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Sammanfattning (Abstract): The aim of this master thesis is to create an understanding of what it 

can be like to grow older as a homosexual man in Sweden today. The study has an intersectional 

and queer theoretical approach and is based on eight in depth interviews with men who are aged 

between 68 and 82 years old. In the analysis I deal with the problem of how sexuality can be inter-

preted with the experience of aging. Central to the analysis is the criticism of norms connected to 

age, sexuality, social- and family life and gay culture.       

 The results show that the norm-breaking sexual orientation of the men affects their life path 

in terms of how to organize social life, where friends often replace the traditional family. New ways 

of forming relationships and living their lives imply other obligations rather than the traditional for 

significant others, which was shown to influence the expectations and outcome of old age in terms 

of care and support. The results also show what terms are required for participating in gay culture 

and that economic resources and age affect the opportunities of such participation, which can influ-

ence the experience of aging. The men in the study are aging under different conditions to the het-

erosexual men of the same age since they are not only confronted with ageism but also with being 

different from the heterosexual norm. This combination of power structures affects the experience 

and also the expectations of aging and it’s effects are strongest in vulnerable situations. 
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INLEDNING!
Att dö som bög, det spelar ingen roll.- Ivar !

Ivar är en av åtta homosexuella män i denna studie som berättar om hur det är att vara, och 

kanske framförallt att bli, gammal som homosexuell man i dagens Sverige. Han tycker inte att 

den sexuella läggningen har någon inverkan på upplevelsen av att åldras eller på livets slut. 

Ivar lyfter tillsammans med de andra männen fram att sexualiteten, precis som ålder, bara är 

en del av att vara människa och han vill inte bara betraktas som homosexuell eller bara som 

gammal. I uppsatsen har jag fördjupat mig i dessa identitetsmarkörer och försökt att förstå om 

det kan finnas ett samband mellan dessa, och hur de i sådant fall kan tänkas inverka på upple-

velsen av att åldras.    

 Livsberättelserna som berör frågor om ålder, sexualitet och normer visar på olika sätt 

hur förväntningar kan få oss att välja eller välja bort ett visst sätt att leva. Männen i studien 

har genom olika livsval och strategier byggt upp alternativa sätt att leva sina liv på som på 

olika sätt utmanar invanda tankemönster kring hur ”saker och ting ska gå till”. Att under stör-

re delen av sina liv stå för andra ideal än de konventionella har inneburit olika typer av kon-

frontationer på skilda platser. Det jag är intresserad av är vad dessa konfrontationer har inne-

burit och vilka konsekvenser de har haft och kommer att få i framtiden. Jag vill veta hur det är 

att åldras i ett samhälle som är uppbyggt kring en kärnfamiljsnorm som på intet sätt är till för 

alla.            

 I uppsatsen visar jag hur skilda upplevelser från både förr och nu har inverkan på upp-

levelsen av, och tankarna kring, att åldras. I mötet med informanterna har jag fått lära mig hur 

öppenhet kan förhandlas och omförhandlas, hur relationer kan byggas upp och att en gammal 

kropp med en normbrytande sexualitet påverkar såväl omgivningen som en själv. Allt detta 

för att kunna bygga upp en förståelse för vilka komponenter som kan tänkas rymmas i upple-

velsen av att åldras. Männens olika positioner som har påverkat deras liv har fått mig att inse 

att det inte finns något entydigt svar på hur det är att bli gammal, och för att kunna förstå dju-

pet och mångfalden i upplevelsen har jag tvingats syna mina egna förutfattade meningar. 

 Att denna grupp är viktig att synliggöra beror på att äldre hbtq-personer  ofta osynlig1 -

görs och glöms bort i både forskning och i den offentliga debatten. Det finns mycket geronto-

logisk forskning, dock tenderar denna att förbise sexualitet som en viktig del i människors liv, 
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och den forskning som bedrivs om hbtq-personer tenderar att förbise de äldsta i gruppen. Det-

ta innebär att det finns ett behov av att undersöka och lära sig mer om äldre hbtq-personer och 

deras situation. De hbtq-personer som idag är gamla har vuxit upp under helt andra politiska 

omständigheter än dagens, och det har påverkat dessa personers liv och förhållningssätt till sin 

omgivning. Många menar också att detta påverkar förhållandet till att bli äldre (se avsnitt Ti-

digare forskning). Kombinationen att avvika från normen både vad gäller ålder och sexualitet 

innebär att äldre homosexuella män kan betraktas som en grupp med speciella erfarenheter 

unika för dem. Dock är det viktigt att inte stanna där. I studien lyfter jag därför även fram den 

heterogenitet som finns inom gruppen, variationer som har visat sig vara starkt förbundna 

med samhälleliga normer och såväl sociala som ekonomiska resurser. 

!
Syfte och frågeställningar!
Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur det kan vara att åldras som homosexu-

ell man i Sverige idag. Syftet är vidare att undersöka hur olika maktdimensioner samspelar 

och tillsammans skapar upplevelsen av att bli äldre. För att kunna belysa detta kommer jag 

anlägga ett intersektionellt perspektiv. Jag kommer även att tillämpa ett queerteoretiskt per-

spektiv, detta för att kunna studera de normerande föreställningar som formar oss och därmed 

påverkar upplevelsen av oss själva och vår omvärld. Uppsatsen kommer att utgå från nedan-

stående frågeställningar: 

!
1) Hur förhåller sig studiens informanter till normer kopplade till relationer, familj och livs-

stil? 

2) På vilket sätt samverkar dessa normer i männens upplevelser av att åldras? 

3) På vilket sätt samverkar kategorierna ålder och sexualitet i männens upplevelser av att åld-

ras? 

!
!
!
!
!
!
!
! ! �5



Metod!
Uppsatsens syfte är alltså att undersöka hur äldre homosexuella män förhåller sig till sitt åld-

rande. Att det just är homosexuella män och inte exempelvis transsexuella eller lesbiska äldre 

kvinnor som studien handlar om har såväl forskningsmässiga, personliga som metodologiska 

orsaker. De forskningsmässiga orsakerna är den relativt sparsamma forskning som generellt 

finns om äldre hbtq-personer, varför det är viktigt och intressant att lära sig mer och kunna 

bidra med mer kunskap på området. De personliga orsakerna grundar sig i en generell nyfiken 

på äldre personer, något som har skapats i samband med mitt tidigare arbete inom äldre-

omsorgen. Då jag även har ett stort engagemang för hbtq-rättigheter växte mitt intresse sig 

extra starkt när jag i samband med ett projekt utanför universitetet fick förmånen att lära kän-

na en grupp äldre homosexuella män. I och med att Bromseth redan bedriver forskning om 

äldre lesbiska kvinnor är valet att rikta sig mot män ytterligare befogat. De metodologiska or-

sakerna till urvalet är vidare att gruppen relativt enkelt kan nås, i jämförelse med exempelvis 

transsexuella äldre personer.          

 Jag har valt att djupintervjua åtta homosexuella män mellan 68 och 82 år för att bidra 

med kunskap och förståelse, och för att få en djupare inblick i deras tankar och känslor kring 

åldrandet. Med åtta intervjuer uppnås inte generaliserbarhet, det innebär att studien inte kan 

leverera en objektiv ”sanning” som kan tillämpas på alla äldre homosexuella män. Det studien 

däremot genom analyserande och teoretiserande av materialet kan bidra till är ett underlag 

som väcker tankar och reflektioner kring gruppen. Utifrån studiens livsberättelser kan vissa 

antaganden om gruppen i stort antas vara rimlig men min uppgift har, så som Thomsson (2010 

s.33) uttrycker det, varit att samla tillräckligt med information och underlag för att du som 

läsare själv ska kunna göra en bedömning av resultatets generella värde.    

 För att på bästa sätt besvara studiens syfte och frågeställningar har jag alltså valt att 

göra en kvalitativ studie med hjälp av djupintervjuer. I en kvalitativ undersökning är den in-

tervjuade personens individuella upplevelse och verklighet i centrum, och det är därför som 

ansatsen har valts i uppsatsen. (Dalen, 2008) För att på bästa sätt kunna få fram den individu-

ella berättelsen inom ramen för uppsatsens syfte har intervjuerna varit semistrukturerade. Det 

innebär att intervjusamtalet utgår från de huvudområden som berör frågeställningarna men att 

utrymme också lämnas för oväntade områden och sidospår. Vid en semistrukturerad intervju 

används ofta en intervjuguide som fungerar som ett hjälpmedel för att hålla rätt riktning i in-

tervjun. Guiden kan antingen vara väldigt reglerad eller mer flexibel med huvudområden och 
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eventuella följdfrågor. (Kvale, 2009) Att inte gruppintervju har valts som metod beror på att 

det är den enskildes egna berättelse, opåverkad av omgivande åsikter, som ska stå i centrum, 

något som enklare uppnås med djupintervjuer. Till den här studien utformades en lättöver-

skådlig intervjuguide som är uppdelad i kolumner för en enklare översikt. Den första kolum-

nen redogör för de centrala huvudtemana, den andra för huvudfrågor som berör dessa, den 

tredje för eventuella följdfrågor och den fjärde för mina funderingar kring varför frågorna 

ansetts relevanta. Den sistnämnda användes endast i analysarbetet om orsaken till varför vissa 

frågor ställdes skulle ha fallit i glömska (se bilaga). 

 Jag vill i uppsatsen få en förståelse för hur det kan upplevas att åldras som äldre ho-

mosexuell man i Sverige. Förhoppningen är att få personliga och individuella svar som inte 

med nödvändighet behöver likna varandra. Samtidigt finns en önskan om att kunna reflektera 

över gemensamma nämnare och vilka processer som kan förklara männens upplevelser av att 

åldras. Utifrån detta bestämde jag mig för åtta informanter. Ett färre antal informanter än åtta 

gör det svårare att kunna se gemensamma mönster männen emellan om sådana skulle finnas, 

vidare skulle fler än åtta informanter kunna bli svåröverskådligt, något som kan leda till att 

intressanta detaljer och nyanser går förlorade. (Trost, 2010)    

 Männen i studien kan vid en första anblick uppfattas som en homogen grupp. Orsaken 

till detta är att de alla är äldre, mellan 68 och 82 år gamla och att samtliga är bosatta i Stock-

holm, de flesta i innerstaden. En av männen, Bertil, är född och uppvuxen i ett annat europe-

iskt land och flyttade till Sverige i vuxen ålder men de övriga har bott i Sverige så gott som 

hela sina liv. Utseendemässigt passerar männen sannolikt som vita svenskar och de flesta av 

männen har under sitt yrkesverksamma liv haft kvalificerade arbeten. Fördelen med männens 

relativt lika utgångspunkt är att det underlättar generaliserbarheten som när den sedan kopplas 

till redan existerande forskning och teorier blir intressant. (Smith et. al. 2009)  Att de till synes 

är en relativt homogen grupp blir intressant då det under analysarbetet har visat sig vilka stora 

interna skillnader som finns inom gruppen. Dessa åtta män kan alltså i och med sina yttre lik-

heter uppfattas som personer som ”bör” ha liknande uppfattningar och upplevelser kring åld-

rande. Dock har verkligheten visat sig vara mer komplex än så då olika positioner interagerar 

på olika sätt i upplevelsen av att åldras.       

 I intervjuerna och i analysarbetet har jag inspirerats av en reflexiv eller reflekterande 

hållning. Hållningen innebär att ”allt går att ifrågasätta” och att förståelse skapas i ett sam-

manhang. Hållningen innebär också en medvetenhet om att mina egna tolkningar av materia-
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let sker inom de kulturella och sociala ramarna som jag befinner mig i. Mina egna och infor-

manternas fördomar och förförståelse är ytterligare aspekter att ta hänsyn till. (Thomsson, 

2010) Jag har sannolikt utan att vara medveten om det föreställningar om män, om homosex-

uella och om äldre som på olika sätt har påverkat mig i mötet med männen. Samtidigt har de 

själva sannolikt föreställningar om unga, icke-homosexuella kvinnor, kanske också om aka-

demiker och om infödda svenskar. Exempelvis blev det ibland under intervjuerna tydligt att 

flera av männen har fördomar om heterosexuella personer och den livsstil som betraktats som 

typiskt heterosexuell. Under resultat- och analysavsnittet i uppsatsen kan det därför uppfattas 

som att det många gånger finns en väldigt tydlig skiljelinje mellan heterosexuella och homo-

sexuella, som om livsstilar och förhållningssätt inte kan variera inom och mellan ”grupperna”. 

Att analysen ibland kan uppfattas som dikotom i den bemärkelsen beror just på att citaten som 

analysen bygger på inte bara gestaltar informanternas upplevelser, utan även deras tankar och 

normerande föreställningar av den omgivande kontexten.  
 Mina och informanternas olika erfarenheter uppfattningar och antaganden kan på olika 

sätt ha påverkat samtalen i olika riktningar. Jag upplevde till exempel stundtals att jag kanske 

uppfattades som naiv på grund av mina låga ålder i förhållande till deras, samtidigt fick jag 

också höra att jag skapade förtroende och uppfattades som kunnig. Kanske har detta gjort att 

männen öppnat sig för mig, då jag inte uppfattades misstänksam eller som ett hot under inter-

vjuerna.          

Genomförande !

Efter att jag formulerat uppsatsidé och dess syfte och frågeställningar var det dags att finna 

lämpliga informanter. Jag hade sedan tidigare hört talas om RFSLs gaycafé för homosexuella 

manliga seniorer, gayseniorerna, och kontaktade den ansvarige för verksamheten i syfte att 

komma i kontakt med äldre homosexuella män. Efter att syftet med uppsatsen förklarats var 

jag välkommen att själv presentera mitt projekt muntligen vid nästkommande sammankomst,  

och det bestämdes även att det skulle skrivas om projektet i följande informationsblad. I sam-

band med besöket delade jag ut informationsblad om studien där det bland annat stod om de 

blivande informanternas anonymitet och att inga förkunskaper eller motsvarande fordrades. 

Med på bladet fanns även mina kontaktuppgifter om någon skulle vilja höra av sig vid ett se-

nare tillfälle. Efter presentationen minglade jag runt och frågade om någon redan nu var in-

tresserad. Efter någon timme hade jag åtta informanter uppskrivna som jag lovade att höra av 
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mig till inom en vecka. Trots att det var tydligt i såväl informationsbladet som under presenta-

tionen att de inte behöver ha reflekterat över sin ålder, framkom det att många ändå upplevde 

en viss press på att ”ha något vettigt att säga”.       

 Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vilket har inverkan på urvalet och därmed 

också på studiens resultat. För det första kan en anta att det främst är personer som är mer ex-

trovert lagda som helst deltar i en studie, varför resultatet kan bli mer representativt för en 

mer extrovert grupp. Att vilja prata om sin sexualitet kopplat till olika typer av normer med en 

främmande person innebär sannolikt att personen i fråga känner sig relativt bekväm och av-

slappnad i sin position. Värt att tillägga är att det inte hörde av sig någon efter mitt personliga 

möte med gayseniorerna, vilket hade kunnat innebära att en mindre extrovert person hade del-

tagit i studien. Jag fick vidare berättat för mig att många i gayseniorerna har varit med om 

jobbiga händelser som de inte vill berätta om varför flera av den orsaken sannolikt inte skulle 

ställa upp i en studie. Kanske har i och med det intressanta perspektiv och livsberättelser gått 

förlorade, men därmed inte sagt att de berättelserna nödvändigtvis skulle bidra till att besvara 

uppsatsens frågeställning. Ytterligare en metodologisk punkt att ta hänsyn till är att de fått 

många besök genom åren. Flera nämnde att besök från såväl tidningar som studenter är van-

ligt vilket kan ha lett till att en viss trötthet på utomstående som kommer in och vill ”granska” 

kan finnas i gruppen. Slutligen är det också viktigt att nämna att Robertssons (2013) studie 

(som delvis refereras till i uppsatsen) bland annat har genomförts på gayseniorerna vilket kan 

innebära att vi har varit i kontakt med samma män.  

 Veckan efter mitt besök kontaktades informanterna och alla var fortfarande intressera-

de av att delta. Tid och plats bestämdes och de fick själva avgöra om de ville ses i RFSLs lo-

kaler eller hemma hos sig själva, detta resulterade i att fyra intervjuer genomfördes i ett sam-

talsrum på RFSL och fyra stycken i deras hem. För att en intervju ska bli bra krävs det att in-

formanten känner sig trygg i situationen, varför en bekant miljö är att föredra. Det är också 

viktigt att tillräckligt med tid finns utsatt varför även detta försäkrades. (Kvale, 2009) Vid fle-

ra tillfällen påmindes männen om rätten att dra sig ur studien samt om deras anonymitet. För 

att säkra konfidentialiteten har fiktiva namn tilldelats informanterna och personer de nämner 

vid namn. Utifrån forskningsetiska överväganden har jag även valt att ge de informanter som 

ville behålla sina riktiga namn i studien fiktiva sådana. Intervjuerna genomfördes inom loppet 

av några veckor under hösten 2013 och respektive intervju var mellan 1,5 och 2,5 timmar lång 

och spelades in på ljudupptagare efter överenskommelse. Intervjuerna transkriberades därefter 
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ordagrant. De ”mellanstråk” som inte alls berörde syftet eller frågeställningarna sammanfatta-

des däremot kortfattat. De citat som används i uppsatsen är ordagrant transkriberade och ut-

skrivna i talspråk, detta för att skapa en känsla av närhet till informanten och för att vissa 

språkliga nyanser kan ha betydelse för tolkningen av det som sagts.   

 Intervjuerna skilde sig åt på det viset att olika personer av olika anledningar pratade 

mer om vissa teman än andra. Tack vare den semistrukturerade intervjuns öppenhet kunde 

också intressanta sidospår uppkomma som inte ens fanns med i den ursprungliga intervjugui-

den. Detta påvisar att intervjusituationen i hög grad är ett samspel och att olika människors 

upplevelser och erfarenheter har inverkan på hur ett samtal utvecklas. (Thomsson, 2010) 

Bearbetning av material!

Det finns många olika sätt att ta sig an och tolka material i en studie. På något sätt måste alla 

berättelser sammanställas och struktureras för att en översikt och en analys ska kunna genom-

föras. Hur kodningen går till är individuellt och det finns många olika metoder både vad gäller 

manuell kodning och kodning med hjälp av datorprogram. (Trost, 2010) Personligen föredrar 

jag att arbeta nära mitt material, därför ville jag inte använda mig av ett datorprogram. Ett an-

greppssätt i bearbetningen är att utifrån förbestämda teman söka i de transkriberade intervju-

erna efter citat eller mönster som på olika sätt berör dem och utifrån det analysera de likheter 

och skillnader som finns mellan informanternas berättelser. (Trost, 2010) För att analysarbetet 

skulle bli så förutsättningslöst som möjligt, i enlighet med ett reflexivt sätt att arbeta, ville jag 

angripa materialet på motsatt sätt. Alltså att finna teman som visade sig finnas i berättelserna. 

Nedan följer en detaljerad beskrivning över förfarandet. 

