; Harrison, 
2013) och hegemonisk maskulinitet (Connell, 2008). För att få en djupare förståelse lades 
Hodkinson och Sparkes begrepp handlingshorisont (Hodkinson & Sparkes, 1997) samt 
Colleys begrepp yrkeshabitus (Colley et al., 2003). Handlingshorisonten i Careershipteorin 
och begreppet yrkeshabitus (som bygger på Bourdieus begrepp vilket Careershipteorin också 
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gör), hjälper oss förstå hur Connells begrepp verkar. Förenklat kan genusstrukturer ses som 
något som påverkar yrkeshabitus som i sin tur begränsar valmöjligheterna för individen - 
handlingshorisonten - och detta utgör nyckeln till hur vi använder oss av teorin. 

Metod	
I denna del kommer vi presentera hur vi har gått tillväga för att söka svaret på studiens syfte 
och frågeställningar. Vi kommer att gå igenom vår forskningsstrategi, förförståelse, urval och 
avgränsningar, datainsamling, bearbetning och analys samt etiskt förhållningssätt.  

Forskningsstrategi	
Vi har i denna studie valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som forskningsstrategi då 
vi vill “ge röst” åt de personer vi studerar. Till exempel kan en enkätstudie med fasta svar inte 
fånga komplexiteten i det fenomen som studerats. Då studien genomförts genom kvalitativa 
intervjuer med öppna frågor har det varit möjligt att få ta del av enskilda individernas 
målande berättelser av olika upplevelser och händelser genom deras liv. Detta är också 
anledningar som Kavle och Brinkmann (2014) beskriver som avgörande faktorer till valet av 
just kvalitativa intervjuer som forskningsstrategi. En annan anledning är då ämnet är av 
känsligare karaktär vilket Denscombe (2009) bekräftar som avgörande.   

Vi har valt att genomföra intervjuer med inspiration av det explorativa förhållningssättet. Den 
explorativa intervjun är öppen och inte så strukturerad, utan har en kartläggande karaktär och 
utgår från att huvudfrågor ställs till informanterna och utifrån svaren ställs sedan följdfrågor 
för att utforska vidare. Detta leder till att ny information kommer upp, vilket för den 
explorativa intervjun framåt (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna liknade det explorativa 
förhållningssättet först genom en bredd i frågorna i den första kartläggande delen och sedan 
genom ett djup i frågorna i den uppföljande andra delen. 

Förförståelse 
Båda författarna av denna studie har upplevelser om hur det är att leva utanför normen, fast 
på olika sätt. Vidare är båda intresserade av HBTQ-frågor. Detta kan ha påverkat hur vi 
analyserat våra informanters utsagor. Kvale och Brinkmann (2014) nämner att förförståelse, 
eller för den delen fördomar, är något som aldrig går att komma ifrån. Vi har eftersträvat att 
ha så stor öppenhet som möjligt för att de uppgifter som inte passar in i vår förförståelse blir 
lika sedda som de som passar in. Detta har realiserats genom att vi båda har varit aktiva i 
intervjuer och att vi har analyserat empiriskt material var för sig innan detta gemensamt har 
tematiserats och analyserats. 

Urval 
För att få en djupare förståelse valde vi att ha djupare intervjuer där informanten kunde 
utveckla sitt svar. Denscombe (2009) menar att det är svårt att få en djup förståelse med 
många informanter. Detta begränsade antalet intervjuer som kunde utföras och därmed också 
möjligheter till att göra vidare generaliseringar. Vår avsikt har dock inte varit att kunna göra 
generaliseringar utan snarare att kunna beskriva kvalitativa skillnader inom en grupp som ofta 
beskrivs som homogen. På grund av den begränsade tiden för datainsamling och storleken på 
vårt arbete, samt att det är svårt att hitta informanter och att vi behandlar ett känsligt ämne har 
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inte traditionella tillvägagångssätt som att annonsera (på stan, i tidningar eller på internet) 
kunnat användas. Personliga nätverk (bekantas bekantas) har istället använts för att hitta våra 
informanter. Därför har vi varit selektiva i valet av informanter och försökt att skapa variation 
i form av ålder och uppväxtboendeort och en bredd i yrken. Vi har därmed inte tagit “första 
bästa”, vilket Denscombe (2009) menar inte är ett legitimt val då det inte går att motivera.  

Avgränsningar 
Vi ville veta hur informanter upplevt miljöer och händelser kopplade till studie- och 
yrkesval/liv, snarare än deras tankar om framtida studie- och yrkesval/liv. Vi valde därför 
medvetet att ha informanter i olika åldersgrupper men som ändå var tillräcklig gamla för att 
kunna blicka tillbaka på olika sätt beroende på hur gamla de är, vilket också framkommer i 
analysen. Tre av våra informanter är i 30-årsåldern och två är i 40- respektive 50-årsåldern.  

Även om vår avsikt inte var att generalisera ville vi inte heller att det insamlade materialet 
skulle bli alltför disparat. Vi valde därför att enbart intervjua personer som identifierar sig 
själva som män och som homosexuella för att göra en avgränsning som vi kan hantera i vårt 
format av studie.  

Vi valde att enbart intervjua personer födda i Sverige. Än en gång var anledningen att 
avgränsa till ett hanterbart material proportionerligt med den tid vi har och den storlek på 
arbete som vi gör. Vi sökte från början efter ett bredare omfång av informanter, men insåg vi 
var tvungna att ha ett antal gemensamma aspekter för att kunna se samband och koppla 
samman dem med den tidigare forskning och teori vi funnit. 

Datainsamling	
Intervjuguiden (bilaga 2) utformades med hjälp av en kartläggning av tidigare forskning och 
teorier. Vi läste in oss på ämnet för att få en uppfattning om i vilken riktning vi bör ställa 
frågorna, samt tematiserade dem utefter vad tidigare forskning visar och vad teorierna säger. 
Detta är något som Kvale och Brinkmann (2014) menar är ett viktigt skede för att hitta rätt 
riktning och ett fokusområde i arbetet. De menar också att det är viktigt att ha en teoretisk 
grund för de teman som ska ingå i studien för att sedan addera den nya kunskapen.  

Denscombe (2009) bekräftar att tematisering av frågor är ett viktigt arbete att göra innan 
intervjufasen. De teman vi identifierade och utgick ifrån då vi utarbetade vår intervjuguide 
utgick från Connells begreppsvärld (Connell, 1992, 2008, 2009).  

En intervjuguide upprättades med semistrukturerade frågor med ämnen som skulle tas upp, 
något som Denscombe (2009) menar är användbart då intervjuaren kan avgöra vilka exakta 
frågor som passar bäst efter hand vilket går i linje med hur vi inspirerats av det explorativa 
förhållningssättet. Med semistrukturerade frågor menas att det finns en lista med teman som 
tas upp under intervjun. Intervjuaren har då möjlighet att välja ordning på frågor tillhörande 
de olika teman beroende på hur intervjun ter sig. Detta är något som passade vår studie bra då 
frågorna ibland är av känsligare karaktär. Intervjuerna gjordes av båda författarna, där den 
ena hade passiv roll under ena halvan och sedan tvärtom. Detta gjordes för att säkerställa 
reliabiliteten och att bredda/fördjupa intervjun från två personers perspektiv och ta vara på 
våra olika förförståelser. 
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Vi är medvetna om att det under intervjuerna förekom en maktasymmetri mellan intervjuare 
och informanterna, detta är något som enligt Kvale och Brinkmann (2014) är en ofrånkomlig 
faktor inom kvalitativa intervjuer av flera orsaker. Bland annat då det är intervjuaren som 
sitter på den vetenskapliga grunden för studien, den som bestämt frågorna samt ämne men 
också då informanten inte alltid är medveten om vilka svar intervjuaren söker. Detta kan 
gagna informantens svar genom att undanhålla svar eller ifrågasätta intervjuaren. Vi försökte 
att minimera denna maktasymmetri dels genom att vi använde oss av den explorativa 
forskningsintervjun där syftet är att låta informanten sitta i förarsätet och vara med och 
påverka samtalets riktning (Kavle & Brinkmann, 2014). Vi försökte också minimera den 
genom att utföra intervjuerna på en neutral plats, i detta fall i ett grupprum på ett bibliotek.   

Bearbetning	och	analys	
Då datainsamlingen skedde genom intervjuer spelades dessa in och lyssnades sedan igenom. 
De transkriberades nära inpå intervjutillfällena i sin helhet ut så att all data som kommit fram 
kunde analyseras. Då vi intresserar oss för mer än vad som ordagrant sägs under intervjuerna 
valde vi att använda oss av specialiserad utskriftsform där även “mm: anden” och pauser är 
inkluderade, något som också gör att författarna blir mer vaksam av vad som sägs mellan 
raderna (Kvale & Brinkmann, 2014). Utskrifterna av samtalen kodades genom att nyckelord- 
och meningar märktes ut beroende på vad informanterna berättade.  

Vi har använt oss av en tematiserad analysmodell vilket enligt Widerberg (2002) bidrar till att 
få en helhetsbild av intervjuerna. Det kan också leda till att mönster lättare upptäcks. Vi valde 
att kombinera ett empirinära och ett teorinära förhållningssätt. Det sistnämnda 
förhållningssättet tillämpades genom att vi genom vårt valda syfte och frågeställningen utgick 
från teorier som behandlar strukturer såsom normer, vilket i sin tur gjorde att vi under 
intervjuerna cirkulerade kring ett antal teman. Under intervjuerna uppkom sedan nya teman 
vilket bidrog med att ett empirinära förhållningssätt användes. Vi gick igenom intervjuerna 
en och en för att lokalisera dessa, vilket gjorde att vi såg några som stod ut i flera av våra 
informanters berättelser. Vi fann efter att ha gått igenom alla intervjuer att vi kunde sätta ihop 
tidigare valda teman samt att några hade tillkommit samt att några föll bort.  