 Bearbetningen av intervjuerna har systematiskt skett i fyra steg vilket har gjort mig väl 

förtrogen med materialet och underlättat analysarbetet. Efter steg 1, vilket var transkribering-

en, började steg 2 som var kodning av allt material. Jag gick då igenom varje enskild intervju 

och skrev manuellt koder, alltså beskrivande ord som exempelvis ”upplevelse av ålder” eller 

”familj”, i marginalen som kunde vara av intresse för studien. När jag så förutsättningslöst jag 

kunnat gått igenom allt material fanns det cirka fyrtio kodord som var mer eller mindre före-

kommande i alla intervjuer. För att inte låsa mig vid vissa koder prioriterade jag att koda så 

öppet som möjligt för att senare utesluta dem som inte visade sig vara intressanta i samman-

hanget.      
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Steg 3 var att skapa bättre en översikt över varje enskild intervju. Jag gick då igenom en sida i 

taget och sammanfattade i punktform allt som sagts. Intressanta citat markerades fetstilt och 

mina egna tankar kring fenomen och citat skrevs in i kursivt. Detta innebar att en intervju på 

cirka tolv sidor nu fanns i en sammanfattande översikt på kanske två sidor i ett separat doku-

ment, med relevanta citat och funderingar markerade. I detta skede började mönster skönjas 

och kopplingar kunde nu enklare göras mellan informanterna då det var lätt att blicka från en 

intervju till en annan.           

 Steg 4 var att skapa de huvudsakliga temana som uppsatsen sedan skulle vila på. För 

att kunna skapa en tematisk översikt sammanförde jag många av de fyrtio koderna till ett be-

tydligt mindre antal, som även har omarbetats och flyttats om under analysarbetet. För att fyl-

la ut de olika temana eller rubrikerna kopierades de punkter ur steg 3 som berörde respektive 

tema. Samtidigt gicks de ursprungliga transkriberingarna igenom så att ingen kod skulle gå 

förlorad, detta för att allt relevant skulle inordnas under ett huvudtema. I denna process ska-

pades också relevanta underrubriker. Efter att steg 4 var klart fanns det således ett dokument 

med huvudteman där informanternas tankar, mina egna kommentarer, relevanta citat och sid-

nummer till varje enskild persons uttalande fanns nedskrivet. I och med detta kunde jag enkelt 

se gemensamma nämnare och olikheter. Under analysarbetet har jag pendlat mellan dessa tre 

dokument beroende på om en översikt över temana, en sammanfattning av en intervju eller en 

djupdykning i en sådan, har önskats. De huvudteman som slutligen valdes ut var ”Familj och 

socialt nätverk”, ”Öppenhet” och ”En gammal bög?”. 

!
Teoretiskt ramverk och begrepp!
Det teoretiska och begreppsliga ramverk som jag har tillämpat i uppsatsen har en queerteore-

tisk utgångspunkt där heteronormen problematiseras och ifrågasätts. Jag kommer i nedanstå-

ende avsnitt förklara de begrepp och teorier som används mest frekvent i uppsatsen, och de är 

Halberstams (2005) queer tid, queera platser och queera subjekt samt Bromseth och Am-

björnssons (2010) heteronormativa livsmanus. Ytterligare en utgångspunkt jag har i uppsatsen 

är det intersektionella perspektivet. Utifrån det kan en analysera samhälleliga fenomen eller 

personliga upplevelser genom att studera olika variablers samspel. Utöver detta kommer de 

begrepp och teorier som inte har använts lika mycket redogöras för löpande i uppsatsen. 

!
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Queerteori!

Jag har i uppsatsen valt att ha ett queerteoretisk förhållningssätt. Vad queer och queerteori är 

finns det många åsikter om, och en vanlig uppfattning är att dess oprecisa definition är en del 

av dess styrka varför det också är svårt att ringa in begreppens exakta betydelse. (Kulick, 

2005) Så här beskriver Rosenberg (2006) begreppet: 

[Queerteori är ej en] enhetlig eller systematisk skolbildning, utan en blandning av stu-
dier som kritiskt fokuserar det heteronormativa, det vill säga de institutioner, strukturer, 
relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som en enhetlig, naturlig 
och allomfattande ursprungssexualitet. (Rosenberg, 2006 s.13)   

Gaystudier handlar om homosexuellas historiska och sociala villkor och syftar till att få en 

ökad förståelse för gruppens levnadsförhållanden. Queerstudier sträcker sig längre än så då de 

syftar till att på ett bredare plan analysera olika normerande praktiker. Det ena behöver dock 

inte utesluta det andra. (Rosenberg, 2006) I studien undersöker jag inte bara hur normer knut-

na till sexualitet kan tänkas hänga samman med åldrande, utan den undersöker även hur hete-

ronormativa föreställningar om familj kan tänkas spela in i hur en upplever och ser på sitt åld-

rande. Detta bredare grepp kring normer och en kritik av dessa gör att denna studie kan be-

traktas som en queerstudie och inte enbart som en gaystudie.    

 En viktig utgångspunkt i queerteori är alltså att kritisera heterosexualitet som norm. 

Att det är en norm innebär att den fungerar som en exkluderande praktik som framstår som 

naturlig och därmed utgör det som ”övriga” sexuella praktiker mäts mot. Det här betyder att 

heterosexualiteten inte bara som läggning utan även som livsstil framstår som överordnad och 

primär varför icke-heterosexuell läggning och/eller livsstil betraktas som avvikande eller 

mindre naturlig. Begreppet som kommer att användas i uppsatsen för att beskriva den hetero-

sexuella normen är heteronormativitet. Heteronormativiteten utgår från en ”binär könsupp-

fattning och en hegemonisk heterosexuell norm” (Rosenberg, 2006 s.100) som stänger ute och 

avnormaliserar allt som avviker från denna. Den som avviker blir ofta straffad, om inte rent 

juridiskt så genom subtilare former vilket kan ta sig i uttryck som homofobi i form av våld, 

uteslutning, osynliggörande med mera. (ibid.) Rosenberg (2006 s. 102) redogör för hetero-

normativitetens två bärande principer som innebär: 

1)uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi -de 
2)assimileringen genom införlivande av avvikelser i normen 
!
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Den första principen har redan beskrivits, den andra innebär att de grupper som betraktas som 

avvikare kan försöka slå sig in i på den ”normala” arenan genom att efterlikna det heteronor-

mativa idealet. Dock kommer det aldrig att fungera, för de kommer alltid att fela i något avse-

ende i och med sin icke-heterosexuella läggning. I studien kommer jag  problematisera hete-

ronormativiteten i förhållande till flera olika situationer och den kommer också användas i 

förståelsen av andra normativa föreställningar kopplade till såväl ålder som förväntade bete-

enden knutna till denna. "

 För att få en förståelse för hur männen i studien organiserar sina liv har Halberstams In 

a Queer Time and Place (2005) varit en utgångspunkt. Halberstam ifrågasätter och problema-

tiserar de tids- och rumsbestämda ritualer som äger rum och skapas i människors liv. Ritua-

lerna grundar sig i heteronormativa föreställningar om hur en ”bör” organisera sitt liv. De 

händelser och förlopp som åsyftas utgår i stort sett alltid ifrån idéer om familj och ett välfun-

gerande livspussel där olika förväntade komponenter ska ingå. Detta tar sig väldigt konkreta 

uttryck och upplevs lika självklart som luften vi andas. Det kan handla om ritualen ”early to 

bed early to rise” (s. 5) där det normativa i att stiga upp tidigt för att kunna genomföra ett gott 

arbete eller vara en ”god förälder” är så givet att det aldrig ens utmanas. Dessa vedertagna 

tankar om hur ett liv bör levas problematiseras utifrån idéer om queerhet och dess inneboende 

gränsöverskridande karaktär. Det begrepp som kommer att användas i uppsatsen för att be-

nämna de tider männen verkar i är queer tid, detta för att dels illustrera den tid på dygnet 

många är och har varit aktiva dels tiden de fyller med queera aktiviteter. De platser där de 

queera aktiviteterna utspelar sig på kommer att kallas för queera platser. Männen kommer 

också utifrån Halberstams begrepp kallas queera subjekt för att markera att de på olika sätt 

genom sina val väljer att leva på tvärs mot heteronormen. 

 Ett annat begrepp som kommer användas mycket i uppsatsen som går i linje med Hal-

berstams resonemang är Bromseth och Ambjörnssons (2010) heteronormativa livsmanus. 

Livsmanuset betraktas som en linje där olika beteenden och faser i livet ”ska” inträffa i enlig-

het med den sexualitet och ålder som personen i fråga har. Detta innebär att de normer som 

omgärdar både sexualitet och ålder till stor utsträckning styr hur vi väljer att leva våra liv. 

Konkret innebär det exempelvis föreställningar som innebär att personer ska studera, sedan 

förvärvsarbeta och innan en viss åldersgräns bilda familj inom ett heterosexuellt äktenskap. 

Pensionsåldern ska sedan bestå av uppfyllande aktiviteter och barnbarn. Genom att använda 

det heteronormativa livsmanuset som utgångspunkt kan männens livsval synliggöras i större 
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utsträckning och det blir lättare att urskilja vilka konsekvenser det får att bryta mot de oskriv-

na reglerna. 

Intersektionalitet!

Att anta att alla äldre homosexuella män har samma upplevelser i förhållande till ålder och 

sexualitet är att förenkla verkligheten, vilket flera forskare påvisar (se Tidigare forskning). För 

att inte mista komplexiteten eller heterogeniteten inom gruppen är det därför viktigt att ta hän-

syn till flera olika aspekter som formar männens liv. Crenshaw (1991) problematiserar i sin 

artikel ”Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Wo-

men of Color” den endimensionella analys som ofta görs av samhälleliga fenomen och hennes 

artikel synliggör detta i studien av mäns våld mot kvinnor. Crenshaws huvudpoäng är att hän-

syn måste tas till de inbördes skillnader som finns inom olika grupper eller kategorier, i hen-

nes fall kategorin kvinnor. För att få förståelse för kvinnornas situation går hon bortom 

könskategorin och tar också hänsyn till variablerna ras och klass, som visade sig vara avgö-

rande i förståelsen för kvinnornas upplevelser. Crenshaw menar att studier i feminism eller 

antirasism tenderar att ha en antingen/eller-hållning där interaktionen mellan de två positio-

nerna kön och ras förbises. För att komma djupare i förståelsen för människors situation 

fordras därför ett nytt och bredare angreppssätt, den intersektionella analysen.(Crenshaw, 

1991)            

 Intersektionalitet tar hänsyn till den interaktion som sker mellan kön, ras och andra 

kategorier. Interaktionen kan förklara hur olika maktdimensioner kopplade till kategorierna 

samspelar och skapar olika utfall för olika människor i olika situationer. (Davis, 2008) de los 

Reyes & Mulinari (2005) förklarar att ett intersektionellt perspektiv lyfter fram de variabler 

som på olika sätt är kopplade till ”individens möjligheter att agera som subjekt inom ramen 

för samhällets strukturer”. (s. 90) I och med att den intersektionella analysen eller perspekti-

vet tar hänsyn till mångfald möjliggörs en mer nyanserad bild av en människas situation. Det 

finns olika metodologiska angreppsätt i arbetet med intersektionell analys och McCall (2005) 

delar upp det i tre olika riktningar. I den första (anticategorical complexity) dekonstrueras ka-

tegorierna för att de i sig betraktas för komplexa för att kunna förklara ett fenomen. I den and-

ra (intracategorical complexity) används ett fåtal kategorier i förståelsen av ett fenomen. Det 

begränsade antalet kategorier beror på den risk som kategorisering ändå medför, då de kan 
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cementera föreställningar om en viss grupp. I den sista (intercategorical complexity) används 

visserligen kategorier, men dessa betraktas som flytande och inte statiska. (s. 1173) Davis 

(2008) förklarar att en intersektionell studie kan få oväntade utfall vilket minskar risken för 

förutfattade svar och slutsatser. Det finns forskare som precis som Davis ser intersektionalite-

tens otydlighet som en stryka men det finns också de som anser att ett förtydligande av 

tillämpningen bör göras. 

 Traditionellt är det variablerna kön, klass och etnicitet som tas i beaktning och i denna 

studie problematiseras männens positioner utifrån sexualitet, klass och ålder. Utöver detta 

kommer även nationalitet problematiseras i viss utsträckning. Könet problematiseras i den 

mån att männens biologiska kön inte stämmer överens med de samhälleliga förväntningarna 

kring sexuell läggning. Att ta med ålder som del i den intersektionella analysen är i denna stu-

die självklar då syftet är att undersöka hur olika variabler påverkar äldre homosexuella mäns 

förhållande till åldrande. I studien kommer kategorin ”gammal” att sträcka sig från den som 

är 68 år till den som är 82. Indelningen är baserad på informanternas åldrar: Bertil 68 år, Al-

bert 69 år, Ture 69 år, Ivar 69 år, Adam 70 år, David 70 år, Olof 73 år och Erik 82 år.  
 Betraktat ur ett intersektionellt perspektiv är det högst begripligt att det innebär två 

skilda saker att vara en 68-årig, fullt funktionell homosexuell man eller en 82-årig homosexu-

ell man, med kroppsliga krämpor. Detta är orsaken till att ålder är en given del i uppsatsens 

intersektionella analys. Ålder som viktig del i den intersektionella analysen är något som Kre-

kula med flera (2005) lyfter fram. På samma sätt som Crenshaw såg behovet av att inte tro att 

alla kvinnor delar samma upplevelser menar Krekula med flera att mer hänsyn bör tas inom 

de ålderskategorier som har skapats. Ålder kan ses som biologiskt, kronologiskt, psykologiskt 

och socialt och författarna utgår från att ålder är socialt och kulturellt konstruerat av bland 

annat vetenskapliga diskurser. (s.83)        

 De mer eller mindre legitimerade fördomarna som finns knutna till ålder och som på 

olika sätt är institutionaliserade i samhället kan i en intersektionell analys förstås som en mak-

tordning. Till skillnad från många andra maktordningar som kön och klass är ålder i mångt 

och mycket oproblematiserad i samhällsvetenskaplig forskning. Åldersordningen som makt-

ordning manifesteras genom medelåldersnormens överordning över andra åldrar, varför vari-

abeln är viktig i förståelsen av hur olika positioner samverkar. För att kunna implementera 

ålder i intersektionell analys bör kategorierna och dess maktordningar förstås som processer i 

en växelverkan. Det kan alltså vara olika positioner som vid olika tillfällen blir framträdande, 
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och i vissa sammanhang kan exempelvis åldern visa sig mer framträdande eller kännbar än 

sexualiteten i denna studie. (Krekula et. al. 2005) 

 Ovanstående teorier och begrepp kommer underlätta analysarbetet av intervjumateria-

let då heteronormativitetsbegreppet hjälper till att förstå den kontext de äldre homosexuella 

männen ständigt förhåller sig till. Genom det queerteoretiska perspektivet kan jag kritiskt stu-

dera hur kontexten kan tänkas påverka synen på, och upplevelsen av, åldrandet. Slutligen 

hjälper det intersektionella perspektivet till att problematisera männens upplevelser utifrån de 

olika positionernas samverkan. 

 Slutligen vill jag förtydliga hur och varför jag använder vissa begrepp och benämning-

ar genom uppsatsen: Informanterna betraktar alla sig själva som homosexuella, och har an-

vänt sig av orden bög, gay, homo eller homosexuell för att definiera sig själva. Några män i 

studien har föredragit vissa benämningar framför andra, och därför kommer jag i uppsatsen 

variera mig när jag diskuterar deras sexuella läggning. Ibland kommer jag även använda be-

greppet icke-heterosexuell, detta för att kunna positionera fler sexuella läggningar och identi-

teter i förhållande till heterosexualitet. Vidare har somliga informanter varit tydliga med att de 

alltid uppfattat sig själva som homosexuella och andra har berättat om en mer flytande syn på 

sexuell läggning som under livets olika skeden kan variera. Min utgångspunkt har varit män-

nens nuvarande definition av sig själva varför jag inte har valt att problematisera sexualitets-

begreppet djupare.           

 För att beskriva delar av den livsstil och de platser som studiens informanter rör sig på 

som på olika sätt är kopplade till deras sexuella läggning kommer begreppen gayliv eller 

gaykultur att användas. Jag vill poängtera att inte alla homosexuella kan sägas leva i en 

gaykultur, men begreppet blir ändå behjälpligt i analysen av studiens infomanters livsstil. 

 Jag kommer även att analysera familjebegreppet ur olika perspektiv, och den benäm-

ning som främst kommer att användas i problematiseringen av familjen i förhållande till hete-

ronormativitet är kärnfamiljen. Det jag då syftar till är den traditionella sammansättningen av 

mamma, pappa och barn vilken genom historien har haft en säregen position. Dock är det vik-

tigt att poängtera att familjekonceptet i förhållande till heterosexualitet också är i förändring 

då skilsmässor, ”bonusbarn” och styvföräldrar blir allt vanligare. Det jag vill säga med detta 

är att begrepp och benämningar som i uppsatsen kan uppfattas som statiska och kategorise-

rande inte med nödvändighet behöver vara det. 
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Tidigare forskning!
Den forskning som har bedrivits om äldre hbtq-personer är relativt sparsam internationellt, 

och i Sverige finns det mycket lite forskning vad gäller gruppen äldre hbtq-personer. I Brom-

seth och Siverskogs antologi LHBTQ-personer och åldrande: nordiska perspektiv (2013) 

sammanställs den nordiska forskningen på området som har varit till stor hjälp i uppsatsen. I 

antologin finns tio olika typer av studier och berättelser som på olika sätt har belyst hur nor-

mer kopplade till sexualitet påverkar åldrandet. De studier i antologin som har varit mest an-

vändbara i denna uppsats är Robertssons som handlar om äldre homo- och bisexuella mäns 

upplevelser av normbrytande, Bromseths studie om äldre lesbiska och bisexuella kvinnors 

inställning till familj och nära relationer samt Kristiansens studie om sexualitet och värdighet 

bland äldre homosexuella män i Norge. Utöver dessa finns det även forskning om äldre trans-

personer (Siverskog, 2013) och intressant forskning om äldre homosexuella och vård och om-

sorg i en svensk (Norrman et. al. 2013) respektive finsk (Wickman, 2013) kontext. Utöver det 

som finns att tillgå i antologin bedrivs i Sverige forskning av Bromseth som bland annat bely-

ser äldre lesbiska kvinnors upplevelser vad gäller normer om ålder, genus och sexualitet. Öv-

rig svensk forskning som handlar om äldre hbtq-personer handlar främst om hbtq-personer i 

en vård- och omsorgskontext och det är den forskningen som socialstyrelsens rapport Det 

dubbla utanförskapet (Robertsson & Tovatt, 2008) vilar på.                                   