Vi reducerade sedan efter hand ner antalet teman till de som följer i resultat och analysdelen 
(Att fostras in i maskulinitetsnormer, Att komma ut, Att begränsas av heteronormen och 
Yrken som väljs bort) genom att se likheter och skillnader mellan olika teman och hur knyter 
an till varandra, samt valde ut dem efter relevans i förhållande till studiens syfte. Dessa teman 
informerades av de teoretiska begrepp som vi använder i studien, se mer under avsnittet 
Teori. 

Etiskt	förhållningssätt	
Enligt Vetenskapsrådets (2017) föreskrifter om god forskningssed är det viktig att en studies 
informanter inte skadas fysiskt eller psykiskt. I detta fall kan endast det senare komma i fråga 
men studiens frågor om karriärval är av den arten att det är svårt att tänka sig att de skulle ge 
direkt psykisk skada. Tidigare studier vittnar dock om diskriminering av homosexuella på 
arbetsmarknaden och informanternas svar får ändå ses som känslig information. Dessutom 
inskränker Europarådets Dataskyddskonvention nr 108 möjligheterna till lagring av 
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personuppgifter med koppling till sexualitet. Extra försiktighet tillämpades därför vid 
studiens datainsamling genom att kontakter togs utan att personuppgifter lagrades och att 
digitalt inspelade intervjuer raderades så snart som intervjuerna hade transkriberats och 
anonymiserats. Vi har i kontakt med informanter utgått från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
som följer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2017). 

Informationskravet innebär att presentera väsentlig information för informanten i första hand 
gällande studiens syfte, informantens roll och frivillighet (Vetenskapsrådet, 2017). Detta krav 
uppfylldes genom ett kontaktbrev, (bilaga 1) men även i början av intervjun informerades 
informanterna om studiens syfte samt hur insamlandet av data skulle gå till. Informanterna 
fick också information om vilka vi var och varför vi tyckte att ämnet behövde studeras. De 
informerades också om att det när som helst under processen har rätt att hoppa av.  

Enligt Vetenskapsrådet (2017) så innebär samtyckeskravet att informanten själv har rätt att 
bestämma över sin medverkan. Detta krav uppfylldes genom att alla informanter skriftligt 
tackade ja till att bli intervjuade och att de genom sitt ja förstått innebörden av deltagandet. 
Detta är något vi gjorde skriftligt i kontakten med informanterna men även muntligt i 
inledningen av intervjun. 

Vi har under C-uppsatsens process värnat om att informanterna ska känna sig trygga med att 
vara med i denna studie. Detta gjorde vi med hjälp av konfidentialitetskravet där 
informanternas anonymitet och integritet står i centrum (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har 
därför valt att inte prata om våra informanter eller innehållet i intervjuerna med andra eller i 
andra sammanhang än i arbetet med studien. Vi har helt anonymiserat informanterna och tagit 
bort de delar som kan göra det möjligt att spåra dem. Detta är även någonting informanterna 
fick information om innan och under intervjuerna. 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017) har vi följt på det viset att informanterna 
informerades om att den insamlade materialet i första hand skall användas till vår C-uppsats 
men att resultatet senare eventuellt kommer användas till skapandet av en vetenskaplig artikel 
författad tillsammans med vår handledare. Samtliga informanter har även fått exemplar av 
uppsatsen skickad till sig. 

Resultat	och	analys	
	

För mig var det väldigt viktigt i alla fall då när jag sökte min karriärväg att söka mig 
till ställen där jag inte blev mobbad helt enkelt där jag kände att jag kunde vara trygg 
och vara den jag var så mycket som det gick. - Lars 

Vi kommer i detta avsnitt först att presentera vad informanterna berättar för att sedan koppla 
det till resultat från tidigare forskning. I informanternas berättelser har vi kunnat identifiera 
ett antal teman som representerar några av de underliggande aspekter som kan påverka 
homosexuella mäns vägar genom deras studie- och yrkesliv, och som vi delar in vårt resultat 
i. Dessa kallar vi Att fostras in i maskulinitetsnormer, Att komma ut, Att begränsas av 
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heteronormen samt Yrken som väljs bort. Avslutningsvis kommer detta analyseras utifrån 
tidigare presenterade teoretiska begrepp. Först följer en presentation av informanterna, vilka 
är omdöpta efter Statistiska centralbyråns, SBC (2018) lista över de vanligaste tilltalsnamnen 
för män 2017.  

Presentation	av	informanter	
Informant 1, hädanefter kallad Lars, är i övre 50-årsåldern och arbetar inom kulturvärlden där 
han, inom sin verksamhet, driver ett projekt med HBTQ-fokus. Han är uppvuxen i olika 
mindre orter på landsbygden tillsammans med sin mamma och pappa (som separerade under 
Lars uppväxt), som arbetade på bank respektive inom skola, och han har tre äldre bröder. 
Idag bor han i en mellanstor svensk stad. Under hans senare ungdomsår och tidiga vuxenår 
var Lars verksam inom vården, efter att ha studerat vård på gymnasiet. Detta följdes senare 
av studier inom teater och film på universitetet. Kultur har Lars sedan dess arbetat med på 
olika sätt, både inom kommunal verksamhet och genom olika projekt. Han beskriver sig själv 
som en social person som gillar att diskutera och filosofera. Lars upplevde att uppväxten i de 
mindre orterna som begränsande, men samtidigt inte. “På ett litet ställe blir det snabbt erkänt 
vem man är och då också nåt accepterande i det tror jag också.” Dock hade han det ganska 
jobbigt på högstadiet då han blev retad för hur han var; ”då sa man inte bög utan ‘vad feminin 
du är’, som ett skällsord.” 

Informant 2, hädanefter kallad Mikael, är i nedre 30-årsåldern och växte upp i en mindre ort 
tillsammans med sin mamma, pappa och bror, samt en syster som gick bort när Mikael var 
ung. Hans pappa arbetar med administration och mamma med personer i behov av särskilt 
stöd. På gymnasiet läste Mikael naturvetenskaplig linje, för att efter studenten flytta till en 
mellanstor stad och studera vidare på universitet inom data, vilket han idag fortfarande 
arbetar inom. Han har tidigare haft ett eget företag med inriktning på markskötsel och har 
också arbetat med djur. Han beskriver sig som en stabil, trygg och tystlåten person med 
intressen som dataspel, film, foto och matematik. På arbetsplatsen har han en tydlig ledarroll. 
Mikael trivdes på ett sätt bra i sin hemkommun; att det gick lätt att cykla överallt och att det 
var en bra gemenskap med kompisar där. Dock kändes orten mer och mer inskränkt ju äldre 
han blev och han upplevde att “folk höll hårt på normerna”. Flytten till den stad han nu bor i 
berodde på att han såg den som mer tolerant och öppen. 

Informant 3, hädanefter kallad Anders, är i övre 30-årsåldern och uppvuxen i en medelstor 
svensk stad. Han växte upp som ensambarn med en pappa som var egenföretagare inom 
städbranschen och en mamma som arbetade med ekonomi och administration. Han bor nu i 
en något större stad där han arbetar inom juridik. Han har en universitetsutbildning inom 
ämnet och läste Samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet. Efter slutförd 
militärtjänstgöring har Anders bland annat arbetat inom journalistik och på ett tvätteri. 
Intressen hos Anders är samhällsfrågor, politik, språk, historia och som ung har han sysslat 
med teater. Han beskriver sig själv som en hjälpare och som en ledare, samt snabb och 
effektiv. Anders säger sig blivit präglad av sin uppväxtort på det sätt att det är en “arbetarstad 
med hårda nypor”. En homofobisk incident under gymnasietiden gjorde honom besviken på 
sin stad, fick honom upptäcka sidor av den han inte sett tidigare och att flytta därifrån. 
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Informant 4, hädanefter kallad Johan, är i övre 30-årsåldern, uppväxt i en mindre svensk stad 
men är numera boende i en medelstor stad där han studerar på universitet inom det 
konstnärliga området. Han växte upp med en mamma som arbetade på kontor, en pappa som 
är ingenjör, samt en storasyster. På gymnasiet gick Johan Samhällsvetenskapliga programmet 
och efter det har han bland annat arbetat på förskola, i butik och inom hotell och restaurang. 
Han ser sig själv som en öppen, pratglad, hjälpsam och social person som gillar inredning och 
design samt att rita, skapa och bygga. Johan upplevde sin hemkommun som macho och att 
han inte passade in. På äldre dagar har han dock upptäckt nya sidor av staden och träffat 
tidigare bekanta på nytt, vilka varit mer öppensinnade än vad han tyckte förut. Detta har gjort 
att han vill flytta tillbaka. 

Informant 5, hädanefter kallad Erik, är i övre 40-årsåldern, är uppvuxen i en by på 
landsbygden, men bor numera i en mindre svensk stad och arbetar inom skola. Han har 
tidigare arbetat inom handeln och varit butikschef, vilket gick i linje med hans 
gymnasiestudier som genomgicks på motsvarande Handelsprogrammet. Erik har även varit 
politiskt engagerad och aktivt drivit HBTQ-frågor. Erik ser sig själv som social och 
omtänksam, han är intresserad av människor och gillar att resa. Han upplever sin hemby som 
mycket heteronormativ, mycket på grund av en stark frikyrklig närvaro. Han upplevde dock 
ingen riktad homofobi då något annat än heterosexualitet inte existerade i den världsbild som 
rådde bland invånarna i byn. 