 Socialstyrelsens rapport lyfter bland annat fram vikten av att synliggöra gruppen äldre 

hbtq-personer som ofta glöms bort trots deras särskilda utsatthet. Utsattheten handlar bland 

annat om risken att gå tillbaka ”in i garderoben” på grund av rädsla att bli diskriminerad. Den 

heteronormativa inställning som generellt finns inom vårdsektorn problematiseras även uti-

från familjebegreppet som i sektorn ofta definieras snävt och därför kan bidra till att hbtq-per-

soners liv och läggning osynliggörs. Vidare tar rapporten upp de ökade hälsorisker vad gäller 

såväl fysisk som psykisk hälsa som en konsekvens av att inte våga söka vård på grund av de 

normer och fördomar som ofta förekommer. (Robertsson & Tovatt, 2008)                                 

 Också utanför Sverige är äldre hbtq-personers upplevelser och erfarenheter som for-

mar upplevelsen av att bli äldre bristfällig. (Heaphy et. al. 2004) Den internationella forsk-

ningen är dock mer omfattande än den svenska. Vidare har en kraftig ökning av forskning på 

området ägt rum de senaste tio till femton åren. (Witten, 2012) Siverskog redogör i LHBTQ-

personer och åldrande: nordiska perspektiv (2013) för de trender som funnits inom fältet och 

pekar på en utveckling som började med viljan att råda bot på fördomar för att sedan rikta in 
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sig mer på den psykosociala och identitetsdanande aspekten och slutligen ha ett större fokus 

på de variationerna som finns inom gruppen. De senare studierna handlar ofta om hbtq-perso-

ner och socialt stöd samt vård och omsorg. (s. 32) De internationella studier som gjorts visar 

att homosexuella mäns upplevelser av att åldras kan påverkas av många olika faktorer och 

Schope (2005) delar upp forskningen i två motstridiga teoretiska huvudriktningar som han 

kallar accelererat åldrande (accelerated aging) och kriskompetens (crisis competence). I den 

förstnämnda ryms den forskning som pekar på att homosexuella män upplever sig äldre än 

heterosexuella jämnåriga. Detta skulle bero på att gaykulturen är väldigt ungdomsfixerad vil-

ket innebär att homosexuella män snabbare känner sig gamla. Detta manifesteras genom en 

exkludering av gaykulturens uteliv, där många inte längre känner sig bekväma eller välkomna 

på grund av omgivningens ålderistiska  bemötande . (Jones & Pugh, 2005; Heaphy et. al. 2

2004) Den andra riktningen, kriskompetens-riktningen, innefattar forskning som pekar på att 

äldre homosexuella män hanterar åldrandet lika väl som heterosexuella och ibland till och 

med bättre. Detta för att de genom den ofta svåra komma-ut-processen lärt sig att hantera en 

förändrad självperception. (Berger, 1982) Detta ställer sig dock Heaphy med flera (2004) sig 

kritisk till då urvalet många gånger varit för litet och personerna som tillfrågats varit alltför 

unga.             

 Det finns även många studier som berör sociala nätverk. Många av dessa studier visar 

exempelvis att åldrande blir mindre stressfullt om det finns stöd för den gamla att tillgå. Detta 

gäller alla äldre personer oavsett sexuell läggning, dock kan det vara extra viktigt för äldre 

hbtq-personer då dessa dessutom löper en högre risk att utsättas för olika former av minori-

tetsdiskriminering. (Masini & Hope, 2008 s.93) Masini & Hopes (2008) studie visar att stödet 

från vänner är väldigt viktigt och något som höjer den mentala hälsan, men att stöd från familj 

inte i samma utsträckning visade samma effekt på det mentala välmåendet, något som enligt 

författarna visar att det är dags att uppvärdera de kontakter och nätverk som sträcker sig utan-

för den traditionella familjen. Även Weston (1991) och Weeks (2007) påvisar homosexuellas 

tendens att skapa stora sociala nätverk och problematiserar utifrån det familjebegreppet. Stu-

dierna visar att ”valda familjer” eller ”framilies”, alltså valda signifikanta andra, kan ha sam-

ma funktion om inte större än den traditionella kärnfamiljen. En annan studie som lyfter att 

homosexuella personer i större utsträckning än heterosexuella skapar sig stora sociala nätverk 
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bestående av andra homosexuella är Roseneil & Budgeons (2004). Studien lyfter fram att nät-

verken ofta består av flytande gränser mellan relationer där före detta partners exempelvis kan 

ha en given plats i gruppen. Heaphy (2010; 2007) problematiserar dock detta och lyfter fram 

att de sociala möjligheterna är starkt förbundna med olika typer av resurser och att möjlighe-

ten till en ”vald familj” varierar mellan olika individer.     

 Som nämnts tidigare belyser den nyare forskningen variationen som finns inom grup-

pen. Att hbtq-personer inte går att betrakta som en homogen grupp visar bland annat Heaphy 

med flera (2004) som pekar på de skillnader i upplevelsen av att vara en äldre homosexuell 

person beroende på om du är man eller kvinna. Skillnaderna beror dels på de ekonomiska re-

surserna men också på de omgärdande normerna som finns för män respektive kvinnor. Studi-

en visar bland annat att män och kvinnor av olika anledningar upplever sig yngre än jämnåri-

ga heterosexuella personer. Orsaken är för männen att de ofta saknar ”åldersmarkörer” så som 

barn eller barnbarn som tydligt signalerar vilken fas i livet en befinner sig i.         

 I en annan studie ifrågasätter Heaphy (2007) en ”gemensam homosexuell upplevelse”. 

Med detta menar Heaphy att sexualiteten ofta får en allt för stor roll i forskningen om äldre 

hbtq-personers upplevelse av att åldras. Om sexualiteten i för stor utsträckning agerar nyckel-

aktör i förståelsen av äldre homosexuella personer missas de materiella, sociala och kulturella 

resursernas avgörande inverkan på hur ålder upplevs. Även Pollner & Rosenfeld (2000) pro-

blematiserar äldre homosexuella personer förhållande till att åldras och menar att upplevelsen 

varierar beroende på tidigare erfarenheter och den sociala och kulturella miljön som format 

personerna, varför hänsyn till det förflutna måste tas i analysen. Även Cronin & King (2010) 

lyfter fram att det är viktigt att ta flera aspekter i beaktning i studien av äldre homosexuella 

män för att öka förståelsen för hur olika positioner kan påverka upplevelsen av att åldras som 

homosexuell. Även Witten (2012) uppmanar till mer kvalitativ och kvantitativ forskning för 

att öka kunskapen om äldre hbtq-personer, och då på fler områden än vård- och omsorg. Jones 

& Pugh (2005) tar också de upp vikten av mer empiri på området för ökad förståelse för äldre 

homosexuella mäns upplevelser av att åldras i en kontext där ålderism inte sällan är väldigt 

framträdande. Slutligen lyfter även Cronin & King (2010) fram vikten av att ta flera aspekter i 

beaktning i studien av äldre homosexuella män, vilket kan göras om ett intersektionellt per-

spektiv anläggs.           

 Sammanfattningsvis har lite forskning i Sverige handlat om äldre hbtq-personers upp-

levelser av att åldras och den forskning som bedrivits har främst berört en vårdkontext. Det 
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som saknas är en djupare förståelse av den individuella upplevelsen av att åldras och vilka 

komponenter som kan tänkas påverka synen på åldrande. Då Bromseths projekt bland annat 

handlar om äldre lesbiska kvinnors upplevelser av normer som rör ålder, genus och sexualitet 

är det motiverat att undersöka äldre homosexuella mäns förhållande till att åldras. Den ut-

ländska forskningen om äldre homosexuella mäns förhållande till ålder är mer omfattande, 

men även dessa saknar ofta en djupare analys av hur olika variabler samspelar i åldringspro-

cessen. I denna studie vill jag bidra med kunskaper om hur normer knutna till relationer, fa-

milj och livsstil formar upplevelsen av att bli äldre. Jag vill också studera hur olika positioner 

såsom ekonomiska resurser, sexualitet, ålder och till viss del nationalitet kan påverka äldre 

homosexuella mäns upplevelser av att åldras. En fördjupad förståelse för hur äldre homosexu-

ella män kan förhålla sig till åldrande kan uppnås med hjälp av intersektionell analys som tar 

hänsyn till en individs olika förutsättningar att skapa sin vardag och verklighet. Att synliggöra 

hur olika variabler påverkar upplevelsen av att åldras minskar risken för homogenisering av 

gruppen äldre och synliggör de skillnader som finns, samtidigt kan studien också bidra med 

kunskaper om den problematik det kan innebära att tillhöra en specifik minoritet i samhället i 

förhållande till åldrande.  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Historisk bakgrund!
För att kunna placera informanternas livsberättelser i en historisk kontext har jag valt att ne-

dan redogöra för en kort historisk tillbakablick. Fredriksen-Goldsen & Muraco (2010) menar 

att ett livsloppsperspektiv, där hänsyn till den sociala och kulturella omgivningen, är nödvän-

dig för att bättre förstå hur åldrandeprocesser gestaltar sig för hbtq-personer. Jag har därför 

tolkat männens berättelser i ljuset av den samhälleliga diskursen.    

 Homosexualitet avkriminaliserades i Sverige 1944 tack vare socialdemokratiska och 

kulturradikala påtryckningar, dock var det inte betraktat som likställt med heterosexualitet. 

Exempelvis var åldersgränsen högre för homosexuellt umgänge än för heterosexuellt. Något 

som trots legaliseringen grusade utsikterna för homosexuella en tid framöver var Haijby- och 

Kejneaffärerna som inträffade runt år 1950. Dessa två parallella affärer som innehöll kompli-

cerade och infekterade rättsprocesser och som på olika sätt handlade om utpressning och ho-

mosexualitet kom att misstänkliggöra homosexuella personer. I medier stod det bland annat 

att homosexualitet var en abnormitet och att unga pojkar förfördes av äldre homosexuella 

män. Vidare florerade konspiratoriska idéer om att homosexuella hade hemliga brödraskap för 

att kunna hjälpa varandra i dessa syften. Diskursen var sjukdomspräglad och enligt de som 

höll i talarpinnen syftade jargongen inte till att uppmana till häxjakt av de homosexuella men 

att ”friskgöra” eller ”tvätta” samhället rent från det homosexuella beteendet. Även i vänsterrö-

relsen och i tidningar som Arbetaren kopplades homosexualitet ihop med sjukdom och till och 

med nazism, då läggningen sades utgöras av ett kvinnohat och även vara något som nazister i 

stor utsträckning ägnade sig åt.         

 Under samma tid bildades RFSL (år 1950), som kom att få ett okänt antal medlemmar 

under perioden och som i enlighet med tidens homofobiska strömningar ifrågasattes. Under 

denna tid fanns det få försvarare för homosexuella men de hårda orden möttes ändå av ett 

visst motstånd i andra medier. Under 1960-talet i samband med den sexuella frigörelsen kom 

homosexualitet och även andra sexuella uttryck att bli centrala i kampen för antidiskrimine-

ring och frihet. Det var vid tidpunkten dock få homosexuella som själva tog striden, däremot 

underlättade de nya strömningarna sannolikt för den homosexuella organisering och kamp 

som kom att sprida sig över västvärlden kring 1970-talet (Lennerhed, 1994), något som slutli-

gen resulterade i att homosexualitet från och med 1979 inte längre klassades som en sjukdom. 

I slutet av 1970-talet tog debatten om rätten till partnerskap fart och 1995 blev det möjligt för 

homosexuella par att registrera partnerskap. Nästa steg att kämpa för var rätten till adoption 
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och efter en lång debatt röstades 2001 ett lagförslag igenom som gav homosexuella par rätt att 

adoptera barn. År 2009 blev äktenskapslagen könsneutral vilket innebar att homosexuella par 

kunde gifta sig och få samma rättigheter som heterosexuella, därmed avskaffades också lagen 

om registrerat partnerskap. (Rydström, 2011)  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!
RESULTAT OCH ANALYS!
Familj och socialt nätverk !
För att i ett senare skede av uppsatsen få en förståelse för hur männen i studien förhåller sig 

till sitt åldrande, måste en först förstå hur de har organiserat sina liv. I detta avsnitt analyseras 

därför deras inställning till barn, familj och relationer och den livsstil som delvis har visat sig 

vara en konsekvens av den sexuella läggningen. Gaylivet problematiseras sedan utifrån ett 

intersektionellt perspektiv där aspekter som sexualitet, klass, nationalitet och ålder har visat 

sig ha betydelse i förståelsen av männen. 

Barn!

Alla informanter bor ensamma och endast Albert har ett kärleksförhållande sedan tjugo år till-

baka, men har valt att vara särbo sedan några år. Olof har också en relation som han beskriver 

som en ”kk-relation”, en relation som främst består av sexuellt utbyte. Många av männen har 

levt ensamma nästan hela sina liv och ingen av dem har någon ”egenproducerad” kärnfamilj 

och har således inte biologiska barn eller barnbarn. Ture, som tidigare varit gift med en kvin-

na, är den enda som berättar att han har velat ha barn, dock kunde de inte få några. Han har 

även i femtioårsåldern diskuterat att skaffa barn tillsammans med ett lesbiskt par, något som 

heller inte blev av och något han heller inte sörjer. Barn verkar inte vara något som någon av 

männen saknar i sina liv och de anser att många heterosexuella är mer uppbundna på grund av 

detta. Den ansedda uppbundenheten informanterna syftar till är något de inte eftersträvar, vil-

ket är en av anledningarna till att de inte saknar barn.  
 Genom att inte ingå i monogama tvåsamma relationer eller ha kärnfamiljer bryter 

männen mot heteronormen. För att få en större förståelse av detta är Ambjörnsson & Brom-

seths (2010) begrepp det heteronormativa livsmanuset behjälpligt. Som nämndes i avsnittet 

Teoretiskt ramverk och begrepp kan begreppet förstås som en linje där vissa händelser och 

beteenden i livet är tillskrivna en viss ålder. Utifrån det heteronormativa livsmanuset kan 

männen i studien sägas ”fela” i flera avseenden. Utifrån Halberstams (2005) teori, som utma-

nar traditionella sätt att organisera ett liv, är männen queera subjekt då de bryter mot olika ty-

per av normer. Brytningarna ifrågasätter och utmanar koncept om familj, reproduktion, vux-

enhet, ansvar, tid och platser. Vad som utspelas i deras liv kan betraktas som queer tid då tiden 
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de lever inte är förbehållet typiskt ”borgerliga” åtaganden. Att leva på tvärs mot normerna så-

väl utmanar som skrämmer, varför ett queert liv aldrig passerar som neutralt i de sammanhang 

heteronormen dominerar. Som queera subjekt har männen alltså inte bildat någon kärnfamilj, 

vilket sannolikt beror på deras icke normativa eller ”felande” sexualitet.  

 Att de inte har bildat en traditionell kärnfamilj har lett in männen på alternativa vägar 

där barnfrihet lösgjort mycket tid som har kunnat avsättas på fritid och relationer, något som 

kommer behandlas utförligt i detta avsnitt. Relationerna har kunnat vara icke-monogama, vil-

ket i enlighet med mycket annat i deras liv ”felar” gentemot det heteronormativa livsmanuset 

och påvisar hur queerheten kan öppna upp andra vägar och nya sätt att forma relationer. (Hal-

berstam, 2005)  

 Även om de inte saknar biologiska barn nämnde informanterna att det kunde vara ro-

ligt att på äldre dagar få ett utbyte av en yngre generation. Albert påpekar lite humoristiskt att 

barn kanske hade fått honom att tänka mindre på sig själv och motverka att äldre bögar blir 

”nå slags gamla pojkar”. Alberts kommentar rymmer den livsstil som han och många av hans 

homosexuella vänner har tillgång till tack vare sin barnfrihet och rymmer samtidigt internali-

serade föreställningar om vad det är att vara vuxen och vilka förväntningar som tillskrivs en 

viss ålder. Att ha barn tycks utgöra en skiljelinje mellan vuxna män och pojkar och innefatta 

de beteenden och livsstilar som finns tillgängliga för de olika grupperna. Att inte ha barn men 

att bli äldre kan då innebära att bli en ”gammal pojke”, då ett barnfritt liv ofta sammankopplas 

med ett ungdomligt leverne. Här kan Halberstams (2005) resonemang om hur livet inte sällan 

formateras utifrån den traditionella kärnfamiljen appliceras. Avsaknaden av den ritualskapan-

de familjen frigör tid som underlättar ett queert leverne. Alberts liknelse med ”gamla pojkar” 

är en slags hybrid som symboliserar krocken som tycks uppstå om ett beteende inte stämmer 

överens med en viss uppnådd ålder.   

  Detta, att barnfrihet möjliggör en annan typ av livsstil, är något som kan appliceras på 

alla som inte har barn och är därför inte bara utmärkande för männen i studien eller homosex-

uella. Dock är barnfrihet sannolikt vanligare bland homosexuella, inte minst bland de äldre, 

varför aspekten ändå är intressant att diskutera i sammanhanget.  

 I samtalet med Olof dök det upp berättelser som handlade om hans ”extrason”. Det 

visade sig att Olof fått en nära relation med en ung kille där Olof har fått rollen som en slags 

fadersfigur. Uppdraget som ”extrapappa” beskriver Olof som givande och han tycker det 

känns bra att göra en insats för någon. Detta stämmer överens med Alberts tankar kring förde-
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len med att ha barn, att kunna befrias från sig själv i engagemanget i någon annan. I frågan 

om barn berättar David att han följt sina grannars barn från att de var små och att han vid det 

här laget känner dem väldigt väl, han berättar vidare att han aldrig saknat egna barn men att 

han inte skulle ha något emot barn ”om man kunde få barn när dom är 20”.   

 Dessa berättelser indikerar att längtan efter barn inte behöver vara någon biologiskt 

programmerad önskan utan att viljan lika gärna kan handla om att få umgås nära med andra 

generationer och få ett socialt utbyte av personer som är yngre än en själv. Åldern på barnen 

verkar heller inte spela någon roll då David i sådant fall skulle önska sig barn som redan var 

vuxna och Olof ser sig själv som en fadersfigur i en ung vuxen mans liv.  

 Att leva utanför heteronormen kanske öppnar upp för alternativa tolkningar av vad ett 

barn innebär och vilken funktion barn kan ha i ens liv. En kan fundera kring om de resonerat 

annorlunda om de levt i ett heterosexuellt äktenskap och om anledningen till att de inte saknar 

barn delvis beror på att det aldrig har varit ett alternativ för dem. Flera informanter har tagit 

ställning till hur frivillig deras barnlöshet egentligen är, och har då delgett att de sannolikt inte 

skulle velat ha barn även om de levt enligt heteronormen. Dock är det omöjligt att veta hur 

mycket deras ”barnfria norm” har påverkat deras inställning och hur mycket en ”barn-norm” 

hade påverkat dem i ett heterosexuellt förhållande.  

 En orsak till att männen inte saknar barn kan som tidigare nämnts bero på de möjlighe-

ter ett barnfritt liv öppnar upp till. Flera informanter anser att heterosexuella personer  (främst 

par) lever mer inrutade liv, och under samtalen ges flera exempel på hur det tar sig uttryck. 

Den heterosexuella livsstilen med barn beskrivs av flera informanter som mer bunden och 

mindre äventyrlig då den traditionella kärnfamiljen alltid sätts i första rummet, vilket bekräf-

tar hur det normativa livet centraliseras och organiseras kring familj och barn. (Halberstam, 

2005) 
!
En del som är hetero är ju mer bundna. Man har mindre fritid så att säga man har... Var 
och en har sin bil, man yrkesarbetar kanske eller man bor i villa så har man massa att 
sköta. Så har man barn som ska hämtas och lämnas kanske... Man har så mycket att 
syssla med så man har ju ingen tid över till nåt annat tycker jag. -Olof !

Den heterosexuella tvåsamheten kan även ha andra följder som har sina grunder i dess över-

ordning i förhållande till en icke-heterosexuell livsstil. Adam berättar att han varit i situationer 

där han upplevt att hans behov nedvärderas i förhållande till det heterosexuella livet med 

barn. 
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Jag förväntas stå där och va glad och hjälpa till och om jag ställer krav så tycker dom 
det är helt omotiverat och trappar man upp det lite så blir det helt klart att deras små 
telningar går före det mesta. Så är det bara. Det är väldigt tydligt.  -Adam   !

I Adams berättelse skönjs en hierarki där hans val att leva ensam utan barn inte tas på allvar i 

förhållande till ett liv med barn, något som ringar in den höga status och den givna plats en 

kärnfamilj har i samhället. På grund av att Adam bryter mot det heteronormativa livsmanuset 

beskrivs hans krav som ”omotiverade” vilket signalerar en uppfattning om att val och önske-

mål från en ”barnlös” inte är att ta på fullt allvar.  

Familj och relationer!

Samtalen med informanterna har öppnat upp för vad inte bara barn kan innebära utan också 

för vad släktskap och familj är och hur det kan definieras. Ture beskriver den biologiska släk-

ten som mer eller mindre icke existerande och påvisar att de kusiner som finns i hans liv, trots 

släktskap, har lite gemensamt med Ture och hans liv. Flera informanter berättar att de endast 

har lite eller begränsad kontakt med sin familj (syskon och så vidare) och härleder orsakerna 

till den sporadiska kontakten till allas olika livsstilar och att det inte nödvändigtvis finns myc-

ket gemensamt med släkten. ”Familjen” har i informanternas berättelser utgjorts av andra sig-

nifikanta andra, där de biologiska släktbanden inte har varit ett kriterium för att räknas som 

familj. 

!
 I och med att jag inte har nån familj, jag har alltså inga syskon, inga föräldrar som le-
ver och inga barn och inga barnbarn och inga syskonbarn, det finns några kusiner som 
jag har lite sporadisk kontakt med, så kan man säga att jag har ingen släkt alls! Vi har 
inte så mycket gemensamt. Så det är alltså mina vänner som är min familj. Och jag är 
också sen gammalt väldigt duktig på att ha kontakt med vänner. -Ture !
Jag har ingen partner eller så nån riktigt nära men jag har ett antal personer som jag 
känt i tio, tjugo, trettio år, gaypersoner eller bögar då. Och det är väl dom som är vikti-
gast i mitt liv, så är det... Ja, dom är min familj. Faktiskt känner jag nu. -Adam !

Med hjälp av Kate Westons (1991) begrepp ”den valda familjen” kan männens inställning till 

familj förstås. Att inte informanterna tycks sakna en biologisk kärnfamilj kan bero på att de 

upplever social och relationell tillfredsställelse genom människor som står dem nära trots att 

de inte är biologiskt besläktade. Weston förklarar hur gaypersoner ofta skapar sig alternativa 

familjer där vänner och inte sällan före detta partners ingår i en social konstellation som lik-

nas vid och kallas för familj. Utifrån Westons studier handlar den valda familjen inte om en 

motvikt till en ”riktig” familj utan snarare om att släktband kan utgöra en förlängning av vän-

skap. Vidare lyfts den valda familjen fram som ett fenomen i sig och inte som något som ska 
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betraktas som något som vill efterlikna en ”riktig” familj. (s.118) Den valda familjen bör en-

ligt Weston tillskrivas mer status och respekteras i lika stor utsträckning som den traditionella 

biologiska kärnfamiljen i och med att alla människor varken vill eller har möjlighet att leva 

under traditionella familjeformer.         

 Weeks (2007) tar upp homosexuellas speciella sätt att organisera sina relationer, något 

han kallar framilies, och lyfter fram nätverkens alternativa mönster där ”lovers can be friends 

and friends can be lovers”. (s.179) Enligt Weeks kan dessa framilies trumfa över familjen då 

den formas och förhandlas av de som ingår i den. Att kunna välja en familj innebär alltså en 

chans att knyta an till personer som till fullo accepterar vem en är. I en vald familj är med 

andra ord inte biologin kittet utan överenskommelsen att de valt varandra. Adams tidigare 

diskuterade citat där han berättar om att hans behov på ett tydligt vis avvisas i förhållande till 

personer som har barn kan förklaras med att en utbredd heteronorm i kombination med homo-

fobi reproducerar vad en ”riktig” familj är. Detta innebär att andra familjeuttryck utesluts och 

att personer som inte lever i enlighet med normen inte tas på lika stort allvar. (Bromseth, 

2013) Att ingen av dem har en kärnfamilj har alltså inte inneburit en saknad efter biologiska 

barn då den funktion barn kan ha i en människas liv har uppfyllts genom andra unga personer 

i deras omgivning. Vidare har ett icke traditionellt familjeliv inneburit att mycket tid har kun-

nat läggas utanför hemmet, något som resulterat i breda kontaktnät och således även inneburit 

ett skapande av valda familjer.  

 Flera av informanterna beskriver den homosexuella livsstilen beträffande vänner och 

umgänge som mer öppen än den heterosexuella, sannolikt av denna anledning. Albert berättar 

exempelvis att han upplevt att många heterosexuella män plötsligt slutar att umgås med sina 

killkompisar när de får flickvänner och att de står ensamma kvar om den relationen tar slut. 

David reflekterar över de svårigheter som heterosexuella verkar ha när det kommer till att 

umgås över könsgränserna så fort en partner kommer in i bilden, att det ”inte ses som rätt av 

samhället”. Det heteronormativa livsmanuset verkar här skapa föreställningar om att könsö-

verskridande umgänge är förbehållet reproduktion, varför vänskap mellan heterosexuella 

olikkönade tycks uppfattas som orätt eller misstänksamt. Utifrån männens uppfattningar tycks 

gränser mindre rigida och mer flytande i de valda familjerna som ställer sig utanför livsmanu-

set där det som tidigare nämnts är vanligt att före detta partners är en del av umgänget. (Rose-

neil & Budgeon, 2004) David fick vid ett tillfälle frågan av en heterosexuell gift man om han 

inte saknar kvinnor, men efter en stund kom de fram till att David umgås betydligt mer med 
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kvinnor än vad den gifte mannen gör, något som exemplifierar den tydliga könsuppdelningen 

och vilka gränser som anses okej att beträda och inte som heterosexuell. Vidare har David re-

flekterat över att heterosexuella par i större utsträckning ”måste” göra saker tillsammans: 

!
Säg att jag bjuder ett straight par på middag och så blir en sjuk, och då kommer ofta 
inte den andra för att en är sjuk, och då kan ingen komma! Om jag bjuder två killar 
som bor ihop och en är sjuk, ja då kommer den andre! Ofta. - David  !

Att David finner detta beteende som främmande kan ha sin förklaring i att andra spelregler 

gäller inom ramen för en vald familj, relationer som enligt  Roseneil & Budgeon (2004) kan 

förklaras som ”networks and flows of intimacy and care”. (s.153) Utifrån den definitionen av 

gaypersoners nätverk kan en förstå att gränser mellan parterna kan vara mer flytande och 

därmed mindre regelstyrda av heteronormer. Muraco med flera (2008) hänvisar till forskning 

som hävdar att så mycket som en tredjedel till hälften av de homosexuella som skapar nära 

band med andra personer än sina barndomsfamiljer (inte sällan på grund av de upplevde det 

svårt att komma ut) behåller dessa relationer framöver i livet, något som ytterligare påvisar att 

vänner kan ha en familjefunktion i dessa människors liv. Studien visar att äldre gaypersoners 

definition av familj är väldigt bred vilket stämmer överens med informanternas uppfattning 

om att vännerna inte bara kan liknas med, utan är familj. "

" När det kommer till gaypersoner är det lätt hänt att fokus hamnar på avsaknaden av en 

kärnfamilj och vilka konsekvenser det tycks få för personerna i fråga. Denna utgångspunkt 

signalerar att det enbart är en fråga om förlust när det i själva verket tycks finnas många vins-

ter då ett öppnare förhållningssätt till hur relationer kan levas verkar finnas. Ytterligare något 

som går i linje med ett öppnare förhållningssätt till hur relationer kan levas är männens in-

ställning till kärleksförhållanden där sex och kärlek inte nödvändigtvis hör samman. Så gott 

som alla informanter har ett icke-monogamt förhållningssätt i kärleksrelationer vilket innebär 

att de kan ha sexuella partners vid sidan av sin kärleksrelation. Flera informanter nämner ock-

så att de som par kan ha sex med en tredje part utan att detta inverkar negativt på relationen 

eller är ett tecken på att kärleksförhållandet inte är seriöst eller trofast.    

 Albert beskriver sin partner sedan tjugo år tillbaka som mannen i sitt liv och som en 

person han inte skulle kunna leva utan och att det skulle vara omöjligt att påbörja ett förhål-

lande med någon annan. Han beskriver sig själv som trogen även om det inte är absolut vad 

gäller sex, de kan i relationen alltså ha sexuella förbindelser vid sidan av. Orsaken till män-

nens öppenhet vad gäller andra sexuella partners beskrivs av flera informanter som något bio-

logiskt där mannen liknas med jägaren och att två jägare tillsammans med större sannolikhet 
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innebär ett mer sexuellt gränsöverskridande liv. Det viktigt att poängtera att inte alla homo-

sexuella har denna syn på relationer eller att heterosexuella inte skulle kunna ha ett öppet för-

hållningssätt, men då sju av åtta informanter berättar om liknande uppfattningar kan en anta 

att denna uppfattning är relativt vanlig bland dagens äldre homosexuella män. Olof tycker att 

gaypersoner tenderar att vara mer öppna men poängterar att det finns samma konflikter i ho-

mosexuella förhållanden som i heterosexuella och att det inte alltid är en okomplicerad fråga:  

!
Ja asså jag har känt då man är gay så är man mer öppen. Men det klart det är ju samma 
kontroverser som poppar upp om det är någondera som har fått för sig att det ska va 
monogamt så som ett heterosexuellt förhållande. Men jag menar, dom som är hetero 
dom är ju inte heller monogama så att säga. -Olof !

Olof menar att gaypersoner är mer öppna vad gäller sex utanför kärleksrelationen men påpe-

kar också att heterosexuella många gånger inte heller är monogama, trots att de förutsätts vara 

det och kanske utger sig för att vara det. Det tillsynes mer gränsöverskridande levernet hos de 

homosexuella männen i studien kan alltså likaväl finnas hos heterosexuella. Skillnaden kan 

dock betraktas som att de sistnämnda agerar gränsöverskridande i det fördolda, alltså är 

otrogna. De gränser och normer som finns i det heterosexuella förhållandet kan betraktas som 

konstruerade och som när de överträds leder till sanktioner. I det homosexuella förhållandet är 

det vanligare att just dessa gränser inte är uppsatta varför det gränsöverskridande livet i högre 

utsträckning sker för öppen ridå istället för stängd. När jag frågar Erik hur han förhåller sig 

till den ”relativa troheten” förklarar han sin inställning med hjälp av en liknelse: 

!
Kärlek är som kvicksilver, så länge du har handen öppen ligger kvicket kvar men så 
fort du knyter den så rinner den ut mellan fingrarna. -Erik !

Resonemanget speglar återigen ett annat förhållningssätt än det traditionella till hur kärlek kan 

hållas vid liv. Här lyfts frihet fram som ett medel till att få behålla kärlek, ett perspektiv som 

gör sig synligt i männens inställning till monogama kärleksförhållanden.  

 Flera informanter berättar att de relativt tidigt insåg att ett traditionellt liv i bemärkel-

sen äktenskap och barn inte var aktuellt om de inte ville leva ett liv i förnekelse eller ett dub-

belliv. Att inse att de inte skulle kunna ”platsa” i heterovärlden kan sägas ha skapat en alterna-

tiv värld eller en ”gaykultur” där heteronormativa värderingar haft betydligt mindre inverkan. 

Deras inställning till relationer och barnfria tillvaro verkar ha öppnat dörrar till arenor och be-

teenden där dessa förväntningar inte råder.        

 Hur relationer, familj men också andra aspekter av livet är organiserat kan dock se 

väldigt olika ut och enligt Heaphy (2007) påverkas utfallet av variabler som sexualitet, ålder 
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och kön. I hans studie av äldre icke heterosexuella män och kvinnor framgår det exempelvis  

att lesbiska har närmre relationer, något som förklaras av hur män respektive kvinnor är fost-

rade till att organisera sina relationer. Dock har de män som var politiskt aktiva under stone-

wall-perioden i början av 1970-talet en annan typ av sammanhållning än tidigare generationer. 

Stonewall-rörelsen startade i New York -69 och spred sig därefter över delar av västvärlden. 

Den innebar på många sätt en revolution och ett erkännande av hbtq-rörelsen  och detta kan 

alltså fungera som ett kitt mellan de personer som var delaktiga i den. Heaphy visar också hur 

sexualitet och kön tillsammans påverkar de materiella möjligheterna som finns på äldre dagar. 

Bland annat påvisar han att äldre lesbiska kvinnor har sämre ekonomiska förutsättningar för 

att de många gånger varit gifta med en man, varit hemmafruar och därför inte har någon vida-

re pension. Vidare kan sexualitet påverka yrkesvalet, vilket i sin tur också kan ha inverkan på 

de ekonomiska resurserna, exempelvis är det vanligt att homosexuella män väljer traditionellt 

kvinnliga yrken på grund av att de känner sig bekväma i en mindre ”machodominerad” miljö. 

Detta visar att ålder, kön och sexualitet på olika sätt ger olika utfall i livet och att dessa posi-

tioner kan ha inverkan på vilka möjligheter och resurser som finns att tillgå. Gemensamt för 

icke heterosexuella män och kvinnor var i studien de alternativa levnadssätten som öppnas 

upp tack vare att de inte lever under samma förväntningar som heterosexuella. Kvinnorna be-

rättar att de är fria från de normativa ungdomsidealen i högre utsträckning än heterosexuella 

vilket har en frigörande inverkan och männen vittnar om att uteblivna ”åldersmarkörer” som 

barn eller barnbarn kan vara en förklaring till att de upplever sig yngre och därför har en ung-

domligare livsstil. 

 Ytterligare något som är gemensamt för  informanterna är att de som tidigare nämnts 

bor ensamma, detta oavsett om de är i ett förhållande eller inte. Detta kan kopplas till Davids 

betraktelse där en partner i ett heterosexuellt förhållande i högre utsträckning måste vara 

samman med den andra partnern. Utifrån informanternas erfarenheter tycks det i ett homo-

sexuellt förhållande inte finnas en lika stark samvaronorm. Att ingen av informanterna i denna 

studie bor tillsammans med någon har olika orsaker, enligt männen i studien har det helt en-

kelt inte fallit sig så. Många av männen lever väldigt självständigt och säger sig vara nöjda 

med att träffa personer när de har lust till att vara sociala och många är inte villiga att flytta 

ihop med någon då det skulle inkräkta på deras tillvaro och kräva kompromisser: 

!
Ja så här på äldre dar, jag har inte varit tillräckligt kompromissvillig och inte tillräckligt 
beroende av andra människors närhet. Om jag sen är störd eller inte... Men för mig... 
Mänsklig närhet det här att ge och ta, det har jag inte varit villig att göra! Och om det 

! ! �30



blivit så på grund av mitt utanförskap att jag liksom utvecklat att jag trivs ensam eller 
om jag är född sån... Jag lutar åt det senare faktiskt. -Adam !

Att inte leva enligt en heteronormativ bana kan utifrån Adams citat sägas utgöra såväl möjlig-

heter som risker. Adam pratar om både utanförskap och oberoende självständighet och pro-

blematiserar orsaken till hans val att leva själv. Ivar hänvisar till det då rådande klimatet som 

en tänkbar orsak till att det inte blev aktuellt för honom att flytta ihop med en partner: 

!
Klimatet var ju sådär att dom som bodde ihop dom fick ju tåla spott och spe och folk 
pratade. Eh... I bästa fall kanske dom bara skrattade åt det eller tyckte det var lite kons-
tigt eller nånting. Och flytta ihop. Det var ju aldrig aktuellt. Det var ju inte så vanligt. 
Inte så vanligt att man gjorde så. Sen var det ju inte så långa förhållanden jag hade...- 
Ivar !

I Ivars beskrivning synliggörs de risker som kan vara kopplade till att bo tillsammans med 

någon av samma kön och att detta kan ha inneburit att ett samboskap inte betraktats som ett 

naturligt alternativ. Att bo med någon, inte minst förr, skulle innebära en avvägning där even-

tuella trakasserier mäts mot värdet i att bo tillsammans. Det resonemang som fördes om till 

vilken utsträckning barnlösheten är önskad eller inte kan även appliceras på männens val att 

bo ensamma, alltså att det är svårt att avgöra till vilken grad normer och yttre samhälle har 

påverkat viljan att bo tillsammans med någon.       

 Enligt studier gjorda på norska män och kvinnor bor cirka en tredjedel av alla homo-

sexuella män som har ett fast förhållande tillsammans med sin partner och ungefär hälften av 

alla homosexuella kvinnor. Skillnaden mellan männen och kvinnorna tros bero på att det an-

ses mindre uppseendeväckande om två kvinnor bor tillsammans än om män gör det. (Hegna et 

al. 1999 s.202) Är det rädslan för diskriminering som driver männen till att inte vilja bo med 

någon, påverkar i allra högsta grad sexualiteten de möjligheter som finns att organisera sitt liv 

och sina relationer. Dock är det viktigt att inte anta att männen som valt att bo själva ”egentli-

gen” skulle vilja leva ihop med en partner. Att förenkla och reducera deras val till att betrakta 

det som en anpassning efter normerande omständigheter är att utgå från att en heteronormativ 

livsstil någonstans är överordnat och ”egentligen” alltid önskvärt av såväl samhälle som dess 

individer. Vad som är intressant i sammanhanget är hur avvikande från normer kan mejsla 

fram en livsstil som inte alls behöver innebära en förlust av exempelvis en familj eller relatio-

ner. Utifrån en heteronormativ kontext kan männens liv anses ”fattas något” när många av 

männen dock i praktiken upplever sina liv som både fria och tillfredsställande.  

Delvis tack vare barnfriheten har alltså flera informanter genom åren skapat ett större nätverk 

av vänner och bekanta vilket ofta har blivit andra homosexuella män, några poängterar dock 
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den stora variationen vad gäller både sexualitet och ålder bland vännerna. För de informanter 

som har en stabil vänkrets brukar middagar, luncher och även resor vara ett regelbundet in-

slag. David berättar: 

!
Jag åker till Kanarieöarna en gång om året minst. Men nu när jag var nere då var mina 
grannar med och andra straighta vänner från Ungern var med och eh... Dom tyckte det 
var jättetråkigt!  [...] dom tyckte inte dom hade nåt att göra men dom var inte ute på... 
Jag var ute ofta, men inte hela tiden. Man tar för sig mer [som gay], träffar andra män-
niskor. Har större socialt nätverk skulle jag tro. -David 

 !
Davids anser att den homosexuella livsstilen kan skilja sig från den heterosexuella där öppen-

het till andra människor och platser verkar vara mer naturlig i den förstnämnda. Uppfattning-

en om att den homosexuella livsstilen är mer öppen jämfört med den heterosexuella stämmer 

överens med tidigare uttalanden om att ett icke heteronormativt liv tenderar att underlätta 

kontaktskapande och främja ett mindre inrutat liv. De flesta poängterar vikten av att ”hålla 

igång” och olusten att stagnera på äldre dagar. Vad som framhålls är även det egna ansvaret 

individen har för att skapa sig en aktiv och meningsfull tillvaro. Denna inställning har visat 

sig tydligast bland de informanter som inte har ett lika stabilt socialt nätverk som de andra, 

och det kan tolkas som att de med mer ”givna relationer” tar dessa för givna och att de i mind-

re utsträckning tänker i termer av aktiva val. Såväl Ivar som Bertil har mindre sociala nätverk 

och de berättar att de i perioder kan känna sig ensamma och att aktiviteter då kan fungera som 

en strategi för att undkomma känslor av ensamhet: 

!
...Man ska inte sitta hemma och tänka ’nu är det mörkt och jag har inga perspektiv på 
livet’. Jag går ut i alla fall, jag är aktiv, då har man inte så mycket stora problem. Men 
då och då känner man en saknad. Det skulle va annorlunda... Men jag känner lite att det 
finns delar i livet man inte kan göra annorlunda. -Bertil !