Att	fostras	in	i	maskulinitetsnormer		
Tre av informanterna, Lars, Anders och Erik gjorde lumpen och beskriver hur det var en 
sexistisk och i vissa fall homofobisk miljö och att de i den valde att inte vara öppna med sin 
homosexuella läggning De spelade hetero och det var aldrig någon som då ifrågasatte deras 
läggning. Anders ifrågasätter varför han gjorde lumpen över huvud taget, han menar att han 
inte var nån kille som passade in där, han uttrycker bland annat: 

…//...det var väl mest det här med att jag aldrig har varit nån kille som gillar att 
springa runt i skogen å hålla på å så där. Jag har heller aldrig varit nån som hållit på 
med fysisk aktivitet… nä men jag har aldrig varit nå som gillat idrott särskilt mycket 
och det ingår ju mycket fysiska aktiviteter där så att det var ju mycket idrott å sen var 
det ju den här ångesten man hade när man visste att man skulle åka ut i två veckor i -
30 ute på fjället men bah ooh gud liksom. - Anders    

Han tycker själv “att han inte var någon som behövde lumpen på det sätt som många av de 
andra killarna gjorde”, då han tycker sig fått den delen genom att växa upp som ensambarn. 

Anders beskriver att stämningen var väldigt maskulin och nästan homoerotisk under de 10 
månader han tillbringade i lumpen och framför allt tiden de tillbringade i logementet. Det var 
mycket porrfilmstittande i grupp och halvnakna killar som hoppade på varandra i sängen, 
som han uttrycker det ”lite fängelsegrejen typ”, något han då tyckte var lite roligt: ”jucka på 
du då, du är ju snygg sen vet du inte att jag tycker det här är ganska roligt”. 

Vi analyserar att det var kombinationen av att de var män i en mansdominerad miljö som 
gjorde att de inte valde att vara öppna med sin läggning och därmed inte kunde vara sig själva 
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fullt ut, vilket kan eventuellt kan ses som att habitus (jfr. Broady,1998; Moore & Sanders, 
2012) yrkeshabitus (jfr. Colley et al., 2003) inte stämmer överens. Detta bekräftas av 
Lehtonen (2016) som säger att män eller personer som uppfattas som män måste tänka på och 
kontrollera sitt beteende för att fortsätta uppfattas som män och på så sätt slippa bli 
ifrågasatta eller behandlas illa, vilket han kopplar till att maskulinitet har högre status i 
samhället än femininitet. Detta gör att män och personer som uppfattas som män och som är 
homosexuella kan ha det svårt att vara öppna med sin läggning. Lehtonen beskriver också i 
tidigare studier (2002, 2004b) hur den finska militärtjänstgöringen kan vara en särskilt jobbig 
tid för unga icke-heterosexuella män. Militärtjänstgöringen i Finland är obligatorisk för män 
och valbar för kvinnor likväl som den var i Sverige (SOU 2000:21) då våra informanter växte 
upp, vilket gör att vi kan dra vissa kopplingar mellan vår studie och de som Lehtonen gjort. 
Det var, då som nu, övervägande män i lumpen vilket i sin tur leder till en manlig miljö. 
Männen i Lehtonens studier (2002, 2004b) har, liknande informanterna i vår studie, 
upplevelser av en sexistisk och homofobisk kultur i den miljön.  

Att	komma	ut		
Både Lars och Erik, som är de två äldre av informanterna i studien, kom ut senare i livet efter 
att ha levt i heterosexuella relationer och fått barn. Lars har vetat sen barnsben att han är 
homosexuell men höll det hemligt för omvärlden tills han var i 30-årsåldern. På frågan om 
hur det var att leva ett liv där han dolde sin sexuella läggning svarar han: 

Väldigt ensam och farlig värld, jag hade en bild: det här behöver jag inte berätta för 
nån, jag kan dö med den här hemligheten, ingen behöver få veta den, och ingen får 
veta dem. Och det var en helt annan situation än vad det är nu. För då var ju häxjakten 
med HIV igång, då HIV var samma sak som homosexualitet, det var väldigt svårt att 
acceptera det för mig själv - Lars 

Erik har också alltid mer eller mindre vetat om sin sexuella läggning men inte accepterat den. 

Jag accepterade det när jag var drygt 24 år. Jag hade ju barn med min dåvarande tjej å 
så började vi umgås med ett par som hade barn i samma ålder å han var ganska intim 
han ville gärna kramas och pussas och då började jag förstå att jag faktiskt gillade 
män. - Erik 

Tiden i relationen med flickvännen beskriver han som lycklig. När insikten om att det var 
män han egentligen attraherades av menar han att han förstod att det var en konstgjord lycka.  

Både Lars och Erik började utbildningar som resulterade i deras nuvarande yrke sent i livet. 
Vi drar här en koppling till Russon och Schmidts studie (2014), som visar att karriären 
påverkas positivt om en individ med icke-normativ sexuell läggning känner sig trygg i sin 
sexuella läggning. Det innebär att självkännedomen har en viktig roll. Russon och Schmidt 
menar att individer som är säkra i sig själva har lättare för att hantera negativa attityder 
gentemot det normbrytande och diskriminering jämfört med de som inte hittat den 
tryggheten, vilket i sin tur gör att de kan lägga mer fokus och energi på sin karriär. Detta kan 
vara en förklaring till att Lars och Eriks karriärer mer på allvar tog fart i och med att de var 
mer säkra i sin sexuella läggning. 
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Mikael, Anders och Johan kom alla ut i tonåren. De beskriver alla tre att de inte hade så 
mycket problem med att komma ut för sin klass eller andra kompisar, men att det var mer 
eller mindre traumatiskt att komma ut för sina föräldrar. Mikael mötte en oro från sin 
mamma, som inte tyckte han skulle berätta för någon om sin läggning för att hans lillebror då 
kanske skulle bli retad. Anders mamma började storgråta och hans pappa sa att han var rädd 
att det inte kommer gå bra för honom i livet. De var också besvikna över att de förmodligen 
inte skulle få några barnbarn. Efter att Johan kommit ut för sina föräldrar pratade inte hans 
mamma med honom på en vecka och hans pappa fick gå emellan honom och henne, vilket 
gjorde det jobbigt på veckorna då han inte var hemma då. 

 …//…hon hade jättesvårt med allt som rörde homosexualitet. Det fanns saker som 
man bara inte fick prata med henne om, vilket inte underlättade…//…Vi har aldrig 
pratat om varför hon agerade som hon gjorde när jag kom ut. - Johan  

Att komma ut kan ses som en oftast frivillig brytpunkt (jfr. Hodkinson & Sparkes, 1997) men 
kan också vara påtvingad av omgivningen. Att komma ut kan begränsa handlingshorisonten 
(jfr. Hodkinson & Sparkes, 1997.) då individen kan mötas av homofobi och diskriminering 
men att komma ut kan också vidga handlinshorisonten. Att slippa behöva dölja sin sexuella 
läggning vilket, som Lars säger, både kan vara ensamt och farligt och utan det kan individen 
göra val mer fritt utan rädsla för att bli avslöjad. Både Lars och Erik försökte leva enligt 
heteronormen trots att de visste att de egentligen inte ville det. Heteronormen förhåller sig till 
de strukturer som finns samhället, så som genusordningen (jfr. Connell, 2009) och den 
hegemoniska maskuliniteten (jfr. Connell, 2008). Genom att agera straight (jfr. Connell, 1992, 
2008; Harrison, 2013) lyckades informanterna på ett sätt, i omgivningens ögon, passa in i 
heteronormen, men samtidigt mådde de inte bra av att inte få vara sig själva.  

Att vara öppen 
Samtliga informanter beskriver sig själva som helt öppna med sin läggning, dock sällan i 
homogena grupper av män där det är en grabbig stämning eller kultur. Alla betonar också att 
deras sexuella läggning inte är något de i normalfall själva berättar för nya bekantskaper, 
såvida de inte får frågan eller om det är en naturlig situation att prata om sitt kärleksliv. I flera 
fall har informanterna mött en förvåning från sin omgivning över att de är homosexuella och 
ibland har de mött reaktioner av det är något de borde berättat tidigare. Mikael berättar till 
exempel om hur en kollega som började på hans arbetsplats genom en praktik fick reda på 
hans läggning först efter tre månader. 

”Varför har du inte berättat att du är homosexuell?! Det borde du säga direkt! tyckte 
han. …//… ”det är en viktig pusselbit i ditt liv som du borde berätta om, att det är en 
del av din personlighet. Det är klart man vill veta sånt!” Jag ser det som, jamen det 
spelar väl ingen roll? Du fick ju veta tillslut. Så jag känner inte att jag behöver berätta 
det för nån, om det inte finns anledning till det. - Mikael 

Dessa typer av reaktioner är något vi kan finna i resultatet av andra studier som gjorts, till 
exempel Willis (2011) lyfter i sin studie fram en informant som blivit anklagad för att ha 
ljugit när han inte berättat om sin läggning. Willis (a.a.) beskriver det som ett moment 22 där 
den med icke-normativ läggning kan känna sig mer eller mindre tvingad att berätta om sin 
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läggning men samtidigt blir skambelagd efteråt för att inte ha berättat tidigare. Omgivningen 
kan känna sig lurad och i värsta fall också bli fientlig.   

Vi kan se att trots att våra informanter väljer att leva öppet så finns det fortfarande situationer 
där de väljer att agera straight. Detta menar vi kan ha att göra med de olika yrkeshabitus (jfr. 
Colley et al., 2003) som finns inom deras respektive yrken och om det korrelerar eller inte 
med deras egna habitus (jfr. Broady, 1998; Moore & Sanders, 2012) som de besitter. Det kan 
finnas ett habitus där personen är öppen privat men ett yrkeshabitus som säger att den inte 
borde vara öppen på arbetet. I vissa situationer och inom vissa yrken eller på vissa 
arbetsplatser finns mer acceptans mot HBTQ-personer och därmed är det lättare att vara 
öppen där (Colgan et al., 2007). Samtliga informanter beskriver att de inte är öppna i 
homogena grupper av män där det är en grabbig stämning eller kultur. Detta kopplar vi till 
den hegemoniska maskuliniteten (jfr. Connell, 2008) där homosexuella män är underordnade 
de deltagande männen och några som det kanske gärna trycks ner på genom till exempel 
skämt eller genom andra homofobiska eller diskriminerande uttryck. Det kan också ske mer 
subtilt genom en förväntan av att de, som är avvikande från normen, ska vara öppna med sin 
läggning i alla lägen för de som är inom den.   