Att ett nära nätverk inte bara är fråga om ett val kan utläsas i Bertils livsberättelse där han be-

rättar om svårigheten att komma från ett annat land till Sverige i hopp om att bland annat ska-

pa nära relationer. För Bertil har deltagandet i föreningslivet varit avgörande för hans kon-

taktnät, dock hävdar han att det kan vara svårt att knyta djupare kontakter: 

!
Jag har bott i Stockholm i åtta år och det är inte så enormt länge... Att vara aktiv är det 
enda sättet att komma in. Att få ett litet nätverk, man behöver inte ha otroligt mycket, 
men man måste göra på det sättet. I Sverige i alla fall. -Bertil  !

Bertil berättar vidare att han ibland upplever språket som ett hinder i att kunna delta på sam-

ma premisser som andra svenskar vilket även kan betraktas som begränsande i kontaktska-

pandet med andra. Bertils situation kan förstås med hjälp av den intersektionella analysen där 
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hans olika positioner, som ej svenskfödd och homosexuell, kan ha påverkat utfallet i hans so-

ciala situation. Som nämnts tidigare är Bertils sociala nätverk litet, vilket kanske delvis beror 

på att han inte bott i Sverige särskilt länge. Han har heller ingen partner och hans sexuella 

läggning kan vara en orsak till att han inte har några barn, detta kan i sin tur resultera i att han 

på egen hand i stor utsträckning måste söka sig till platser för att få socialt utbyte. De begrän-

sade språkliga resurserna påverkar ytterligare hans sociala utsatthet då det visat sig att språket 

och kunskap om vilka arenor kontakter kan knytas är en förutsättning för att kunna skapa nära 

band till personer. I ljuset av detta kan en se att en vald familj inte bara hänger på ett val, utan 

att det också beror på vilka verktyg och resurser som finns att tillgå för den enskilda. Detta är 

också något som Heaphy (2010) lyfter fram då han ställer sig kritisk till den ibland förenklade 

bilden av hbtq-personers valda familjer och nätverk. Han lyfter fram det komplexa samspelet 

mellan olika resurser som utgör människors möjligheter och begränsningar i att skapa egna 

värdefulla nätverk och relationer. Heaphy menar att möjligheterna till detta beror på såväl 

ekonomiska som kulturella och sociala resurser (s.131), något som stämmer överens med Ber-

tils upplevelser. 

Assimilering!

En tolkning av männens berättelser är att de tack vare, eller på grund av, sin sexuella läggning 

skapat sig liv som är fulla av relationer och aktiviteter. Många har varit med och kämpat för 

större acceptans gentemot personer som inte lever enligt den heteronormativa samhällsnor-

men varför också många ställer sig väldigt kritiska till den ”borgerliga” utveckling som idag 

äger rum i många homosexuellas liv.  

!
Jag tycker det är väldigt konstigt med homosexuella som håller på med kyrkan att dom 
ska hålla på och viga sig och gifta sig och sådär. För då ska man ju göra allt det som 
man så att säga satt sig emot, att man och kvinna ska gifta sig och va tillsammans i all 
evighet och sådär. Det är ju väldigt konstigt att man är så konservativ. Det har jag rea-
gerat väldigt mot. [...]  Istället för att stå för att man kan leva lite friare och vara sig 
själv. -Olof !

Det kan tolkas som att Olof upplever det som ett svek att andra homosexuella vill sluta sig till 

den formation som under så lång tid har utgjort ett förtryck och skapat ett diskriminerande 

utanförskap för icke-heterosexuella. Den äktenskapliga normen har fram till nyligen skapat 

gränser för vad som är att betrakta som äkta kärlek och vad som hamnar utanför och alltså 

inte tillskrivs lika mycket respekt. Tidigare under samtalet när barn diskuterades nämnde Olof 

att han tycker det är ”väldigt roligt att dom som är gay och tillsammans får adoptera” varför 
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en viss dubbelhet verkar finnas. Å ena sidan finns en glädje över nya rättigheter å andra sidan 

finns en upprördhet över att vilja stryka ett uteslutande normsystem medhårs. Adam berättar 

om de signaler han menar sänds ut i och med ökad assimilering: 

!
Jag har aldrig kämpat för gayäktenskapet men det är några som har gjort det och så har 
dom fått det och nu ska det inte bara va det utan nu ska det ju avlas barn! [...] vad som 
signaleras är ju att vi vill leva i ett mamma-pappa-barn-förhållande bara med en person 
men av samma kön. Men det var verkligen ingenting som jag kunde tänka mig och det 
är fortfarande ingenting som jag är intresserad av. Jag bara tänker ‘men va fan om man 
nu är annorlunda så ska man väl i mitt fall ta fördelarna av det!’  -Adam !

Här gör en Adam en skillnad mellan ”dom” som kämpat för vissa rättigheter som kan ses som 

en strävan att bli respekterade genom heteronormativa val och han själv som istället vill påvi-

sa fördelarna med att inte assimileras. Vidare menar Albert att bögar har en ”annan uppgift att 

fylla” än att leva upp till en konventionell livsstil. Han anser att styrkan i att inte leva hetero-

normativt ligger i att omfamna andra sätt att leva än den traditionella och att de därmed kan 

bidra med andra reflektioner och perspektiv. Detta påvisar att nya rättigheter inte enbart är 

oproblematiska då de kan tolkas som en inbjudan till att delta i de normerande praktiker som 

tidigare var föreskrivna de ”accepterade” i samhället. Det verkar också upplevas problema-

tiskt för att den assimilerande trenden indirekt kan signalera att den heteronormativa livsba-

nan alltid har varit den egentligt önskvärda. Detta skulle samtidigt innebära ett nedvärderande 

av den gaykultur de lever i och har kämpat för att få accepterad i många år.  

 Männen i studien har en inställning till gayäktenskap som liknar den Halberstam 

(2012) har. Halberstam menar att äktenskapet, som bygger på exkluderande principer, bör er-

sättas med andra inkluderande relationssystem. I boken Gaga Feminism: Sex, Gender and the 

End of Normal skriver han vidare om hur vi borde tänka bortom äktenskapet med tanke på att 

det är en praktik som inte ens efterlevs av heterosexuella längre. Genom äktenskapet dras en 

linje mellan kärnfamiljen och ”resten” som inte ingår i den, och detta sätt att organisera rela-

tioner är enligt Halberstam begränsande både juridiskt och socialt: 

!
Marriage pits the family and the couple against everyone else; alternative intimacies 
stretch connections between people and across neighborhoods like invisible webs, and 
they bind us to one another in ways that foster communication, responsibility, and ge-
nerosity. (Halberstam, 2012 s.110-111) !

Här lyfter Halberstam fram vikten av att uppvärdera de relationer som inte bygger på biolo-

gisk samhörighet, och att ett uppvärderande kan innebära ökad medmänsklighet och inkludera 

personer som inte upplever sig ha någon signifikant andre. 
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Den ökade assimileringen till en heteronormativ livsstil är också något Duggan (2002) pro-

blematiserar och kallar homonormativitet. Homonormativitet betyder att heteronormativa 

normer appliceras på en icke heterosexuell kontext. Detta innebär, så som informanterna ock-

så upplever det, att homonormativiteten inte utmanar heteronormativa föreställningar utan 

snarare styrker dessa genom att homosexuella tycks ”vilja” leva i enlighet med en heterosexu-

ell livsstil. De lagliga rättigheterna kan sägas uppnås på bekostnad av queerhet och verkar en-

ligt några av informanterna betraktas som en ”villkorad gemenskap” där de homosexuella får 

delta i ritualerna ”trots” sin sexualitet.  

  
Ja det har ju blivit tydligt nu tycker jag sen acceptansen har kommit. Det är precis som 
vi får åtminstone utåt bekänna oss till... Eller, jag känner att det är nån slags ’vi måste 
underteckna nåt fördrag med samhället’ om att va anständiga och medelklass-aktiga 
och mysiga och... Pålitliga- Albert !

Här menar Albert att ett ”undertecknande” av ett heteronormativt ”fördrag” tycks innebära 

ökad anständighet och därmed ökad respekt och acceptans. Albert har även själv upplevt ett 

större mått av godkännande de gånger han var ute med sin dåvarande flickvän och därmed 

passerade som heterosexuell och alltså uppvisade en ”anständig” sexualitet och en ”normal” 

livsstil: 

!
Jag märkte när vi reste på resor ihop va, att man blev respekterad när man reste med en 
tjej. Att man då var, ja att man hade ‘fru’. På ett sätt jag inte var van vid. -Albert !

Att Albert upplevde en skillnad i bemötande när han levde i enlighet med omgivningens för-

väntningar bekräftar heteronormativitetens andra princip, att ju närmare normen en person 

lever desto större är sannolikheten att bli respekterad. (Rosenberg, 2006) Alberts upplevelse 

kan även kopplas till Halberstams beskrivning av respektabilitet som något som vilar på tan-

ken om det ”normala” vilket upprätthålls av ”a middle-class logic of reproductive temporali-

ty”. (2005 s.4) Albert och hans flickvän bekräftade omgivningens normativa förväntningar 

som sannolikt även rymde föreställningarna om reproduktion. I denna kontext upplevdes Al-

bert inte som ett hot eller som något avvikande, vilket automatiskt tillskrev honom respekt. 

 Trots många av informanternas skepsis är det viktigt att lyfta fram att viljan att leva ett 

mer traditionellt liv inte bara ska betraktas som en strävan att passa in i rädsla att hamna utan-

för. Det kan naturligtvis också finnas andra orsaker till att homosexuella personer vill skaffa 

barn eller gifta sig på samma sätt som det finns orsaker till att många heterosexuella inte vill 

sluta sig till en traditionell livsstil. Roseneil & Budgeons (2004) problematiserar den mediala 

utvecklingen där queera familjer och mer alternativa familjekonstellationer får ta plats. Deras 
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studie visar att dikotomin mellan ett heterosexuellt och homosexuellt sätt att skapa relationer 

och familj suddas ut. Detta sker genom att såväl homo- som heterosexuella kan leva i olika 

typer av formationer, sannolikt tack vare att allt färre lever upp till samtliga heteronormativa 

kriterier idag. Skilsmässor, vänner och bonusbarn suddar ut vad en traditionell livsstil innebär 

och kan på detta sätt bidra till att öppna upp relationella uppfattningar. Att en utsuddning mel-

lan homo- och heterosexuella livsstilar växer fram kan också tolkas som att de närmar sig 

varandra, något som alltså kan innebära en ”heterofiering” av den så kallade homosexuella 

livsstilen. Denna förändring har inte minst möjliggjorts genom lagändringar som inkluderar 

homosexuella vad gäller giftermål och även adoption (se avsnitt Historisk bakgrund). 

 Utvecklingen mot en assimilerande politik i Skandinavien började ta fart i slutet av 

1980-talet med avstamp i det liberala Danmark. I samband med AIDS-eran kom homosexuel-

la att sättas på den politiska kartan vilket i förlängningen också var en del i ökade statliga rät-

tigheter så som rätten att registrera partnerskap och sedan även äktenskap. Aids-epidemin 

väckte sympatier och det faktum att många homosexuella män sörjde sina partners men inte 

hade någon rätt att ärva dessa skapade politisk rörelse. Det här i kombination med framgångs-

rikt lobbyarbete bland gaypersoner i ett relativt gynnsamt politiskt klimat möjliggjorde en för-

ändring som enligt många aktivister skulle innebära ökad demokrati i och med ökad juridisk 

rättvisa. Många post-stonewall-personer i Sverige, det vill säga personer som formade sin 

sexuella identitet i samband med den revolutionerande stonewall-rörelsen (se avsnitt Att 

komma ut), såg detta som en stor seger.        

 Många lesbiska feminister ställde sig dock kritiska och poängterade de nackdelar det 

skulle innebära om gayrörelsen skulle börja assimileras till en patriarkal struktur. En assimile-

ring skulle betyda att sluta sig till en praktik med inneboende maktstrukturer, det skulle också 

innebära en minskad tendens att leva över de heteronormativa gränserna och därmed också 

minska den unika gemenskap och solidaritet som vuxit fram i samband med dess subkultur. 

Några år tidigare, i slutet av 1970-talet, var även de omgivande skandinaviska ländernas hbt-

rörelser mycket kritiska till detta och gjorde sig lustiga över de borgerliga önskemålen som 

aktivt drevs i Sverige. De radikala kritikerna, som alltså också bestod av homosexuella män, 

menade att äktenskapet gör skillnad på människor och att de personer som väljer att leva utan-

för den äktenskapliga samvaron bestraffas. (Rydström, 2011) Ett vanligt argument var att äk-

tenskapet naturaliserade heterosexualiteten som norm och därmed per definition exkluderade 

icke-heterosexuella personer. (Weeks, 2007) Informanterna i denna studie ingår alltså inte i 

! ! �36



den skaran av post-stonewall-personer som ställer sig enbart positiva till gayäktenskapet. Sna-

rare har de en hållning som främst lesbiska feminister eller de vänsterradikala homosexuella i 

övriga skandinaviska länder hade i slutet av 1970-talet.  

 Samtidigt som AIDS-eran är en av förklaringarna till varför rätten till partnerskap eller 

äktenskap började diskuteras på allvar, kan samma era utifrån männens berättelser vara en 

anledning till att ifrågasätta just detta. När AIDS härjade trädde de olika nätverkens styrka 

fram. Den solidaritet och gemenskap som visades vänner emellan var av signifikant betydelse 

för många av männen när de tillsammans skulle ta sig igenom den förskräckliga tiden. Detta 

kan innebära att ett förborgerligande av relationerna uppfattas som ett nedvärderande av den 

gemenskap som byggdes upp då den kan hamna i skuggan av äktenskapet. Flera av männen i 

studien berättar om de hemska åren under 1980-talet när AIDS kom till Sverige och hur vän-

ner burit varandra genom tider som varit väldigt svåra för homosexuella: 

!
Jag var så beroende av [vänner] och jag tror också under den här förtryckets tid alltså, 
då var man verkligen beroende av... Vem skulle man annars prata med om man inte 
hade en kompis som visste vad det handlade om och så. -Albert !

Kanske kan assimilering i någon bemärkelse vara att agera historielöst. Det finns alltså en 

dubbelhet i de nyvunna rättigheterna då de kan sägas ha ett pris. Heterofieringen som varit 

möjlig tack vare större acceptans och framgångsrikt påverkansarbete verkar till viss del skett 

på bekostnad av en ”subkultur”. Subkulturen och de breda nätverken verkar för många av 

männen i högre grad definiera vad det är att vara homosexuell än ett äktenskap med någon av 

samma kön tycks göra. Det är även Rydströms konklusion att de nya rättigheterna förvisso 

inneburit högre grad av synlighet och större acceptans, men att det ur ett socialt perspektiv 

finns ett pris att betala. !

En aktiv pensionär!

Informanterna kan beskrivas som ”aktiva pensionärer” då samtliga håller igång genom att del-

ta i olika aktiviteter, engagera sig i föreningar och resa. Enligt Albert är detta möjligt tack vare 

mycket fritid: 

!
Sen det att man har faktiskt fritid på ett annat sätt, för att man inte barn. För när barn 
sen är utflugna så kommer barn och barnbarn och dom ringer kanske ofta så det upptar 
ändå en stor del av tiden. Och den tiden är fri då för bögar och en del kanske gör dum-
ma saker som att dricka för mycket, eller ägnar sig åt meningslösa hobbies eller säll-
skapsliv. Går in i nåt nördigt. Men endel gör ju ganska bra saker faktiskt. -Albert 
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Albert hävdar att möjligheten att vara aktiv delvis kan ha sina förklaringar i att de lever stora 

delar av sina liv i en queer tid, för att de inte har någon traditionell familj att anpassa sina liv 

kring. Att ingen av dem bor tillsammans med en partner kan också bidra till att de i högre ut-

sträckning måste ta sig ”utanför dörren” för att få socialt umgänge. Då de inte längre för-

värvsarbetar och då de bor ensamma så måste de själva se till att tillvarata tillvaron och göra 

den meningsfull. Återigen är det viktigt att poängtera att det här inte är unikt för gruppen äld-

re homosexuella män utan att det naturligtvis kan förhålla sig likadant för någon som definie-

rar sig som heterosexuell. Det är dock ändå intressant att ta upp detta till analys då det om inte 

annat återspeglar de äldre homosexuella männen i just denna studie. Många av informanternas 

inställning är att varje person har ett ansvar och att det är individens uppgift att fylla sina da-

gar med mening och mål: 

!
Jag tror jag har lite självbevarelsedrift va, det finns ingen anledning att gå och sura för 
att man är äldre. [...] det beror ju på vad man gör själv och vad man hittar på och om 
man är ute i nåt föreningsliv och tränar eller reser eller...-Olof !
Om jag sitter ensam, då får jag nästa skylla mig själv. Det gäller att sysselsätta sig, jag 
gör vad jag kan. [samtalar om äldre personer som inte har någon signifikant andre] Det 
är därför jag satsar så mycket på det där med underhållning. Det finns på flera ställen 
vet jag. Och så träffar man lite folk och pratar eller det är några jag känner igen. -Ivar !
Ibland är det jävligt. Ensamhet och sånt. Och stor stad. Man har otroliga möjligheter 
här, att bara gå ut i alla fall och inte sitta hemma, det går inte. Man måste ha fint hem-
ma, det måste va varmt och skönt. Man måste skapa sånt. Sen är det bara att leva som 
det är. -Bertil !

Berättelserna vittnar om att en får ”skylla sig själv” om vardagen inte upplevs uppfyllande 

nog. De möjligheter som en stor stad kan erbjuda kan utifrån detta betraktas som en möjlighet 

men också som en påminnelse om att det hänger på den enskilda att ta sig för de aktiviteter 

som bjuds. Som nämndes i avsnittet Familj och socialt nätverk har utifrån samtalen en skill-

nad mellan de som har ett större stabilt nätverk och de som inte har det, kunnat urskiljas. De 

sistnämnda har också varit de informanter som i högre utsträckning poängterar vikten av att 

hålla sig aktiv och det egna ansvaret att skapa sig en meningsfull tillvaro. De heteronormativa 

strukturerna i samhället som bland annat bygger på kärnfamiljsidealet ramar in vilka boende-

former som premieras och har konsekvenser för den enskilda individen som inte lever enligt 

detta.                 