Att	begränsas	av	heteronormen	
Samtliga informanter, förutom Erik, upplever en mer eller mindre stark (och hämmande) 
heteronormativitet på sina arbetsplatser. Deras berättelser vittnar till exempel om en 
förväntan hos sina arbetskamrater att alla ska vara hetero, vilket tar sig uttryck i frågor som: 
”har du någon flickvän” istället för ”har du någon partner” och att det ofta pratas om vad de 
heterosexuella kollegorna gjort med sina män/fruar och barn på helgen, men att frågor om 
informanternas romantiska liv kommer mer sällan.  

Mikael pratar också om en utbredd sexism i samhället som i samband med heteronormativitet 
kan, i hans ögon, kan ta sig absurda uttryck. Detta fick han och hans pojkvän erfara 
exempelvis vid ett bilköp. Hans pojkvän, som kommit till affären tidigare sa att han ville att 
hans sambo skulle se bilen innan de skrev på, varpå bilhandlaren utropade: “Ja, hör du med 
den lilla ballerinan, vad hon tycker!” 

Johan känner en rädsla över att i framtiden behöva arbeta tillsammans med män då han tror 
att han inte skulle trivas med det. Han upplever universitetet som en frizon då det är många 
där som inte lever enligt heteronormen. Detta gör att han inte känner sig utanför eller konstig, 
vilket han annars kan känna i många sammanhang. Han tror dock samtidigt att hans blivande 
yrke präglas av en stark heteronorm.  

Erik upplever skolvärlden i stort som heteronormativ, men sin egen arbetsplats som en trygg 
och öppen oas. Detta mycket tack vare chefen som aktivt utmanar heteronormativitet och 
föregår med gott exempel. ”Han är väldigt oheteronormativ, han vill gärna provocera. Han 
kan komma med nagellack till jobbet och vi har regnbågsflaggan lite överallt”.  

Hur heteronormativiteten ständigt reproduceras på arbetsplatsen är något som vi även kan se i 
resultaten i tidigare forskning. Genom att heterosexuellas romantiska liv tar stor plats såväl i 
fikarummet, som genom signaler såsom vigselringar på heterosexuella medarbetares fingrar 
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och foton på deras partners och barn på skrivbordet, upprepas det heterosexuella gång på 
gång och det icke-heterosexuella får ont om plats. Dessa gränser för heteronormativiteten 
som hålls upp upplevs inte sällan som exkluderande för HBTQ-personer (Willis, 2009; 
Lehtonen, 2016). 

I Johans oro över framtiden inom hans kommande yrke analyserar vi in ett habitus (jfr. 
Broady, 1998; Moore & Sanders, 2012) (format av kvinnliga förebilder och bekantskaper) 
som kanske inte passar ihop med det yrkeshabitus som råder (en maskulin miljö). Erik 
upplever det motsatta på sin arbetsplats, dit han tror han blivit handplockad, att det är en 
accepterande och öppen miljö där han kan vara sig själv. Vi analyserar att det råder en annan 
slags genusregim (jfr. Connell, 2009) och ett annat yrkeshabitus på hans arbete.  

Informanterna vittnar också om en utbredd heteronormativitet under sina uppväxter. Om Lars 
hade kunnat ändra något i sin uppväxt önskar han att heteronormen inte hade varit så stark. 

…//... men det önskar jag ju fortfarande, att folk ska få vara den de är… För mig är det 
nog den brist som jag kände; att det inte fanns något att spegla sig i, ingen 
information, trodde jag var ensam i hela världen att gilla killar. - Lars  

Det är också det som fått honom starta det HBTQ-projekt han driver på sin arbetsplats; att 
han vill ge andra den spegel han själv inte hade när han växte upp. Projektet har dock inte 
varit uppskattat av alla. En kollega har öppet uttryckt homofobiska åsikter om det och 
besökare till verksamheten kan också komma med nedsättande kommentarer. 

Att i sammanhang gå mot normen kan vara ett sätt att aktivt försöka förändra de rådande 
strukturer (till exempel genusordningen) som gör att normen över huvud taget finns. Att 
befinna sig utanför heteronormen och till exempel inte agera straight är en revolt i sig (till 
exempel försöka ändra genusregimen). 

Homofobi 
Samtliga informanter har vid något tillfälle i livet blivit kallade för homofobiska tillmälen 
och i vissa fall blivit mobbade eller utstötta på grund av det under skoltiden, men har i vuxen 
ålder endast hört om andra som blivit utsatta för homofobi. Detta har till exempel tagit sig 
uttryck i att kompisar blivit nedslagna på krogen eller attackerade när de gått i Pride-parader. 

I linje med det våra informanter vittnar om så finns det i tidigare forskning också där material 
som beskriver hur homofobiska kommentarer och mobbning är vanligt i skolmiljöer (Colgan 
et al., 2007; Schmidt et al., 2011). Individens prestationer i skolan påverkas negativt såväl 
som att framtidsdrömmar kan grusas. En effekt av detta kan vara att unga HBTQ-personer 
kan hoppa av sina studier eller välja att inte studera vidare, med rädsla för att mobbningen 
ska fortsätta (Colgan et al., 2007). 

Att utsättas för homofobi, antingen vid enstaka tillfällen, eller systematiskt under skoltiden 
begränsar handlingshorisonten (jfr. Hodkinson & Sparkes, 1997) för homosexuella personer. 
Att tvingas hoppa av sin utbildning eller inte våga studera vidare på grund av omgivningens 
attityder gentemot sin sexuella läggning är en direkt avkapning. I Lars fall har mobbningen 
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påverkat honom ända fram tills idag, då han i sin karriärväg sökt sig till ställen där han inte 
blir mobbad, där han kunde känna sig trygg och vara den han är.  

Diskriminering 
Lars beskriver hur han upplever en heteronormativitetshierarki där homosexuella ses som en 
svaghet i samhället. Detta då de inte uttrycker sig “lika grabbigt, som att peka med hela 
handen, lite bulldoserbeteende”. Han har inte upplevt någon direkt diskriminering på grund 
av att han har en normavvikande läggning men han anar att han blivit bortsållad i processer 
där han sökt chefstjänster just för att andra tror att han är skörare och vekare på grund av att 
han är homosexuell. 

 ...//...Hade jag varit kvinna så kanske jag hade sett starkare ut än vad de tycker att jag 
ser ut som man till exempel. Då de kanske vet att jag är homo men också hur jag 
uttrycker mig. Jag kommer liksom inte in och är. Faller inte i deras norm. De tror inte 
att jag är handlingskraftig eller att jag kan leda andra människor därför att jag är 
kanske mjukare? - Lars 

Han säger dock att han tjänar mindre än många andra män men att förklaringen till det är för 
att han valt kvinnodominerade yrken, både nu inom kulturvärlden men också då han arbetade 
inom vården. 

Schneider och Dimito (2010) menar att individens tidigare erfarenheter om ett visst yrke har 
en viktig roll hur en ser sig själv inom den branschen. Tror individen att den kommer bli 
diskriminerad av en eller annan anledning så väljs antagligen det yrket bort.  

Resultaten i svensk forskning (Hammarstedt et al., 2013, 2014) visar bland annat att det 
förekommer diskriminering mot homosexuella män och kvinnor genom att de behöver söka 
fler arbeten än heterosexuella för att få en anställning, samt att lönerna är lägre än för 
heterosexuella. De visar också på att den könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige 
påverkar inkomster och möjligheter för HBTQ-personer, då de könsskillnader som finns på 
arbetsmarknaden gäller oberoende av sexuell läggning. Homosexuella män diskrimineras 
främst när de söker efter arbete eller arbetar inom mansdominerade yrken, såsom till exempel 
verkstads- eller byggnadsarbetare, vilket vi här kopplar till den hegemoniska maskuliniteten 
(jfr. Connell, 2008) och genusordningen (jfr. Connell, 2009). Det bekräftas även av det Lars 
säger om att ses som skör som homosexuell man, men att han tror att han skulle ses som stark 
om han var kvinna.  

Positiv inverkan 
Flera av informanterna beskriver tillfällen då de gynnats av sin homosexuella läggning. Lars 
beskriver att han haft hjälp av sin homosexuella läggning i det HBTQ-projekt som han driver. 
Även Erik beskriver hur hans engagemang i en HBTQ-förening samt att han får möjlighet att 
vara en förebild på hans nuvarande arbetsplats har gjort att han kan nå fram med sin vision 
lättare, visionen om att göra skillnad i andra, framför allt unga, människors liv. Han beskriver 
att erfarenheter av att vara homosexuell och vad det fört med sig, exempelvis att inte alltid ha 
accepterat sig själv och att tillhöra en minoritet gör att han kan sätta sig in i unga personers 
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problem och veta hur han kan hjälpa dem. Bland de yrken han har funderat på att arbeta inom 
nämner han studie- och yrkesvägledare: 

…//…då får man prata med ungdomar å hjälpa dem...//...vad behöver den här personen 
hjälp med? Å hitta en väg. Om man gör sånnadär tester så får jag alltid kurator, 
socionom, präst och själavårdsyrken. - Erik 

Mikael beskriver att den homosexuella läggningen kan vara en fördel då han stöter på andra 
homosexuella, ”då har man någonting man kan connecta med”. Detta kan enligt honom ge 
fördel om han är i beroendeställning till den andra homosexuella men också en fördel då det 
kan ge en fribiljett i det sociala livet. Anders tror att han som ung sågs som exotisk i och med 
att han var homosexuell och att det gav honom fler kompisar. Johan beskriver hur han i 
kvinnliga umgängen ser sin homosexualitet som en avväpnande strategi - att han hamnar på 
samma nivå som kvinnorna vilket i sin tur gör att de inte ser honom som något hot och att 
samtalen blir mer öppna. 

Johan beskriver också hur han blivit rekryterad genom att ha rört sig i HBTQ-kretsar. På 
frågan varför chefen anlitade just honom för ett arbete på ett hotell blir svaret: ”Därför att han 
var en gammal bög och jag var en ung söt bög.” Erik misstänker att han är inkvoterad på sin 
arbetsplats för att de gärna ville ha en homosexuell person med i teamet. 

Vi analyserar här att den homosexuella läggningen hos våra informanter indirekt har haft en 
positiv inverkan i vissa fall. Även resultaten i tidigare forskning visar att den homosexuella 
läggningen kan innebära en positiv inverkan för intresse, karriärvägar och arbetsmiljö. I 
samband med studie- och yrkesval anger ca: 60 % av deltagarna i Schneider och Dimitos 
studie (2010) att deras sexuella läggning någon gång haft en delvis eller stor positiv inverkan. 
Det som går att utläsa av det som ligger bakom gäller i flera fall att det college eller 
universitet de valde hade ett rykte att vara HBTQ-vänligt, att det låg nära ett HBTQ-
community eller att skolan i sig blev ett sätt att komma hemifrån och att komma ut - som en 
räddning. Det kan också vara en fördel att vara normavvikande på en arbetsplats då det, hos 
en som medarbetare, gör att förståelsen för andra personer är bättre (Lehtonen, 2004b). 
Utifrån tidigare forskning och analysen av svaren från informanterna i vår studie kan vi se en 
del motsättningar och paradoxer. Tidigare forskning beskriver att det förekommer 
diskriminering av HBTQ-personer på arbetsmarknaden och arbetsplatser. Våra informanter 
beskriver dessutom att de aktivt har undvikit arbetsmiljöer där de tror att det kan förekomma 
diskriminering eller trakasserier, ändå beskriver de att deras homosexuella läggning inverkat 
positivt på karriär och på deras arbetsmiljö. Vårt antagande blir att våra informanter 
förminskar sin egen handlingshorisont på grund av en förväntan av diskriminering. I och med 
att de har en snäv handlingshorisont gör en minsta vidgning av handlingshorisonten att de 
närmast “övervärderar” den. Vidgningen kan vara positiva upplevelser såsom att bli 
inkvoterad på sin arbetsplats eller bli rekryterad på grund av sin sexuella läggning, saker som 
inte nödvändigtvis uppfattas extra positivt av personer innanför heteronormen. För en 
heterosexuell person ses det som en självklarhet att kunna göra karriär, att välja vad den 
arbetar med utifrån intresse, eller att inte bli diskriminerad på arbetsplatsen. 
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Handlingshorisonten (jfr. Hodkinson & Sparkes, 1997) kan vidgas genom den homosexuella 
läggningen, detta är något som Johan och Erik erfarit genom att de fick arbete - troligt - just 
på grund av sin sexuella läggning. Vi tänker också att det är lättare inom vissa yrkeshabitus 
(jfr. Colley et al., 2012) att gynnas av sin sexuella läggning än andra. På till exempel Eriks 
arbetsplats som är inom skolans värld säger yrkeshabituset att det positivt med en mångfald 
av människor. I och med att Erik har vistats i HBTQ-kretsar har också hans handlingshorisont 
vidgats då han genom de erfarenheterna fått uppleva en ny miljö, som i sin tur gjorde att han 
sökte sig dit.  

Att vara kunskapsbank 
Lars har haft personer som Jonas Gardell, Richard Wolf och Eva Dahlgren som förebilder i 
sitt liv för att de vågar/vågat ta plats, något som kan ses som ett vidgande av 
handlingshorisonten (jfr. Hodkinson & Sparkes, 1997). På frågan om han själv känner att han 
vågar ta plats med sitt HBTQ-projekt säger han att det kanske har blivit lite för mycket. 
Framför allt beskriver han det som att projektet blivit personligt förknippat med honom och 
att det känns förminskande, då han inte gjort det för sin egen skull utan för en mycket större 
sak. Han berättar också att han tog stöttning av redan beslutade styrdokument för 
verksamheten när han startade projektet. I dessa står det att man ska arbeta mot homofobi, 
men Lars upplever att de tidigare endast varit tomma ord och inget som realiserats i 
verksamheten. De andra är väldigt tacksamma att det är någon som gör det så att de slipper. 
”Eldsjälssyndromet… men kanske inte är så hållbart då.” 

Willis (2009) synliggör att många arbetsplatser har likabehandlingsplaner där det står att det 
ska arbetas aktivt med HBTQ-frågor, men att det trots detta är alltför vanligt att dokumenten 
inte används när de kan användas. Willis (2009) lyfter fram detta som problematiskt på så sätt 
att HBTQ-personer inte har någonting konkret att stötta sig mot då de till exempel upplever 
diskriminering eller liknande.  

Lars berättar att han försöker hålla sig till att prata om projektet och vad det handlar om på 
arbetet och inte vara för privat, då han lätt kan hamna i ”utbildar-facket” när många ibland 
använder honom som en slags ”kunskapsbank”.  

...//…tror dock det är värre för transpersoner som hela tiden får berätta och förklara. 
Förr var det mycket mer att jag skulle berätta massa om mitt sexliv, hur jag tänker och 
känner, varför jag är så störd. Det är ju också en bra grej med kunskap, har inte jag 
kunskap så finns det där. - Lars  

Erik ser det snarare som ett kall att utbilda andra i HBTQ-frågor. Han vill göra skillnad och 
vara en förebild för andra. Han säger också att om det inte vore för det politiska arbetet i 
HBTQ-frågor som han tidigare gjort, hade han inte haft det arbete han har idag utan 
antagligen fortfarande varit kvar inom handeln. Han har också fått intyg på att han faktiskt 
gör skillnad, till exempel genom att andra har vågat komma ut som homosexuella tack vare 
honom. 

Något vi kan se i resultatet i tidigare studier är att det är vanligt att HBTQ-personer ses som 
just en kunskapsbank som förutsätts svara på frågor om den avvikande identiteten eller 
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läggningen (Lehtonen 2016; Willis 2009, 2012) Samtidigt känner HBTQ-personer ofta krav 
på sig att inte verka för avvikande och att de måste försöka förklara att de är som alla andra. 
Att göra arbetsmiljön mindre heteronormativ är något som Willis (2009) beskriver som ett 
ansvar som HBTQ-personen förväntas ta istället för arbetsplatsen, vilket kan vara 
känslomässigt utmattande och ta tid från de egentliga arbetsuppgifterna. Att försöka 
normalisera sin icke-normativa läggning kan också leda till att HBTQ-personen begränsas till 
att enbart prata om alla vardagliga och “vanliga” saker den och dennes partner gör såsom att 
diska, tvätta och laga mat och att den inte kan ventilera sitt förhållande på det sätt som deras 
heterosexuella arbetskamrater kan göra öppet. Detta är något våra informanter beskriver att 
de ofta får göra då de, frivilligt eller ofrivilligt, får agera utbildare eller kunskapsbank.   

Yrken	som	väljs	bort		
Johan säger: ”Jag har ju aldrig arbetat med nåt utanför bögnormen”. Han har då arbetat i 
flertalet butiker, inom hotell och restaurang, inom barnomsorg samt inom lokalvård. Detta 
speglar också övriga informanters tidigare arbetsområden. De har tidigare jobbat inom 
tvätteri, trädgårdsskötsel, butiker, djurvård och barnomsorg.  

Flera av informanterna beskriver att de finns yrken som de känner att de inte tror de skulle 
trivas inom. Mikael beskriver hur han inte trivs i sammanhang som blir för grabbiga. 

Jag trivs nog inte om det är väldigt mycket prestation å så… råa skämt å sådär... jag 
tänker att jag inte skulle trivas på en byggarbetsplats eller på en bilhandlare eller på en 
rörmokarfirma, fast det kanske är fördomar också eftersom jag aldrig varit där.            
- Mikael 

Dessa yrken, bland andra, förekommer också i andra informanters beskrivningar av vad de 
inte skulle trivas att arbeta inom. Mikael berättar vidare att han blir förvånad varje gång han 
ser en polis, brandman eller för den delen byggarbetare som är homosexuell. Anders nämner 
också polis som ett yrke där han tror att homosexuella personer inte har det så lätt. Präst är 
också ett yrke som nämns i samma mening även om han då skyller på sina egna fördomar. 
Erik säger sig inte passa inom industrin då han inte gillar den jargongen. Präst är ett yrke som 
för honom inte är attraktivt alls, till stor del på grund av sina upplevelser av yrket kopplade 
till uppväxten i den frikyrkliga byn. 

I flera studier (Colgan et al., 2007; Lehtonen, 2002, 2010, 2016; Russon & Schmidt 2014; 
Schneider & Dimito 2010) framkommer det i resultatet att HBTQ-personer ser vissa yrken 
som att de inte passar ihop med deras sexuella läggning, vilket gör att dessa yrken väljs bort. 
Enligt Colgan et al. (2007) kan det dels handla om att uppleva sig vara utestängd från olika 
yrken eller att vissa arbetsplatser känns otrygga, men inte sällan är de heteronormativa 
förväntningarna internaliserade och påverkar obemärkt.   

Yrken väljs enligt Lehtonen (2010, 2016) inte alltid bort endast för att individen inte tror att 
den skulle passa in där, utan också på grund av bilder av att det är homofobiska arbetsplatser. 
Dessa yrken återfinns, precis som i våra informanters bilder, ofta inom säkerhetsbranschen 
men också i religiösa miljöer. Willis (2012) för fram att homofobiska yttringar är extra 
vanliga mellan män i mansdominerade branscher.  
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Anders intresserade sig tidigt i livet för samhällsfrågor och hade tankar på att arbeta som 
lärare. Han fick då höra ”lärare å va bög det går ju inte!”. Han försvarade då påståendet med 
att säga att ”man kan ju faktiskt vara gymnasielärare också det är ju ändå lite äldre 
människor”. Detta uttryck är något vi även finner i Lehtonens (2004b), samt Chen och Keats 
studie (2016), där det beskrivs hur en del homosexuella män som innehar en lärarutbildning 
väljer bort att arbeta med yngre barn och istället inrikta sig mot äldre. Ofta är detta på grund 
av att de är rädda för att bli utpekade som pedofiler. Johan som arbetat på förskola kände 
dock aldrig att det fanns några sådana misstankar.  