 Att vara ett queert subjekt kan utifrån samhällets uppbyggnad få konsekvenser som 

ensamhet och en större grad av utsatthet. De aktiviteter som utförs av de som upplever sig ha 

! ! �38



ett nätverk äger ofta rum inom nätverket, det vill säga genom att de reser tillsammans eller 

bjuder över vännerna på middag. De som inte har ett naturligt nätverk att tillgå måste därför i 

högre grad vara aktiva utanför hemmets väggar. Med andra ord måste de som saknar en vald 

familj skapa relationer genom aktiviteter medan de som har en vald familj snarare upplever 

motsatsen, att de i sina relationer skapar aktiviteter. Detta understryker den heterogenitet som 

finns inom gruppen och att ett queert liv utan kärnfamilj har olika konsekvenser för olika in-

divider. Vad som påverkar utfallet har visat sig varit knutet till resurser i form av ekonomiskt, 

socialt och språkligt kapital.  

 Under samtalen framgick det att några av informanterna har det bättre ställt än andra 

och att detta också har en inverkan på vilken livsstil personerna har. Ungefär hälften brukar 

minst en gång om året, ofta en längre period, vistas utomlands för att få byta miljö och träffa 

nya människor. Något som noterades var att de informanter som uppgav att de har relativt el-

ler till och med väldigt gott ställt ekonomiskt också var de som uppgav att de hade ett större 

nätverk. Heaphy (2010) som i sin forskning lyfter fram att sociala och ekonomiska resurser är 

intimt sammanbundna lyfter fram resursernas inverkan på en persons möjligheter att forma 

sitt liv (se avsnitt Familj och nätverk). Enligt studien är det förenklat att hävda att det är fråga 

om ett val huruvida gaypersoner väljer att vara aktiva agenter i sina egna liv eller inte beträf-

fande aktiviteter och relationer. Vad som lyfts fram är att ekonomiska, sociala och kulturella 

förutsättningar till stor del avgör hur en persons tillgång till sociala nätverk ser ut. Rent kon-

kret innebär detta att personer med begränsade ekonomiska resurser kanske inte har råd att 

delta eller ta sig till de arenor där kontaktskapande äger rum varför olika personer har olika 

förutsättningar. Utifrån mitt material har det under analysarbetet visat sig att ett visst samband 

mellan ekonomi och socialt nätverk tycks finnas vilket understryker vikten av att ha klass i 

beaktning i studien. En sämre ekonomi som kan inverka på möjligheten att skapa relationer 

kan i kombination med en individuell livsstil innebära en större risk för utanförskap. 

 Flera informanter uppger att de märker en stor skillnad ekonomiskt sedan de blev pen-

sionärer och återkommande var att de får göra vissa avkall på aktiviteter eller ”guldkant på 

tillvaron” som de förr hade lättare att unna sig. Att ha mindre pengar visar sig snabbt vara ett 

relativt begrepp då exempelvis en informant helst inte ringer så mycket från mobilen på grund 

av kostnadsskäl och en annan har börjat åka på billigare resor: 
!
Jag åker bort en hel del, jag åker tre månader till Mexico varje år [...] Sen åker jag med 
andra också, på kortare resor. Pensionärsaktigt, köper sista minuten och så. Man får ju 
tänka på stålarna. Det är väl som för en student. -Albert !

! ! �39



Alberts upplevelse av vad ett enklare liv innebär är inte att likställa med den ”fattiga pensio-

nären” som vänder på kronorna. Han och flera av informanterna berättar att de har gott ställt 

och att de i och med sin ekonomi har större valmöjligheter än andra, något de uttrycker tack-

samhet för. Till exempel åker två av dem ofta till Spanien där det finns en ”gaystrand”. På 

stranden festar de med såväl nya som gamla vänner och känner sig allt annat än ”pensionärs-

aktiga”. De som i studien uppgett att ekonomin är svår, och framförallt kommer bli det när 

besparingar tar slut, reser inte i samma utsträckning och har därmed inte heller samma val-

möjligheter att röra sig på platser runt om i världen där olika gayscener finns att tillgå. Till-

gången till queera platser kan således vara en fråga om pengar. Även om Alberts påstående 

om sista minuten-resor som något ”pensionärsaktigt” inte representerar en ekonomiskt utsatt 

pensionär så ringar begreppet ändå in resursernas inverkan på skapandet av pensionären. Att 

på grund av skralare ekonomi tvingas leva enklare än tidigare kan i sig skapa en typiskt ”pen-

sionärsaktig” tillvaro där vissa ekonomiska utsvävningar inte längre får plats. Flera berättade 

att de föredrar att äta middag hemma istället för på krogen då ett middagsbesök på restaurang 

kan komma att kosta allt för mycket. Med andra ord kan de ekonomiska resurserna ha en in-

verkan på vilka arenor äldre personer rör sig på och vilka aktiviteter de väljer att ta sig för. I 

Tures liv har de kulturella inslagen varit av stor betydelse, även nu som pensionär: 
!
Jag tror starkt på att kropp och själ samverkar, sen hjälper det ju att jag har kulturella 
intressen. Teater för mig är utöver en estetisk upplevelse väldigt mycket stimulans. Jag 
vill ha utmaningar som stimulerar mig och det ser jag till att få. Samtidigt som jag är 
väldigt social och kan kommunicera med människor som talar lite samma språk, så det 
håller ju mig igång så att säga. -Ture !

Tures kulturella intresse vittnar om en livsstil som han upplever som stimulerande och kan 

tolkas som ett intresse som kan uppfyllas tack vare hans resurser i form av pengar, utbud och 

tillgång. Tidigare under samtalet nämnde Ture att han hade förmånen att ha det gott ställt, vil-

ket är något som resulterat i många kulturella och självbejakande aktiviteter för hans del. 

Återigen blir det synligt att pengar underlättar möjligheten att röra sig på de platser en önskar. 

 Många av informanternas aktiviteter är av mer urban karaktär där uteliv fortfarande är 

ett inslag, om än i betydligt mindre omfattning är förr. Aktiviteterna de tar del av i olika ut-

sträckning är av både kulturell och queer karaktär. Exempel på queera aktiviteter som några 

av männen har ägnat sig åt är Stockholms gaykör, operabögarna, gaygympa och olika 

subgrupper för homosexuella så som björnföreningen. Dessa berättelser om vilka möjligheter 

som finns för en pensionerad homosexuell man är i mångt och mycket begränsat till staden 

vilket rymmer aspekter av tillgång och utbud. Några av informanterna berättar om vikten av 
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att få bo i en stad för frihetens och öppenhetens skull och att ett liv på landet sannolikt hade 

inneburit en större isolering och en känsla av att ”ha ögonen på sig”.  

 Ekonomiska resurser, eller klass, har alltså visat sig ha effekt på männens rörelsefrihet 

och kanske också på männens sociala nätverk. Ytterligare ett medel som kan underlätta kon-

taktskapande är teknologi, något som fordrar såväl pengar som kunskap för att tillfullo kunna 

ta del av dess tjänster. I gayseniorerna är åldersskillnaden stor mellan den yngsta och den 

äldsta och i dagens digitala samhälle kan teknologiska saker som mobiltelefon och dator ska-

pa skillnader inom gruppen och utgöra gränser mellan yngre och äldre. Albert berättar att han 

ibland saknar barn då dessa brukar vara personer som ”lär upp” föräldrar i den nya teknolo-

gin. Att fråga syskonbarnen ansåg han kändes lite problematiskt då de har fullt upp med sina 

egna familjer och sina egna liv. Återigen framträder gränser för vad som även av informanter-

na betraktas som en ”riktig familj” och vad som kan förväntas av dessa aktörer.  Flera av in-

formanterna berättade om en teknologisk press som kommer från vänner och omgivning som 

menar att det är viktigt att ”hänga med”. Att ”hänga med” kan i detta fall innebära rent fak-

tiskt, i teknologin, men också att hänga med i vad vännerna gör och öka tillgängligheten i för-

hållande till dem. Flera av informanterna har ingen vidare lust i att engagera sig i eller lära sig 

den nya teknologin då de inte har ett tillräckligt stort behov än så länge. Dock kan teknologin 

fungera som en möjlighet vad gäller att hålla sig uppdaterad och kanske också skapa nya kon-

takter, något som några av männen börjat anamma. Detta kan kopplas till resonemanget att en 

skral ekonomi skapar pensionären. På samma sätt kan den begränsade tillgången till kunskap 

(och kanske även pengar) skapa den tekniskt okunniga pensionären, något som ofta stämmer 

in på uppfattningen om gamla personer.  

 Många av männen uttrycker tacksamhet gentemot gayseniorerna och dess café med 

efterkommande pubverksamhet riktade till äldre homosexuella män. De flesta besöker verk-

samheten varje vecka och de påpekar vikten av att ett sådant forum finns då de tror att många 

inte ”tar sig ut på något annat”. Viktigt att poängtera är att sju av åtta informanter bor centralt 

i Stockholm varför tillgängligheten till verksamheten kan påverka deras regelbundna besök. 

En informant berättar att det är enkelt att slinka förbi för att verksamheten endast ligger några 

kvarter bort, men att det hade varit annorlunda om han exempelvis bott i Huddinge. Detta på-

visar vikten av tillgänglighet och återigen blir resurser en synlig faktor i vilka aktiviteter som 

kan åberopas.         
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Denna studies informanter är främst bosatta i innerstaden och uppenbarligen har de inte några 

större svårigheter med att ta sig till en aktivitet som exempelvis gayseniorerna. Men vad hän-

der när aspekter som ekonomi och tillgänglighet koppas samman? Som tidigare nämnts påpe-

kar Heaphy (2010) att äldre hbtq-personers valfrihet i stor utsträckning hänger på de ekono-

miska resurser som finns att tillgå, varför en aspekt som transportkostnader är att ta hänsyn 

till. Informanterna utgör en grupp av personer som alla besitter tillräckliga resurser beträffan-

de geografisk tillgänglighet (somliga av männen går till fots till gayseniorerna) och/eller eko-

nomi som delvis kan läggas på transportkostnader. Dessa personer blir av naturliga skäl syn-

liggjorda i studien och utgör därmed en skiljelinje till de som inte blir det. En kan reflektera 

kring de äldre hbtq-personer som inte bor tillräckligt nära en träffpunkt av gayseniorernas slag 

eller som inte har ekonomi nog att kunna prioritera transportkostnaderna till och från aktivite-

ten. Sannolikt har de på grund av detta mindre chans att bygga ett socialt nätverk och därmed 

löper större risk att uppleva ensamhet eller utanförskap.    Att vara en homo-

sexuell pensionär behöver nödvändigtvis inte skilja sig från att vara en heterosexuell sådan. 

Ovanstående avsnitt har ringat in individens egna ansvar till social stimulans vilket blir synli-

gare för personer utan barn. Vidare har avsnittet lyft fram olika typer av resursers inverkan på 

vilket liv en kan leva, resurserna handlar inte bara om pengar utan också om språk, nätverk 

och tillgång till aktiviteter som främjar öppenhet. Det är när dessa variabler analyseras som 

intressanta skärningspunkter framträder, skärningspunkter som männen i studien på olika sätt 

befinner sig i. 

Gayliv och om att bryta mot normen!

Gayseniorerna är en arena och en mötesplats som främjar nätverk och minskar isolering för 

dem som inte upplever sig ha någon närstående. Under träffarna händer det att deltagarna dis-

kuterar problematik kring den ensamhet äldre homosexuella kan uppleva och de har därför 

infört ett slags frivilligt ”kontaktmannaskap”. Detta innebär att personer i gruppen kan anmäla 

intresse att vara någon annan i gruppens kontaktperson. Exempelvis kan det innebära att kon-

taktpersonen ibland ska höra av sig till personen i fråga och ha lite extra uppsikt och omtanke 

mot den person som upplever sig behöva det. Denna strategi som bestämts i syfte att bryta 

isolering vittnar om den förståelse för risken för ensamhet gruppen har internt. Medvetenhe-

ten om att många inte har en kärnfamilj och kanske inte en vald familj är en ovanlig utgångs-

punkt i sociala sammanhang och vittnar om sammanhangets normbrytande karaktär.  
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Att som äldre homosexuell man befinna sig i sammanhang som inte definieras som normbry-

tande är något som har visat sig få konsekvenser. Som nämnts tidigare är männen även aktiva 

i föreningslivet och Bertil beskriver den problematik som kan uppstå när han som homosexu-

ell man deltar i en typiskt heteronormativ kontext. Bertil har på PRO upplevt ett utanförskap 

då han ofta upplever träffarna som exkluderande på grund av dess heteronormativa utgångs-

punkt. Träffarna beskriver han som ett forum där han upplever ett utanförskap på de områden 

han inte lever normativt. Han exemplifierar detta genom att berätta att han inte kan vara med 

och prata om barn eller barnbarn vilket många av samtalen kretsar kring. Att han utesluts för 

att han inte har en kärnfamilj har resulterat i att han sällan är med längre. "" "

" I Robertssons (2013) studie om äldre homo- och bisexuella mäns upplevelser av 

normbrytande beskrivs arbetsplatsen som en arena där normer skapas och upprätthålls och där 

konstruktionen av såväl kön som sexualitet är ständigt pågående processer. På dessa arenor 

kan en skiljelinje mellan det privata och det formella dras i olika utsträckning och de anställda 

måste förhålla sig till de rådande konstruktionerna. För en homosexuell person kan detta in-

nebära ett hemlighållande av delar av privatlivet som övriga heterosexuella utan svårighet de-

lar med sig av. Precis som att arbetsplatsen är en plats där exkluderande normsystem försvårar 

för vissa att delta på samma premisser som majoriteten, är PRO också en sådan plats. För Ber-

til blir de övriga PRO-medlemmarnas förgivettagande att ”alla” är heterosexuella en exklude-

rande praktik som alltså bygger på de normsystem som finns inom PRO. Robertsson refererar 

vidare till studier som har visat att icke heterosexuella personer i högre utsträckning upplever 

att fördomar finns mot dem på arbetsplatsen än vad de heterosexuella själva uppfattar att de 

signalerar, något som påvisar en skillnad i upplevelse mellan normbrytande och icke norm-

brytande personer. (s.199) " " " " " " " " "

" Med detta som bakgrund upplever de övriga PRO-deltagarna sannolikt inte att de ex-

kluderar Bertil, men Bertil upplever ändå ett utanförskap vilket grundar sig i deltagarnas hete-

ronormativa utgångspunkt. I Adams berättelse nedan fick den heteronormativa jobb-kontexten 

honom att bryta upp och fatta beslut som strider mot konventionerna. I berättelsen finns en 

kamp mellan att vilja tillhöra normen och att vara tvungen att bryta mot den. I samband med 

att han accepterade sin sexualitet började han stå för den har var och detta hjälpte honom att ta 

ett kliv i en oväntad riktning:"

!
I och med att jag kom ut som gay så tappade det där [vissa förväntningar på att vara 
’duktig’]. Då blev dom här fikarasterna bland dom här ingenjörerna där samma samtal-
sämnen kom tillbaka... Så kände jag ‘nej det här är inte vad jag vill’. Så jag hoppade av 
karriären. Men i princip gick jag aldrig tillbaka på allvar. För att den tappade mening-
en. [...] Det hade säkert om jag velat gått knyta nån slags öppenhet och bli respekterad. 
Men jag kände bara att nu är det andra sidor av mig som ska utvecklas. Så jag gav mig 
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ut för att resa, läste andra ämnen, hade inga problem med att få tiden att gå, så jag har 
rest och umgåtts. -Adam !

I och med att Adam kom ut förändrades hans självbild vilket underlättade för honom att fatta 

livsbejakande beslut. Detta kan tolkas som att den stora heteronormativa gräns han trädde 

över i samband med att acceptera sin homosexuella läggning gjorde det lättare för honom att 

också kliva över andra förväntade livsbanor och mönster och på det viset medvetet bryta mot 

livsmanuset. Att ha en normbrytande sexualitet behöver alltså inte utgöra ett hinder, utan kan i 

vissa personers liv och i vissa sammanhang även vara en möjlighet. Men vem som helst hade 

inte kunnat fatta samma beslut som Adam. Han har uppenbarligen de ekonomiska resurserna 

att välja bort arbete och den heteronormativa miljön till förmån för resor och sällskapsliv, vil-

ket är få förunnat. Pengar visar sig igen vara avgörande för vilka val och arenor som är möjli-

ga. 

 Informanterna berättar om gayscenen och utelivet som en viktig komponent i deras 

livsstil, även om samtliga har lugnat ner sig betydligt på den fronten på äldre dagar. Gaykultu-

ren erbjuder klubbar, barer, bastuklubbar och andra alternativa mötesplatser som är arenor 

som möjliggör relationsskapande och inte minst sexuella möten med andra homosexuella. 

Dessa queera platser har varit en viktig del i männens liv som unga homosexuella män då de 

erbjöd en möjlighet att vara öppna, om än i mer eller mindre stängda miljöer. Orsakerna till 

varför de slutat gå ut i samma utsträckning som förr varierar mellan männen, men många tar 

upp att de helt enkelt inte har samma ork som tidigare. Vidare framkommer det att i samband 

med att den sexuella lusten med åldern avtagit så har också lusten att ”jaga” minskat. Utöver 

den minskade lusten att jaga och en generell trötthet på utelivet och mindre ork togs även ål-

dersaspekten upp som en orsak till att utelivet inte längre upplevs lika tilltalande.  

 När frågan om bemötande på krogen kom upp under ett samtal skrattar Ivar till och 

menar att det ”inte längre är något bemötande”. Han berättar vidare att han sällan vill gå upp 

på ett dansgolv längre, i rädsla för att få ett ”snorkigt bemötande”. Ivar beskriver gaykulturen 

som väldigt ungdomsfixerad och att han redan vid 30 kunde uppleva att personer inte längre 

raggade på honom. Han poängterar att man inte behöver vara pensionär för att uppleva ett 

skillnadsskapande mellan yngre och äldre, även om gränsen för ”gammal” varierar i olika 

sammanhang. En äldre man kan betraktas som en person vars kropp inte längre platsar på de 

arenor där främst sexuella kontakter knyts, för att kroppen utifrån ålderistiska värderingar inte 

längre är åtråvärd eller sexuell.         
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 Utifrån Halberstams (2005) förståelse av platser som arenor där ett visst beteende för-

väntas kan Ivars upplevelse begripliggöras. Barerna eller klubbarna kan sägas vara kodade för 

ett viss klientel (i detta fall homosexuella) där Ivar passerar. Platserna är dock utifrån hans och 

många andras uppfattning också kodade för en viss ålder, där Ivar inte längre platsar på grund 

av sin höga ålder. De queera platserna som i sin karaktär bryter mot många normer tycks uti-

från detta ändå misslyckas med att bryta mot åldersnormen. Det svala bemötande av en gam-

mal kropp eller de begränsningar i ork som är konsekvensen av en sådan tycks inte passa in 

på de queera platserna i samma utsträckning som en ung sådan. Waitt & Gorman-Murrays 

(2007) studie om homosexuella män på landsbygden går i linje med Ivars berättelse då dess 

informanter upplevde sin gamla kropp som en gräns för vilka aktiviteter som anses lämpliga 

och vilka platser som tillskrivs olika personer med en viss ålder. Studien tar upp landsbygden 

som ett alternativ till storstaden och visar att männen på landet hittade egna vägar till mot-

stånd och gemenskap. Männen i studien upplevde att staden i och med att de blivit äldre inte 

var lika attraktiv längre och att en orsak till det var känslan av att inte vara välkommen. Så här 

beskriver Erik situationen: 
!
Det var ingen idé. Nej om man inte är attraktiv längre och dom slutar att jaga en då är 
det inget spännande. Men det var inget märkvärdigt med det. Ingen tragik med det 
inte.- Erik !