Det är inte ovanligt att HBTQ-personer, medvetet eller omedvetet, ratar yrken och 
arbetsplatser för att deras sexuella läggning inte “passar in” (Chen & Keats, 2016; Lehtonen, 
2002, 2004b, 2010, 2016; Schneider & Dimito, 2010). I Lehtonens (2010) studie visade det 
sig att män med icke-normativ sexuell läggning tenderar att välja kvinnodominerade yrken i 
högre grad än gruppen män i stort. Lehtonen poängterar att det inte beror på den sexuella 
läggningen per se, utan att männen anger att de sökt sig bort från yrken som de upplever som 
maskulina eller macho och istället sökt sig till kvinnodominerade yrken, då de trivs bättre i 
dem (Lehtonen, 2010). Detta kan tyda på att det på de arbetsplatser som “valts bort” råder 
(eller förväntas råda) ett yrkeshabitus (jfr. Colley et al., 2012) som våra informanter känner 
att de inte kan adaptera sig till vilket gör att de inte kan se sig själv inom dessa 
arbetsområden.   

Som svar på vad homosexuella män arbetar med - för att testa informanternas egna fördomar 
- kom yrken som konditor, frisör, designer, florist, artist och andra kreativa yrken upp som 
förslag. Intressant nog är kreativiteten något vi finner genomgående i informanternas 
berättelser. Samtliga informanter var kreativa under sin uppväxt, under vilka de målade, 
byggde, skapade Tv-spel, fotade och filmade och i de flesta fall har informanterna fortsatt ha 
dessa intressen fram till idag. Alla har också på något sätt hållit på med teater i sin barn- och 
ungdom. 

Att umgås med kvinnor 

 ...//...killar är mycket tristare, de går ju inte att prata med, eftersom jag är en som vill 
kommunicera å så, sitta och diskutera känslor och relationer å så där och aldrig varit 
intresserad av sport så funkar det bättre med kvinnor. - Lars 

Lars har sedan barnsben umgåtts nästan bara med tjejer. Han tycker att det är lättare att 
komma ifrån heteronormen bland tjejer, att han slipper “grabba sig” och känner sig tryggare i 
att vara sig själv. Själv har han alltid accepterat att det är så, men det har inte alltid 
omgivningen. Han berättar att han länge känt sig som en “konstig” man. Detta för att han har 
haft, vad han och andra sett som, ”kvinnliga” sidor och intressen. Han tror att det är det som 
andra har retat sig på. Han tycker sig idag kunna vara sig själv bland män också men att de är 
“knepiga.” Dock tycker han att det går rätt bra att umgås med homosexuella män. ”De tillåter 
mig vara den jag är och där jag känner att det går att föra en dialog som inte handlar om 
skotrar, älgar eller fotboll.” Johan känner på liknande sätt att det är svårt att umgås med 
heterosexuella män men att det går bättre med homosexuella. 
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Vi (Johan och hans ex-man) har ett par kompisar som brukar bjuda oss på fest ibland och 
alla deras kompisar är väldigt heterosexuella män som är jättetrevliga men jag är faktiskt 
lite rädd varje gång vi far dit för oohh allt testosteron å så brukar jag hamna hos nåns fru. 
Jag har lite svårare att närma mig heterosexuella män. Ne men de kan vara jätteroliga, 
men de fattar inte alltid gaylingon. - Johan 

Johan har alltid umgåtts mest och trivts bäst med kvinnor. Han beskriver också att han inte 
trivs att arbeta med män. Detta är även något som speglas i hans sociala umgänge, vilket 
består av nästan enbart kvinnor. När han tänker tillbaka på varför det är så tror han att det 
delvis beror på att han kommer från en familj med starka kvinnor som han har haft som 
förebilder och att männen har haft en svagare roll. Han upplevde också att andra pojkar tyckte 
han var konstig som lekte med dockskåp och My Little Ponny och att det gjorde att han hade 
fler tjejkompisar. Pojkar upplever han uppfostras till att stöta bort det som är annorlunda och 
sticker ut. Mikael har däremot nästan alltid umgåtts mest med killar, vilket han tror beror på 
sina teknikrelaterade intressen. Erik växte upp i en liten by. ”I byn umgicks vi allihop på 
skolan för att den var så liten. Var inge noga om det var en kille eller tjej. På gymnasiet var 
det nog uteslutande tjejer.” 

Han upplever det inte som svårt att umgås med män och han har lika många nära manliga 
vänner som kvinnliga men kollar han igenom sina Facebook-vänner ser han ett tydligt 
överslag på kvinnor. På frågan om Anders umgås mest med killar eller tjejer svarar han 
”Nämen det här är väl det där typiska bögdraget, det är ju mest tjejer. Det har faktiskt blivit 
så.” 

När många av deltagarna, såväl kvinnor som icke-heterosexuella män, i Lehtonens (2010) 
studie skulle välja utbildning var faktorn att det skulle vara främst kvinnor de skulle ha som 
studiekamrater en av de viktigaste. Detta då attityder och atmosfär uppfattades som bättre 
bland grupper kvinnor än bland män. Detta gjorde att de mansdominerade utbildningarna 
valdes bort, vilka särskilt för icke-heterosexuella män sågs som i stort sett otänkbara, vilket 
på liknande sätt syns i informanternas ovilja att arbeta med män och att de även på fritiden 
helst umgås med kvinnor.  

En uppdelad arbetsmarknad 
Två av informanterna har ett yrke som är överrepresenterat av kvinnor och två av 
informanterna studerar/arbetar inom branscher där de upplever det vara jämlikt mellan könen. 
Anders beskriver att det i stort sett är jämlikt mellan könen men att det just på hans 
arbetsplats arbetar mest kvinnor. Anledningen till det är för att de har hand om ”mjuka 
frågor” där. Detta är något han säger sig själv inte valt, utan att han hamnade där på ett 
bananskal. Mikael arbetar inom en, som han beskriver, mansdominerad bransch. Även på 
hans arbetsplats är det nästan bara män och endast en kvinna, vilken har en annan typ av roll, 
nämligen som den som har ordning och reda och beskrivs som “företagsmamma”: 
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...//...Det har hon självvalt blivit...//...Hon har själv två barn som börjar närma sig 
tonåren, hon är äldst av alla på kontoret. Hon är en väldigt ordningsam person, det var 
därför vi anställde henne också...jamen det ska va ordning och reda. Hon fixar saker, 
en fixare. Hon är så privat också vet jag. Förut var det mycket som blev rörigt och 
ostrukturerat. Ingen som har fullt koll på allt som händer. Speciellt när man blir fler 
och fler...//... Vi behövde nån som tydligt kan sätta upp mål och riktlinjer och ta bort 
alla otydligheter som finns, å se till att alla är på samma båt och på väg mot samma 
mål. - Mikael  

Johan beskriver att det på hans före detta arbetsplats var tydligt uppdelat vad männen gjorde 
och vad kvinnorna gjorde; männen arbetade på avdelningen där social förmåga inte krävdes 
på samma sätt och där tunga lyft var nödvändiga, och kvinnorna arbetade på avdelningen 
med mycket kundkontakt och där stora delar av arbetet handlade om att vara kreativ och 
hjälpsam. Johan ingick i det arbetslag där kvinnorna var överrepresenterade, den avdelningen 
hade också enligt honom lägre lön än den mansdominerade avdelningen trots att ingen hade 
någon specifik utbildning inom området. Detta ser han som en uppdelning som egentligen 
inte hade någon förklaring mer än att männen inte hade samma sociala förmåga och att 
kvinnorna inte gillade det praktiska arbetet lika mycket. 

Hammarstedt et al. (2013, 2014) för fram den könssegregerade svenska arbetsmarknaden och 
att de strukturer som styr mäns och kvinnors möjligheter där även gör att det blir en skillnad i 
möjligheter mellan homo- och heterosexuella. Att bryta dessa strukturer är viktigt, inte bara 
för att skapa ett jämlikt samhälle mellan könen, utan också skapa ett jämlikt samhälle mellan 
personer med olika sexuell läggning. 

Vi kan på Mikaels arbetsplats se en tydlig genusregim (jfr. Connell, 2009), ett 
genusarrangemang (jfr. Connell, 2009.) som följer samhällets genusordning (jfr. Connell, 
2009). Genusordningen följs även på våra andra informanters arbetsplatser där kvinnor 
arbetar med mjuka frågor och männen inom mer tekniska/praktiska eller mer fysiskt krävande 
områden.   

Slutsatser	
Syftet är att analysera hur homosexuella män mellan 30–60 år resonerar kring sina studie- 
och yrkesval samt studie- och yrkesliv för att få en djupare förståelse för hur de medvetet 
eller omedvetet förhåller sig till samhällets strukturer. Nedan sammanfattas resultatet utefter 
studiens frågeställningar.  

Vilken betydelse tillskriver homosexuella män sin sexuella läggning i vad som har 
påverkat och påverkar deras studie- och yrkesval samt studie- och yrkesliv? 
Det är vid få tillfällen som informanterna i denna studie svarar att sexuell läggning direkt har 
varit avgörande i deras studie- och yrkesval. I enlighet med bland annat Lehtonen (2010) 
hävdar vi dock att det inte är så enkelt, utan vi ser att det finns olika underliggande aspekter 
bakom som gör att den sexuella läggningen indirekt påverkar. Det är inte den sexuella 
läggningen i sig utan samhällets förväntningar och attityder, eller med Connells ord 
genusordningen (jfr. Connell, 2009), som medvetet eller omedvetet präglat de val 
informanterna gjort. En central aspekt i informanternas berättelser är att de helst umgås med 
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kvinnor, att också helst vill arbeta med kvinnor och att de drar sig för maskulina miljöer 
vilket gör att deras handlingshorisont är begränsad (jfr. Hodkinson & Sparkes, 1997). Det kan 
också finnas en förväntan av diskriminering eller homofobi i vissa yrken som gjort att de 
valts bort. I vissa fall har den sexuella läggningen haft en positiv inverkan på intressen på 
intressen, karriärvägar och arbetsmiljö. 

Hur kan strukturer användas som förklaringsmodell till hur den sexuella läggningen 
påverkat och påverkar homosexuella mäns studie- och yrkesval samt studie- och 
yrkesliv?  
Vad vi kan se finns det på arbetsmarknaden (och i samhället i stort) bland annat cis- och 
heteronormer som kan föra med sig homofobi och diskriminering. Dessa beror på 
genusregimer (jfr. Connell, 2009), som i sin tur ofta följer genusordningen (jfr. Connell, 
2009). En annan struktur som ligger bakom är Connells maktbegrepp, den hegemoniska 
maskuliniteten (jfr. Connell, 2008), som gör att homosexuella män inte kan dra nytta av de 
fördelar delaktiga män kan göra men samtidigt måste förhålla sig till dem, vilket påverkar 
dem i deras studie- och yrkesval/liv.  
 
Strukturerna förstås i relation till informanternas val i livet genom att applicera 
Careershipteorin, med tillägg av Colleys begrepp yrkeshabitus (jfr. Colley et al., 2003). 
Genom Careershipteorins glasögon har vi fått syn på brytpunkter (jfr. Hodkinson & Sparkes, 
1997) och vad som påverkat dem. Vi har också sett hur handlingshorisonter (jfr. Hodkinson 
& Sparkes, 1997), som är beroende av habitus (jfr. Broady, 1998; Moore & Sanders, 2012) 
och yrkeshabitus, vidgas och begränsas av olika strukturer. Dessa strukturer finns olika starkt 
i olika yrkeshabitus, som i sin tur präglas olika starkt av samhällets genusordning.  

Diskussion	
Först kommer resultat och analys, respektive metodval att diskuteras. Avslutningsvis 
resoneras det kring relevansen för yrkesutövningen, samt ges förslag till vidare forskning. 

Diskussion	av	resultat		
Vid användandet av de teoretiska begreppen har vi genom analysen kunnat urskilja vissa 
mönster. Genusordningen (jfr. Connell, 2009), som utifrån historiska och materiella 
förutsättningar producerar och reproducerar föreställningar om vad män respektive kvinnor 
bör vara verksamma inom, påverkar yrkeshabituset (jfr. Colley et al., 2003). Då 
genusordningen, i samröre med den hegemoniska maskuliniteten (jfr. Connell, 2008), 
premierar det manliga tänker vi att en homosexuell man kan ses som “för kvinnlig”, därför 
kanske inte passa in i olika miljöer och i värst fall bli diskriminerad. Utifrån vårt resultat kan 
vi förstå att diskriminering kan begränsa handlingshorisonten (jfr. Hodkinson & Sparkes 
1997) för den drabbade och kan i värsta fall leda till en påtvingad brytpunkt (jfr. Hodkinson 
& Sparkes 1997) då individen känner att den inte kan arbeta kvar på sitt arbete.  

Det en individ fått med sig genom ett visst yrkeshabitus menar vi påverkar 
handlingshorisonten, till exempel i huruvida en individ ser att den kan avancera inom en 
bransch. Genom Hammarstedts et al. studier (2013, 2014) tolkar vi att handlingshorisonten 
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begränsas av en icke-normativ läggning eftersom att individen då behöver söka fler arbeten 
än heterosexuella Att homosexuella män diskrimineras främst när de söker efter arbete eller 
arbetar inom mansdominerade yrken ser vi som en bekräftelse av teorin om den hegemoniska 
maskulinitetshiearkin.  

Vi kan genom våra informanters berättelser se att yrken medvetet eller omedvetet valts bort 
och vi analyserar det som att det dels är på grund av de starka genusregimer (jfr. Connell, 
2009) som råder på just de arbetsplatserna. Dessa lyder ofta under genusordningen som säger 
vad män ska arbeta med och vad kvinnor ska arbeta med och gör att informanterna inte ser 
det som möjligt att arbeta just där. Detta i sin tur gör att genusregimerna på dessa 
arbetsplatser reproduceras i och med att ingen ifrågasätter den. Detta blir extra tydligt inom 
de yrken med stark könsdominans, till exempel byggbranschen och förskolan, där 
könssegregationen syns tydligast (SCB, 2016a, 2016b).  

När det kommer till att vara öppen visar analysen från vårt resultat att det ofta är 
kombinationen av att vara man och att vistas i mansdominerade miljöer som gör att 
informanterna inte väljer att vara öppna med sin läggning. Detta bekräftas av Lehtonen 
(2016) som säger att män eller personer som uppfattas som män måste tänka på och 
kontrollera sitt beteende för att fortsätta uppfattas som män och på så sätt slippa bli 
ifrågasatta eller behandlas illa, vilket han kopplar till att maskulinitet har högre status i 
samhället än femininitet och att detta gör att män och personer som uppfattas som män som 
är homosexuella kan ha det svårt att vara sig själva fullt ut. 

Diskussion	av	metod	
I starten av denna studie hade vi tankar på att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ 
forskningsstrategi. Den kvantitativa skulle ge oss ett större empiri och en kartläggande bild av 
vad som bör studeras närmare, något den kvalitativa delen hade kunnat fördjupa sig i. Vi såg 
detta som omöjligt i förhållande till den omfattningen studien var tänkt att täcka. Vi menar 
trots det att en sådan studie hade kunnat ge mer generaliserbara svar. Vi tror dock även att vår 
nuvarande studie kan bidra med detaljer som en kombinerad studie kanske hade missat. 
Samtidigt som vi frågar oss vad resultatet i en kombinerad studie hade givit.  

En kritisk aspekt vi kan se är att vårt resultat ibland är problematiskt att jämföra med tidigare 
studier (Chen & Keats, 2016; Colgan et al., 2007; Hammarstedt et al., 2013, 2014; Lehtonen, 
2002, 2004a, 2004b, 2010, 2016; Russon & Schmidt, 2014; Schmidt & Nilsson, 2006; 
Schmidt et al., 2011; Schneider & Dimito, 2010; Willis, 2009, 2011, 2012). Detta då de i 
flesta fall har gjorts i andra länder, där andra lagar och regler gäller, då vissa har haft ett annat 
urval, till exempel både homo-, bi-, transsexuella och queera, och då vissa endast har 
fokuserat på unga HBTQ-personer. Vi har ändå valt att använda den forskningen då vi ansett 
den relevant för vår studie. Det har också hänt mycket de senaste decennierna vad gäller 
synligheten för, acceptansen av HBTQ-personer och kunskap om HBTQ-frågor. Viktigt att 
komma ihåg är därför att en del av den forskning vi hänvisar till inte alltid gäller helt och 
fullo för hur det ser ut idag vilket är något som även Lehtonen för fram i sin studie (2016). 
Lehtonens artiklar från 2002 och 2004 är över tio år gamla, men vi anser ändå att de är 
relevanta i sitt innehåll i relation till denna studie. Som tidigare nämnt sätter de flesta artiklar 
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vi använder ihop alla läggningar och identiteter i HBTQ-spektrat och drar slutsatser om 
gruppen som helhet. Upplevelser av till exempel diskriminering kan se olika ut för personer 
med icke-normativ könsidentitet som för personer med icke-normativ sexuell läggning. Vi 
har dock på grund av det snäva forskningsfältet där både sexuell läggning och studie- och 
yrkesval/liv diskuteras valt att använda dessa artiklar.  

Vi valde i denna studie att hämta inspiration från det explorativa förhållningssättet (Kvale & 
Brinkmann, 2014) i intervjuerna med våra informanter. Detta gjorde att de fick styra 
riktningen av samtalet och därmed också studiens innehåll till stor del. Hade vi kunnat 
använda oss av mer strukturerade frågor för att få tydligare och mer användbara och 
jämförbara svar? Vi tror att det hade gjort att vi inte kommit lika djupt och nära 
informanterna, vilket vi i efterhand kan se som en styrka i vår studie. En av intervjuerna 
genomfördes via Skype på grund av avstånd, tid och ekonomiska förutsättningar. Samma 
intervjuguide användes men intervjun blev inte lika explorativ som de andra, utan mer av 
traditionell fråga-svar-karaktär. Vi ser att detta påverkat resultatet kopplat till den 
informanten på det sätt att hans svar inte är lika utvecklade, men inte såpass mycket att det 
inte går att använda sida vid sida om de andras svar. 

I tidigare forskning (Hammarstedt el al. 2013, 2014) har vi funnit att det är vanligt att 
homosexuella diskrimineras på bland annat arbetsmarknaden, men detta var något som våra 
informanter knappt känt av. Vi frågar oss om detta var en tillfällighet eller om det skett en 
förändring sedan den tidigare forskningen genomfördes. Intressant hade varit att få följa upp 
detta genom att fråga fler, det vore ju fantastiskt om diskriminering av HBTQ-personer har 
minskat. Våra informanter lyfter inte heller mycket kring homofobi. Vi frågar oss om vi 
genom annan forskningsstrategi kommit djupare och då kanske fått ärligare svar på detta eller 
om det är så att de inte upplever att de mött så mycket negativa attityder mot sin 
homosexuella läggning. Kan det vara så att bostadsorterna våra informanter bor i har ett mer 
öppet klimat än andra och att de i och med det upplever mindre homofobi än vad resultatet i 
tidigare forskning (Chen & Keats, 2016; Colgan et al., 2007; Hammarstedt et al., 2013, 2014; 
Lehtonen 2002, 2004a, 2004b, 2010, 2016; Russon & Schmidt, 2014; Schmidt & Nilsson, 
2006; Schmidt et al., 2011; Schneider & Dimito, 2010; Willis 2009, 2011, 2012). 