Erik lider inte av att hans erotiska kapital tyckts ha minskat i samband med stigande ålder. 

Dock upplever han likt Ivar en skillnad i bemötande vilket har varit en av orsakerna till att 

han slutade gå på krogen. Utifrån såväl Eriks som Ivars berättelser kan reaktioner eller ”icke-

bemötande” från omgivningen signalera för äldre personer när det inte längre anses passande 

att röra sig på vissa platser. Att bli indirekt upplyst om att inte längre vara välkommen på 

grund av hög ålder kan leda till att allt färre äldre tar del av utelivet. Detta innebär i sin tur att 

gayscenen töms på äldre personer. De personer som ändå väljer att delta kan på grund av detta 

komma att bli avvikare från den rådande åldersnormen varför föreställningen om att en äldre 

kropp inte passar in i sammanhanget reproduceras. Att den äldre kroppen exkluderas blir pro-

blematiskt i ljuset av att utelivet för många icke-heterosexuella är en viktig mötesplats för 

kontaktskapande.           

 Enligt Heaphy med flera (2004) upplever många äldre homosexuella män att de inte 

längre är välkomna på de queera platserna i samma utsträckning som tidigare på grund av sin 

höga ålder. De plattformar de främst syftade på var barer och uteställen. (s.897) Äldre homo-

sexuella mäns uteslutning från gaylivet är även något som Jones & Pugh (2005) belyser. 
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Kanske kan gaykulturens utseendefixering hänga ihop med konsumtion och kapitalism. Enligt 

Lövgren (2009) riktas reklam och marknadsföring sig ofta till unga vuxna, som är en köpstark 

grupp då många ännu inte har familj men däremot inkomst. Äldre homosexuella män kan av 

samma anledning också betraktas som en köpstark grupp då många är utan barn och har haft 

ett yrkesliv på sig att etablera ett kapital. De båda grupperna har i och med detta samma till-

gång till marknaden, som enligt Lövgren ofta innebär ett konsumtionsrikt ungdomlig leverne 

som är starkt kopplat till skönhet och skönhetsvård. Utifrån männens sociala och ekonomiska 

positioner platsar de på dessa arenor, dock tycks deras höga ålder utgöra ett hinder för delta-

gande på samma premisser. Marknadsföringen har bäst genomslagskraft om det är unga per-

soner som visualiseras vilket innebär att det finns ytterst få äldre personer representerade i 

reklam. Att fortsätta ta del av en konsumerande livsstil som präglas av uteliv och utseendefix-

ering kan kanske få ett abrupt slut, då den kronologiska åldern till slut leder en till den ål-

derskategori som inte är tilltänkt att representera livsstilen. Den här aspekten blir intressant 

om den sätts i relation till att utelivet är en dominerande arena och mötesplats i gaylivet. Ute-

livets möjligheter att knyta kontakter ges i och med detta främst till yngre människor varför 

äldre personer, främst de utan socialt nätverk, kan riskera ett utanförskap.    

 Intressant i sammanhanget är att David (70 år) hävdar motsatsen och menar att gay-

världen är mer tolerant vad gäller ålder. David menar att denna öppnare syn går i linje med 

andra gränsöverskridanden så som att att gaypersoner är bättre på att umgås över yrkesgränser 

och är mindre låsta i kategorier än vad heterosexuella tenderar att vara.  

 Att gaylivet kan betraktas som ett signifikant annorlunda liv, eller som en subkultur, 

hörs inte minst i Tures berättelse när han berättar att han efter en mycket svår förlust av en 

pojkvän som dog i AIDS i slutet av 1980-talet, först nu vill ta sig ”tillbaka”.  

!
Jag kände att nej nu måste jag ge mig ut i bögvärlden igen. Så efter att ett antal år legat 
oerhört lågt så kände jag att om det nu är så att jag längtar efter en relation och en man 
så måste jag ju göra nånting. Eller som nån annan sagt ‘om man ska få nån fisk så mås-
te man fiska’ så jag bestämde mig för att okej, nu ska jag verkligen ta klivet tillbaks till 
bögvärlden.-Ture  !

Ture betraktar bögvärlden som något han kan ta ett ”kliv tillbaks” in i, och något han kan ”ge 

sig ut i”. Bögvärlden eller gaylivet verkar skilja sig från vad en skulle betrakta som motsatsen, 

den heterosexuella världen. Återigen kan individens egna ansvar att skapa sig ett meningsfullt 

liv skönjas, något som även i andra sammanhang gjort sig tydligt i männens liv. Ture måste 

för att uppfylla sin längtan bege sig ut på den homosexuella arenan, men han berättar att det  

är svårt då gaykulturen i många avseenden ”inte passar honom”. 
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!
När jag rör mig ute i gayvärlden som jag gjort i höst och suttit och fikat med killar och 
lyssnat och ser hur det ser ut så ser det ju lite annorlunda ut än jag egentligen skulle 
önska. Och där kan ju jag på ett plan känna mig lite...Desillusionerad. [...] Så just nu 
försöker jag va aktiv och visa mig ute och utsätta mig och helst ska jag försöka ta lite 
steg. Övervinna min rädsla.-Ture !

Det gränsöverskridande livet är enligt Ture inte bara oproblematiskt. Utifrån Tures berättelse 

tycks det finnas en slags livsstilsnorm bland homosexuella som inte passar honom. Även Al-

bert problematiserar den homosexuella livsstilen och berättar att många heterosexuella verkar 

tro att den enbart inbegriper mycket sex och festande och hävdar att det inte är så endimen-

sionellt eller glättigt. Bertil berättar att han upplever en dubbelhet beträffande gaylivet där han 

beskriver homoscenen som ”fantastisk” och ett ”tillfälle att uttrycka sig på alla möjliga vis” å 

ena sidan och en livsstil som har ett ”högt pris” å andra sidan. Bertil syftar till att det mesta 

sker sent på kvällar och ofta nattetid. Precis som Halberstams (2005) beskrivning av queera 

platser som arenor där queera subjekt laborerar beskrivs queer tid som den tid då detta sker. 

Den queera tiden går på tvärs mot de familjecentrerade tidsnormerna. Den queera tiden hand-

lar också om att ifrågasätta så kallade riskbeteenden och förgivettaganden om hållbart och 

långsiktigt leverne. Bertil berättar att han under en tid i sitt liv ofta sov på dagen och var va-

ken på natten, varför livsstilen i längden blev ohållbar för honom. Då åldern gjort sig påmind 

och han inte längre orkar eller vill leva lika aktivt vad gäller festande, finns det plötsligt be-

tydligt färre möjligheter att delta i gaylivet: 

!
Jag har frågat på lite klubbar, men det mesta [är öppet] efter att sista tåget är förbi. Då 
måste jag åka nattåg. Och jag vill inte vara tillbaka i ett sånt liv, det är ett för högt pris. 
Men jag skulle gärna vilja ha det, mer cafeér där bögar kan träffa varandra och sånt. 
[...] Nästan hela mitt liv har jag varit ensam men haft vilda sexgrejer, men det var länge 
sen måste jag säga. Men senaste åren känner jag att det är lugnt. Jag vill inte vara med 
om så mycket. Sexlusten har gått ner helt och hållet. Måste känna efter, var har jag 
mina kontakter och sånt, mötesplatser? Men dom är på natten! Klockan ett eller så till 
fyra. Och då vill jag inte vara med. -Bertil  !

Även Erik berättar om andra förutsättningar att delta i ett aktivt gayliv: 

!
Det är inte så lätt om man har ett konstgjort knä att vara aktiv. Det blir promenader och 
då jag hade hunden så var det ju tre gånger om dan. Det kan man ju kalla aktiv. -Erik !

Här blir ålderns inverkan på kroppen och aspekter som tillgänglighet synliga. Det utifrån en 

heteronormativ kontext gränsöverskridande gaylivet kan levas så länge vissa premisser upp-

fylls. Många av de queera platserna som knyts till en queer tid på dygnet utesluter personer 

som inte längre orkar eller vill betala priset för den typen av liv. Åldern utgör således inte bara 

en gräns för vad som anses välkommet utifrån ett ålderistiskt perspektiv utan också en gräns 
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för huruvida deltagande är fysiskt möjlig. Vad som utifrån ovanstående berättelser kan skön-

jas är sammanfattningsvis en öppen syn på sexuella relationer och att det finns tillträde till 

queera platser som för en heterosexuell publik inte finns tillgängliga på samma sätt. I ljuset av 

såväl Tures som Bertils berättelser blir det dock synligt att även den queera livsstilen kan ha 

en exkluderande effekt. Om det främst är ett gränsöverskridande gayliv som premieras av 

gruppen blir det problematiskt för de personer som inte önskar leva i enlighet med premisser-

na. Detta resonemang att ett queert liv precis som ett heteronormativt liv har inneboende för-

väntningar kan också appliceras på hur kärleksrelationer levs och vad som anses ”normalt” i 

deras upplevelse av gaykulturen. Det kan sägas att männen i och med sina normbrytande liv 

har skapat sig ”egna” livsmanus där vissa queera regler råder. Trots gaylivets inneboende öp-

penhet och queerhet har det alltså visat sig att även dessa livsmanus kan ha en exkluderande 

effekt för de som inte längre mäktar med, eller vill delta. 

!
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!
Öppenhet !
I en heteronormativ värld är en icke-heterosexuell läggning aldrig neutral. Att vara öppen med 

en avvikande sexualitet har alltid inverkan på omgivningen, och öppenheten förhandlas uti-

från dess konsekvenser. Att förstå hur männen resonerar kring öppenhet och vad som kan tän-

kas påverka den, ger ytterligare en dimension i förståelsen för vad det kan vara att åldras som 

äldre homosexuell man. I detta avsnitt problematiseras öppenhetens koppling till identitet och 

vad öppenhet har inneburit och kanske kommer att innebära i framtiden. 

Att komma ut !

Hur öppna männen är med sin sexuella läggning har genom åren varierat och är inte ett kon-

stant förhållningssätt. Något som flera berättar om är den totala tystnad som fanns vad gäller 

homosexualitet när de växte upp vilket för många försvårade och försenade såväl insikten om 

den egna sexuella läggningen som komma ut-processen. Det som för många började som en 

aning om att vara ”annorlunda” var för andra en tydlig känsla av att bryta mot den sexuella 

normen. De flesta av männen kände redan vid mycket ung ålder att de inte drogs till tjejer 

men till exempel Ture förstod det först efter att ha levt i ett heterosexuellt äktenskap under 

många år.           

 Den bristande kunskapen i kombination med väldigt få eller inga homosexuella före-

bilder innebar att ett informationssökande många gånger var en del i den sexuella orientering-

en. Många berättar att de inte ens visste att homosexualitet fanns och att det de fått berättat för 

sig handlade om ”fula gubbar”. De flesta av männen föddes under tid när homosexualitet fort-

farande var olagligt och var unga tonåringar när Haijby- och Kejneaffärerna smutsade ner 

klimatet för homosexuella (se avsnitt Historisk bakgrund). De rådande attityderna som sjuk-

domsstämplade homosexuellt beteende gjorde det svårt att få en nyanserad och normaliserad 

bild av homosexualitet. Dessa omständigheter har sannolikt påverkat synen på öppenhet och 

sexualitet för informanterna. Att omständigheterna har inverkan på sexualitetsuppfattningen 

menar Rosenfeld (1999) som använder begreppet identitetskohort i förståelsen av detta. Iden-

titetskohort-teorin tar hänsyn till de kulturella och sociala omständigheterna som rådde när en 

formade sin sexualitet, vilket i sin tur påverkar  synen på den egna sexualiteten (jag kommer 

att återkomma till detta senare i uppsatsen). Albert visste sedan tidiga tonåren att han var ho-
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mosexuell, även om han då inte hade begreppet tydligt för sig. En kväll när han och hans för-

äldrar var hos ett par bekanta slog Albert upp ordet i en bok: 

!
Jag fick tag på ordet när vi var hos några bekanta, ett par gamla människor som hade 
en upplaga av nordisk familjebok och då slog jag upp det själv. Och det var inte några 
direkt trevliga saker som stod om det, du vet i gamla uppslagsböcker. Men jodå, jag 
fattade nog. Och jag fattade rätt snabbt att här gäller det att hålla käften. -Albert !

Den ”informativa” uppslagsboken signalerade tydligt för Albert att homosexualitet inte var 

önskvärt och absolut inget en skulle vara, och detta satte sina spår hos Albert. Han försökte 

länge leva heterosexuellt och det var först i trettioårsåldern han vågade berätta om sin sexuali-

tet för sin bror, och han hade då flyttat ihop med sin pojkvän. Albert valde att aldrig berätta 

för sina föräldrar och ångrar inte det beslutet, även om han ”inte alla gånger är nöjd med det”. 

Adam berättar att han idag kan se att han redan som barn blev förtjust i pojkar men att han 

inte kunde erkänna det för sig själv först i tjugoårsåldern när han hamnade i säng med kille 

utomlands. Öppen gentemot släkt och vänner blev han först när han var tjugoåtta. Att det var 

svårt för Adam att acceptera sin sexuella läggning berodde på de föreställningar som var 

knutna till en homosexuell person, och den personen var absolut ingen som Adam kunde iden-

tifiera sig med. Han berättar att han idag sannolikt hade bejakat det tidigare men att det då inte 

kom på fråga: 

!
Det var så stigmatiserande! Asså man tappade så mycket! Jag hade jävla massa gående 
för mig och för mig då att som tonåring exempelvis erkänna för mig själv att jag var 
gay eller homosexuell, asså min självbild...Det passade inte in på min bild av mig 
själv! Och detta tänkte jag ‘det här ska jag inte leva ut, det här ska jag dölja’ ja, väldigt 
länge. På obestämd tid. -Adam !

Som i Alberts fall signalerade omvärlden till Adam att homosexualitet var allt annat än önsk-

värt och att det inte var värt att bryta mot normen och därmed riskera att bli betraktad som en 

”sån där bög”: 
!
Man var inte det. Det här var 60-talet. Nämen en person med... Som har kommit in på 
en sån utbildning. Jag gick på teknisk, som har ett socialt umgänge, har klarat ett antal 
grejer i livet och räknar med att det ska gå någorlunda bra här, den personen är icke 
homosexuell. [...] nej att va homosexuell var ett oerhört minus. -Adam !

Adam både var och såg sig själv som en högutbildad, vit ung man vars status skulle hotas om 

en homosexuell läggning skulle läggas till i hans identitet. Han berättar till och med att en 

person med de privilegier som Adam hade helt enkelt inte kunde vara homosexuell. Dessa 

homofobiska uppfattningar som gjorde status och privilegier oförenliga med en homosexuell 

identitet vittnar om heteronormens fullkomliga dominans under denna tid. Bertil berättar om 
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en liknande erfarenhet. Homosexualitet var under hans katolska uppväxt oerhört tabubelagt 

och han berättar att han blev ”uppfostrad till att bli en lyckad pappa”, och att en då ”måste 

skaffa en mamma så man kan få barn”. Trots den extremt heteronormativa uppväxten där han 

precis som Albert inte ens visste om att homosexualitet existerade berättar han om ett upplevt 

annorlundaskap: 

!
Jag visste att det var nåt fel med mig. Men jag visste inte vad. Jag var absolut inte in-
tresserad av flickor som kom förbi, men det var inga problem. Föräldrarna berättade 
ingenting så det... Man pratade om ingenting. [...] Vänner ville skaffa vackra flickor till 
mig, men jag var inte så väldigt nöjd. Men inte mer än så. Men det var nånting jag 
kände jag måste bryta med. Det var som ett klimat utan luft, det fanns inget syre och 
när jag var tjugoett så lämnade jag huset. -Bertil !

Bertil beskriver flytten till storstaden som avgörande för hans identitet då han för första gång-

en kom i kontakt med gaylivet och började navigera i vem han egentligen var: 

!
[efter flytten] var det snabbt ‘kört’ med det hela, haha. Det tog ett halvår innan en kille 
vart kär i mig, en hel omvandling! Och sen att läsa och ‘vad är jag?’. Det var en som 
kom ut med en bok som handlade om konstiga typer i [staden] och då var bögar med. 
Och jag tänkte ‘ooo, till hör jag dom?’. Jag var inte så väldigt lycklig över det måste 
jag säga, haha. [...] Det var så mycket jag inte ville! Jag brottades med det hela. Det var 
främmande och lite äckligt. [...] Jag såg lite av bögvärlden och jag förstod att jag tillhör 
den, lite grann i alla fall, men inte helt. Så det kändes lite främmande.- Bertil !

Bertil hade alltså svårt att identifiera sig med vad det verkade innebära att vara homosexuell, 

vilket kan tolkas som internaliserade homofobiska tankar om äckel i kombination med en be-

gränsad arena där sexualiteten kunde utspelas. Den bristfälliga informationen som fanns att 

tillgå fick till stor del fick definiera vilka de var. I berättelserna finns en slags kapitulation in-

för de beskrivningar av ”bögen” som fanns. Med andra ord fanns det många gånger inget an-

nat sätt att förhålla sig till den egna sexualiteten än att internalisera de rådande rönen och de 

fördomsfulla beskrivningarna av vad en bög var. Även Olof har en liknande historia där kun-

skapen lyser med sin frånvaro: 
!

Då hade jag ingen aning om homofiler och bögar. Det man hade hört om var fula gub-
bar som gick i humlegården, haha. Sen träffade jag genom en bekant en jättesnygg och 
trevlig kille som gick en bra utbildning på universitetet och sådär. Det visste man ju 
inte, att det fanns sånna! Då blev man ju jättelycklig! - Olof !

Olof beskriver upplevelsen som en stor lättnad när han insåg att bögar inte var synonymt med 

”fula gubbar”. Detta hjälpte honom att utan större svårighet acceptera sin sexuella läggning, 

även om han absolut inte ville vara öppen med det: 
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Det skulle jag ju aldrig kommit på tanken att vara då! Herregud, nästan femtio år sen. 
Det gick inte. Det ‘fanns’ liksom inte. Jag tycker fortfarande inte att det finns anledning 
att gå ut och babbla om det liksom. -Olof 

 
Den lättnad Olof upplevde i att kunna identifiera sig med en annan homosexuell man tycks 

inte konkurrera med den begränsning i öppenhet och därmed handlingsutrymme som blir kon-

sekvensen av det. Olofs berättelse om den positiva ”upptäckten” tycks vara oförenlig med 

tankar om öppenhet, som att det ena inte har med det andra att göra. Det verkar som att det  

räckte för Olof att veta vem han är, att berätta för omgivningen var alltså inget alternativ. 