En annan sak vi reflekterat över är att texten till stor del har en binär utgångspunkt; att det 
som presenteras är att det finns två kön och att de är varandras motsats. Det finns i 
verkligheten personer med andra eller fler kön, samt upplevelser av kön utanför 
tvåkönsnormen. Transpersoner och queera, vilka knappt nämns i texten, bryter de 
förväntningar och normer kring kön, könsuttryck och könsidentitet som genomsyrar 
samhället, då könsidentiteten eller könsuttrycket hos transpersoner inte korrelerar med det 
juridiska könet som blev tilldelat vid födseln. Det finns transaktivistiska rörelser som 
motsätter sig tvåkönsnormen och som kräver alla människors rätt att slippa anpassa sig till det 
i samhället tvingande könsbinära tvång (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016).  

Samtliga av våra informanter är födda och uppväxta i Sverige. Vi hade med största 
sannolikhet fått andra svar och därmed kunnat dra andra slutsatser om vi hade intervjuat män 
från andra länder och därmed med andra erfarenheter, kulturer och habitus (jfr. Broady, 1998; 
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Moore & Sanders, 2012) med sig i bagaget. Vi tror att det hade sett annorlunda ut, detta då 
inställningen till HBTQ-personer ser väldigt annorlunda ut runt om i världen (International 
Lesbian, Gay, Bisexual, Trans & Intersex Association, 2018). Vi hade även som avsikt att 
intervjua någon homosexuell man som inte lever öppet, då det hade gett fler perspektiv, 
synsätt och berättelser och speglat så som samhället ser ut bättre. Vi har dock funnit det svårt 
att hitta en sådan person, som dessutom vill ställa upp. 

Vi vill med denna studie bidra till aktuell forskning och valde därför i urvalsprocessen män 
mellan 30–60 år. Vi märkte att informanterna som var något äldre hade lättare för att blicka 
tillbaka och se vad som påverkat och inte tidigare i livet än de yngre informanterna. Vår 
fundering blir då om vi fått klarare och tydligare svar om vi endast hade frågat informanter 
över 50 år. Risken med det är att studien inte blir lika aktuell då det blir längre tid från valen 
de gjort.  

Relevans	för	yrkesutövningen	
Denna studie resonerar kring varför HBTQ-personer, med fokus på homosexuella män, gör 
de studie- och yrkesval de gör och hur deras studie- och yrkesliv kan se ut. Vi menar att det är 
relevant för studie- och yrkesvägledare att ha kunskap inom detta område, i sin yrkesutövning 
och specifikt i vägledningssamtal, då det i dessa kan sättas begränsningar som inte behöver 
sättas. Genom att uppmärksamma tveksamheter hos klienten, fråga vidare och utmana kan 
vägar till drömmar öppnas upp istället för att stängas. Ett område som det enligt Evans och 
Barker (2010) finns lite kunskap om, både inom forskning men också inom professionen. 

Vi anser det viktigt att studie- och yrkesvägledare har kunskap om HBTQ-communitiet och 
om de normer, homofobi, diskriminering som finns det behöver brottas med. Studie- och 
yrkesvägledare behöver också ha förståelse om hur kön, genus och sexuell läggning hör ihop; 
att den könsuppdelade arbetsmarknaden gör att alla förväntas välja heterosexuellt. Som Chen 
och Keats (2016) säger kan det vara obekvämt att prata om sin läggning med en studie- och 
yrkesvägledare, och den behöver också vara medveten om de subtila signaler en HBTQ-
person kan använda. För att inte reproducera cis- och heteronormativitet bör studie- och 
yrkesvägledaren heller inte ställa frågor som till exempel “har du pojk/flickvän” utan istället 
“har du någon partner” eller liknande, som inte förutsätter att alla lever cis- och 
heteronormativt.  

Vidare	forskning	
Vi anser att det hade varit intressant men också nödvändigt att få större inblick i vad det är 
som påverkar studie- och yrkesval/liv hos denna kategori av individer. För att göra det mer 
generaliserbart hade det varit nödvändigt att använda sig av en fler informanter. Hade också 
varit värdefullt att få med informanter från andra kulturer för att på så vis de likheter och 
skillnader, och för att spegla den mångfald som finns i samhället. Det hade också varit 
intressant att se en fördjupning av en eller några av de delar vi tar upp i detta arbete, så som 
heteronormativitet på arbetsplatsen, homofobi i skolan eller hur den könssegregerade 
arbetsmarknaden påverkar vad HBTQ-personer ser som möjliga val.  
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Bilaga 1 

Till informanter – information om studien 

Vi heter Johannes Blomqvist och Ebba Nylén, vi läser sista året på studie- och 
yrkesvägledarprogrammet på Umeå universitet och skriver nu vår C-uppsats.  

Vi undrar om vi skulle kunna få intervjua dig i vårt arbete. Frågorna kommer att handla om 
vad det är som har format dina studie- och yrkesval genom livet. 

Syftet med vår studie är att undersöka om sexuell läggning påverkar studie- och yrkesval och 
intervjuar därför ett antal personer som identifierat sig som män och homosexuella. Det finns 
en hel del forskning om hur vår bakgrund påverkar våra utbildnings- och yrkesval och 
etablering på arbetsmarknaden. Den behandlar bland annat ekonomiska förhållanden, 
föräldrars utbildningsnivå och kön.  Det finns däremot i detta sammanhang betydligt mindre 
forskning om individers sexuella läggning betydelse för utbildnings- och yrkesval. Vår 
förhoppning med studien är alltså att få mer kunskap om utbildnings- och yrkesvägar för 
personer som sällan har studerats. Därför kontaktar vi nu dig. Intervjun tar max två timmar 
och planeras att genomföras de tre närmaste veckorna.  

Intervjun kommer att spelas in på inspelningsutrustning för att efter sammanställning raderas. 
Dina svar kommer direkt efter intervjun att avidentifieras för att sedans användas som resultat 
i vår studie och eventuellt i en vetenskaplig artikel författad av vår handledare Per-Åke 
Rosvall, Universitetslektor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Dina 
uppgifter kommer att ges största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att 
inga obehöriga kan ta del av dem. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst 
välja att hoppa av utan närmare motivering.  

Kontakta gärna oss om du vill veta mer. 

 

 

Vänliga hälsningar  

Johannes Blomqvist 
johannes.blomqvist@gmail.com 
073-20068xx 

Ebba Nylén 
ebba.nylen@gmail.com 
073-04742xx 

 

 



	

Bilaga 2 

Intervjuguide  

-       Frågor inom parantes är frågor som vi tänker att vi kommer in på genom öppna 
följdfrågor.  

●  Välkommen hit och Ramar för samtalet 
●  Varför vi gör den här studien och hur materialet kommer att användas 
●  Hur lång tid vi har 
●  Rätt att hoppa av, eller att passa på en fråga 
●  Hur intervjun kommer att vara strukturerad, bakgrund, temafrågor, vem som tar vad, 

paus efter en timme.  
Nu tänkte vi börja intervjun – Den här studien handlar om utbildning och yrkesliv och det är 
vanligt att uppväxten präglar våra val. Kan du därför berätta lite om var du växte upp och hur 
det var att växa upp där? 

Frågor för att komma vidare om respondenten inte tar upp det själv: 

·   Och hur var det i skolan? 

·   Vilka umgicks du med? (flickor/pojkar) 

·   Minns du hur du tänkte kring dina val till gymnasiet? Fick du något stöd i dessa 
val? (Familj/SYV/annan) 

·   Var det viktigt för dina föräldrar vad du valde för utbildning? Vad arbetar de 
med? Har du varit inspirerad av dem i dina utbildnings- och yrkesval? Har du 
blivit inspirerad av någon annan?  

●  Vad har du gått för utbildningar? (Varför? Hur var det? Hur har du trivts på de olika 
utbildningarna/skolorna? Finns det situationer som du ser som hjälpande under dina 
utbildningar? Vad gjorde att du hamnade där? Finns det något som varit hindrande? 
Finns det något du hade önskat funnits/hänt?) 

●  Vad har du jobbat med? (Varför? Hur var det? Hur har du trivts på de olika 
arbetsplatserna? Finns det situationer som du ser som hjälpande ditt yrkesliv? Vad 
gjorde att du hamnade där? Finns det något som varit hindrande? Finns det något du 
hade önskat funnits/hänt?) 

●  Kan du berätta om ditt arbete där du arbetar just nu? (arbetsuppgifter/bemötande från 
kollegor och kunder/elever/patienter etc.) Vad händer där? Har du upplevt liknande 
händelser på andra arbetsplatser? 

●  Finns det någon som du tycker är en god förebild inom ditt yrke? I så fall vem? Hur 
skulle du beskriva den personen? 

●  Hur kommer det sig att du kunde tänka dig att vara med i den här studien? 
  

Frågor som är tänkt att täckas av intervjun men som ställs om de inte blivit besvarade: 



	

●  Vad tror du främst har påverkat dina utbildningsval? 
●  Vad tror du främst har påverkat dina yrkesval? 
●  Den här studien handlar om homosexuellas tankar kring utbildnings- och yrkesval och 

yrkesliv. Har du någon gång upplevt att din homosexualitet har varit eller setts som en 
möjlighet i ditt yrkesliv? Som ett hinder? Eller upplevt diskriminering på grund av din 
homosexualitet? 

●  På vissa typer av arbetsplatser är det känt att det är lägre acceptans mot homosexuella, 
hur har du upplevt det på någon av dina arbetsplatser? 

●  Har du medvetet sökt till en utbildning eller arbetsplats för att du tror att det finns en 
större acceptans för homosexuella där eller för att du vetat om att homosexuella 
arbetar där eller går den utbildningen?  I så fall vilken och kan du berätta om vad som 
präglade den utbildningen eller arbetsplatsen? 

 

 

 

 