Kanske är det så att en god identifikation i andra, vilket bidrar till skapandet av en själv, är av 

större vikt än utomståendes uppfattning av en. Erik berättar att han aldrig berättade något för 

sina föräldrar och att det inte var något han led av: 

!
Dom visste vad det rörde sig om men det var inget som diskuterades. Det kändes rätt 
skönt. För då behövde man inte fundera påt’. Då behövde man inte springa omkring 
och dölja nåt. -Erik  !

Utifrån det Erik berättar kan en viss tacksamhet skönjas över att bli lämnad ifred. På Erik låter 

det som att han i och med detta kom ”lindrigt” undan, vilket avslöjar hans underlägsna posi-

tion i förhållande till heteronormen. Bromseth (2013) uppmärksammar i en studie om äldre 

homo- och bisexuella kvinnors föreställningar om familj att en viss legitimering gentemot 

homofobiska familjereaktioner var återkommande. Ofta förklarade eller förminskade kvin-

norna de omgivande reaktionerna gentemot deras läggning som något som ingick i ”den ti-

den”. På det sättet förskjuts ansvaret från den homofobiska individen till samhället, vilket kan 

betraktas som en legitimering av beteendet. Likt kvinnorna i Bromseths studie verkar även 

Erik och Olof underskatta sin utsatthet och det pris de fått betala för sin sexuella läggning.  

 Tures upplevelse skiljer sig något från de övrigas då han var fullvuxen när han insåg 

att han var homosexuell. Han berättar med oerhörd värme om sin exfru och deras kärleksfulla 

äktenskap och säger att han fascineras av hur indoktrinerade i heteronormen människor är. 

Det var i ett möte med en person från RFSL som hans tankar började väckas. Mötet var helt 

jobbrelaterat och han ville i samband med en utställning få reda på lite mer om homosexuali-

tet: 

!
Under tiden som han berättade och jag frågade så satte min hjärna igång och tänka, och 
minnas. Och det är ju faktiskt lite konstigt det här med att vara trettioett år och inte ha 
förstått, att inte ha fattat nånting, så var det faktiskt! Asså, när jag träffade Eva tio år 
tidigare så hade jag ingen aning. -Ture !
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Även här verkar tillgång till information vara viktig för att få pusselbitarna att falla på plats. 

Ture beskriver hur det ser ut i dag där bland annat Pride-parader äger rum på Sveriges gator 

och att ingen i alla fall kan ha missat att andra sexuella läggningar än den heterosexuella exi-

sterar. Idag finns det även många mediala personer som inte är heterosexuella vilket ytterliga-

re skiljer sig från den tiden han växte upp i ”då heteronormativiteten var total”. Han berättar 

hur de heteronormativa strukturerna och tystnaden kring dessa kan hindra en människa från 

att se vissa saker om sig själv och han beskriver det som ett ”bra exempel på hur man kan ha 

skygglappar och inte förstå och inte va medveten om sina egna känslor, möjligheter och räds-

lor”.            

 I männens berättelser blir det tydligt hur elementär kunskap och information är i iden-

titetsskapandet. De omgivande normerna som benhårt signalerade att det bara fanns en re-

spektabel sexualitet ledde till ett nästan fullkomligt osynliggörande av icke-heterosexuella 

personer. Många av männen berättar om att vara, eller bli, något som ”inte fanns” och att de 

ofta själva fick söka svar på den ”felande” sexuella känslan. Berättelserna rymmer männens 

omförhandlande av vilka de själva är och de våndor som kunde uppstå när de inte kunde iden-

tifiera sig med bilden av ”bögen”. På grund av bristande information och kunskap har männen 

placerats i en underordnad position där strategier som att ”hålla tyst” eller försöka passera 

som heterosexuell utvecklats. Detta visar hur kunskap, eller bristen på kunskap, skapar och 

naturaliserar maktordningar. (de los Reyes & Mulinari, 2005) Utöver kunskapens viktiga roll i 

identiteten blir också förebildernas roll synbar. De som genom en homosexuell förebild snab-

bare fick bilda sig en mer nyanserad uppfattning om vad en homosexuell person kan vara, 

verkar ha haft det lättare att acceptera sin sexuella läggning. I ljuset av detta kan en förstå det 

homosexuella nätverkets betydelse och den oerhört viktiga roll som hbtq-rörelsen har spelat i 

männens liv där identifikation med andra homosexuella och förebilder fick vara med och 

forma uppfattningen om vilka de var.  

 Flera informanter berättar om Stonewall-rörelsen som landade i Sverige i början på 

1970-talet och som kom att få stor betydelse även för männen i denna studie. Många beskriver 

vågen som en brytpunkt och som en händelse som äntligen bröt tystnaden och det totala tabut. 

Adam berättar om en dispyt som ägde rum på RFSL mellan den äldre och den yngre genera-

tionen homosexuella, en händelse som inträffade strax efter att stonewall-rörelsen nått Sveri-

ge: 
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Dom här som bildade RFSL hade ju redan hållit på i tjugo, tjugofem år [när Adam an-
slöt sig] och dom ska inte underskattas men... All respekt för dom, men det skedde i 
smyg. I den gamla föreningslokalen på den tiden hade dom just dragit ifrån gardinerna. 
Då hade dom tagit medlemsbeslut att gardinerna inte skulle vara fördragna mot gatan. 
Vilket den äldre generationen var väldigt provocerade av, för dom vill ju gå på ett 
träffställe där dom i och för sig gick igenom dörren och kunde bli sedda men när dom 
väl var där inne så skulle ingen kunna gå förbi och känna igen dom. Och så var det den 
här unga generationen som jag hoppade på då som tyckte att det inte skulle smusslas 
mer. -Adam !

Erik, som ungefär är femton år äldre än de övriga informanterna, har tydligt en annan hållning 

vad gäller öppenhet än de yngre männen. Erik hävdar än idag att diskretion är en viktig prin-

cip, och detta för att inte behöva bli ifrågasatt eller dåligt behandlad av omgivningen.  

!
Jag har alltid tillämpat den principen att tillhör man en minoritet ska man akta sig jäv-
ligt noga för att reta majoriteten. Man får helt enkelt vara lite diskret! Då händer ingen-
ting. Inga fjolliga gester och sånt där. -Erik !

Han berättar att det smugits en hel del genom åren och att han tycker det blir ”mer spännande 

så”. Den stora skillnaden i hur Adam och Erik förhåller sig till öppenhet kan återigen förklaras 

med Rosenfelds (1999) identitetskohort-teori. Studier har visat att personer som var klara över 

sin sexualitet innan stonewall-rörelsen i större utsträckning, precis som Erik, har valt att vara 

mycket diskreta och låta homosexualiteten endast beröra de relationer den involveras i. Erik 

föddes på 1930-talet och var således fortfarande ung tonåring när homosexualitet betraktades 

som kriminellt. Under stora delar av sitt vuxna liv, fram till femtioårs-åldern, levde han med 

vetskapen att hans sexuella läggning ansågs vara en sjukdom. Dessa erfarenheter kan alltså ha 

påverkat Eriks syn på öppenhet och kan vara en förklaring till den diskretionsprincip han 

tillämpar. Personer som format sin identitet efter eller i samband med stonewall-rörelsen, som 

Adam och de övriga informanterna, anser däremot att sexualiteten påverkar hela ens identitet 

och att det privata är politiskt. De växte visserligen upp under 1950-talet när diskursen om 

homosexualitet som sjukdom kulminerade, men fick också i relativt unga år under 1960-talet 

uppleva en politisk svängning och ta del av stonewall-rörelsens verkningar. (Pollner & Rosen-

feld, 2000) Mot slutet av Tures äktenskap var han öppen mot sin fru om att han vid senare år 

insett att han drogs till män. Detta accepterades utan större svårighet för att det ”var tankar 

och känslor som kan komma att förändras”. Dock utvecklades Tures process och till slut så 

kände han att det var dags att skilja sig: 
!

Den här processen hade pågått i ett antal år ju. Jag insåg att du kan inte leva två halva 
liv, du måste leva ett helt liv. Hur svår skilsmässan än blir och blev även om det inte 
fanns några barn inblandade. Så blev det. Även om vi hade mycket gemensamt, mycket 
kärlek och intressen så hade sexualiteten glidit åt olika håll. Och jag måste vara trogen 
mot mig själv. -Ture 
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Ture beskriver att förutsättningen för att kunna leva i uppriktighet gentemot sig själv fordrar 

öppenhet och ärlighet i förhållande till sin omgivning. Detta kan kopplas till upplevelser som 

Ivar berättade om som handlar om känslor av att ”svika sig själv” de gånger han väljer att 

hemlighålla sin sexuella läggning. Tures upplevelser av att sexualiteten är en del av hela ens 

person och något som har rätt att existera stämmer alltså överens med Pollner & Rosenfeld 

(2000) studier om post-stonewall-personer. De olika hållningarna som männen har i förhål-

lande till öppenhet och sexualitet understryker det som Krekula med flera (2005) vill lyfta 

fram, att äldre personer inte kan betraktas som en homogen grupp. Ålder som social kategori 

kan exempelvis innehålla antaganden om att pensionärer är en grupp med liknande erfarenhe-

ter. I detta avsnitt blir det tydligt att spannet på femton år mellan informanterna är av stor be-

tydelse för hur öppen en vill vara. Det är helt klart öppenhet som främst har förespråkats av 

informanterna, men i följande avsnitt kommer det visa sig att öppenheten har varit väldigt 

kontextberoende och därmed också relativ. 

Öppenhet idag 

Alla informanter ser sig själva som öppna och som personer som står för sin sexuella lägg-

ning.  

!
Min ambition är att jag ska va hundra procent öppen i alla situationer. Ingen ska någon-
sin komma på mig med att jag liksom ‘jomen vadå varför berättar du inte det?’. Sen 
slår jag det ibland i ansiktet på nån. Jag har bestämt mig för att ingen ska nånsin kom-
ma åt mig genom att antyda att jag är rädd för att stå för min homosexualitet, då jävlar 
va. Sen... Kroppsspråk och på gatan och sådär va så ligger jag ju lågt och jag har inget 
behov av det heller. Nej, och det finns dom som velat hålla mig i handen och då har jag 
känt så här ‘nej det är inte jag det har jag ingen lust med’.... Men i demonstrationer och 
annat så är det ju inget snack om det. Så det är på den nivån. -Adam !

Adam upplever ett ansvar mot sig själv att vara öppen. I resonemanget om att ingen ska kunna 

anklaga honom för att inte stå för vem han är synliggörs öppenhetens komplexitet: Att vara 

öppen är att riskera stigmatisering, men att inte vara öppen innebär att inte respektera sig 

själv, vilket kan betraktas som värre enligt Adam. I ett heteronormativt samhälle måste Adam 

aktivt visa sig öppen för att inte stryka förutfattade meningar medhårs. Att vara öppen är såle-

des en ständigt pågående och förhandlingsbar process där risker måste vägas för och emot 

men där självberättigandet i Adams fall är viktigare än risken för stigmatisering. Trots att 

Adam betraktar sig själv som en hundraprocentigt öppen person finns det tillfällen i vardagen 
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han väljer att tona ner de koder som kan ”avslöja” honom som homosexuell varför  öppenhe-

ten kan sägas vara villkorad. Vad som åsyftas är att han exempelvis inte vill gestikulera på ett 

”typiskt” homosexuellt sätt eller hålla handen på öppen gata. Adam poängterar vid ett senare 

tillfälle att han ”helt enkelt inte är en ‘hållahanden’-person”, men att han lättare kan hålla 

handen i en demonstration tyder på den omgivande kontextens betydelse för hur öppen en 

förmår vara.            

 Precis som Adam är Albert också ”aktiv i sin öppenhet”. Han menar att en inte bara 

kan vänta in sin omgivning utan att det kan finnas ett värde i att ligga steget före för att män-

niskor tidigt ska veta vem han är. En orsak till att Albert väljer att vara aktivt öppen beror 

också på att han ”ljugit tillräckligt i sitt liv”. Vid frågan om han alltid är öppen om någon frå-

gar honom svarar han såhär: 

!
Jag är nog öppnare än så faktiskt. Det är inte många som frågar va så då skulle det ju 
nästan aldrig bli sagt. Och det...Det kan man få höra från dom som verkligen håller sig 
inne i sig själva eller lever ett halvt eller nästan dubbelliv att dom kan också säga så 
‘att om det är nån som frågar så’, men det har inte hänt på fyrtio år. Jag försöker säga. 
Det är bäst om man kan säga det så tidigt som möjligt så man inte inlett en massa möj-
liga... Det blir svårare då liksom om man väntar med att säga, och då får dom också ta 
ställning till det själva direkt va. Om dom vill ha med en att göra. -Albert !

Precis som Adam har alltså Albert valt att gå steget längre i sin öppenhet för att vara sann mot 

sig själv. Men strategin att ligga steget före kan också handla om att inte föra omgivningen 

bakom ljuset utan vara uppriktig med ”vem de har att göra med”. Här blir kompromissandet 

med den egna identiteten synlig. Albert har inte något annat val än att förhålla sig till omgiv-

ningens reaktioner. Omgivningens kategorisering av Albert innebär också en risk för att tappa 

viktiga komponenter av vem han är och att framstå som endimensionell: 

!
En fasa som bögar har är att den gången dom har sagt det kommer dom bara betraktas 
som bög liksom. Det blir som en slags diagnos som är det enda intressanta om en. Det 
är ju en grej i ens personliga utrustning som består av många saker som hos vem som 
helst. Men då vill man ju inte bara va bögen asså. -Albert !

Att berätta om en icke-heterosexuell läggning kan innebära att omgivningen plötsligt låter 

sexualiteten definiera hela personen och inte bara ses som en integrerad del av den. Detta var 

något som flera andra informanter berättade om, att det ibland upplevs som att de i första 

hand blir betraktade som bögar, och i andra hand som individer. Öppenheten påverkar även 

andra överväganden bortom en själv. Såväl Bertil som Ivar berättar att de ibland måste kom-

promissa med sin egen öppenhet för att inte råka avslöja någon annan som kanske har valt att 

inte komma ut: 
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Är det bögar här och jag är på lite party eller sånt då måste jag hålla tyst. Då har man 
vänner som kanske inte vet att han är homosexuell [...] Ja, då måste jag visa hänsyn 
och det tycker jag är äckligt. Och jag känner lite grann att jag inte vill va med. Jag vill 
vara öppen! -Bertil !

På detta sätt är öppenheten aldrig neutral utan alltid något att förhålla sig till beroende på vil-

ka som befinner sig i omgivningen. Då majoritetssamhällets utgångspunkt är heterosexualitet 

blir valet att vara öppen eller att inte vara det, alltid aktivt. Det kan vidare ses som ett beslut: 

!
Ett beslut var att jag ska leva så öppet jag bara kan, för det hade jag lärt mig av en 
gammal man. Jag ska inte stänga in mig och lägga an en massa energi på att va jätte-
rädd för att folk ska förstå det här ‘förfärliga’ [ironisk] utan jag ska va så öppen som 
möjligt.- Ture !

Tures beslut och vilja att leva öppet tycks ändå sträcka sig till ”i den mån det går”. Återigen 

synliggörs omgivningens, eller heteronormens, dominans vilket förhindrar eller försvårar öp-

penhet. De informanter som ser sig själva som öppna, men som föredrar att berätta om det 

kommer på tal, anser inte att det finns anledning att ”basunera ut det i onödan”: 

!
Jag är helt öppen men jag går inte och skyltar. Till exempel mina grannar, dom vet om 
mig, men vi pratar inte om det. Men om nån frågar säger jag Ja. [...] Dom flesta jag 
känner vet om det fast vi pratar inte om det om man säger så. Jag vet ju inte om mina 
grannar fortfarande har sex...- David !

Davids parallell mellan hans egna sexuella läggning och grannarnas sexliv påvisar att hans 

läggning i hög grad anses vara väldigt privat. En intressant åsikt han delade med sig av var att 

själva ordet ”homosexuell” enligt hans tycke är för sexcentrerat och att det missar den livsstil 

som gaylivet innebär. Kanske detta förklarar Davids parallell, att han är helt öppen med själva 

livsstilen, men att den sexuella praktiken inte är något som andra behöver lägga sig i. Inte hel-

ler Olof ser någon anledning att ta upp det om det inte kommer på tal:  

!
Det finns ingen anledning att gå ut och babbla om det liksom. Men som mina vänner 
säger, att mina syskon nog vet om det. Men jag har ju aldrig berättat nånting. Men det 
finns ingen anledning. Varför ska jag ta upp det? - Olof !

Angående öppenhet på jobbet berättar Olof att han hade jättetrevliga och toleranta kollegor, 

men att det inte kändes naturligt att berätta om sin sexuella läggning. Olof berättar att han har 

respekt för andra människors liv och att ”vad man gör är var och ens ensak”. Han är alltså till-

freds med sina val och anser inte att han missar något eller är med på andra premisser, då han 

själv inte heller lägger sig i andras privata angelägenheter. Vad som dock kan utläsas i situa-

tionen på exempelvis jobbet är att heteronormen tystar dem som inte lever i enlighet med 
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denna, och att strategier och uppoffringar (att inte delta i vissa samtal till exempel) ändå leder 

till att öppenheten bara blir relativ.        

 I ljuset av att männen har berättat att en homosexuell läggning medför en homosexuell 

livsstil som på många sätt skiljer sig från den heteronormativa, blir det klart att en sexuell 

läggning inte stannar i ”sänghalmen” utan att det påverkar hela ens liv. Detta innebär att såväl 

den aktiva som den relativa öppenheten har ett pris. Ständiga överväganden måste göras och  

olika premisser för att kunna delta i sociala sammanhang måste förhandlas. Att befinna sig i 

dragläget mellan att vilja dölja i syfte att minimera risken för onödiga konflikter eller katego-

riseringar och viljan att kunna delta på samma villkor är vanligt för dagens äldre homosexuel-

la. Detta beror på att de befinner sig i gränslandet mellan dem som vuxit upp och levt i ett to-

talt tabu och dem som hävdar den politiska rätten att synliggöras. (Pollner & Rosenfeld, 2000 

s.115) Den relativa öppenheten bland äldre homosexuella män beskriver Robertsson (2013) 

som ”individuellt och socialt betingad och kan vara både oproblematisk och problematisk”. (s.

194) Robertssons studie har i likhet med männen i denna studie påvisat sammanhangets bety-

delse för öppenhet. Den kulturella och sociala omgivningen har visat sig ha stor betydelse för 

hur öppenheten manifesteras, om alls. Detta kan beskrivas som ett ständigt omförhandlande 

av öppenheten i relation till sammanhanget varför den också kan betraktas som relativ. (Ro-

bertsson, 2013) 

Öppenhet i framtiden!

Utifrån identitetskohorts-teorin bör männens tidigare erfarenheter och syn på sin sexualitet 

även ha inverkan på hur de förhåller sig till öppenhet i framtiden. Med framtiden avses här de 

institutioner som en ofta kommer i kontakt med i stigande ålder så som sjukvård, äldreboen-

den, hemtjänst och så vidare. De som har en mer aktiv öppenhet och de som har en mindre 

aktiv öppenhet har ungefär samma inställning till öppenhet när vi pratar om framtiden. Dock 

hade Erik en något mer restriktiv hållning än resterande män då han menar att ”man får ta dan 

som den kommer” och ”mätta mun efter matsäcken” om han hamnar på ett äldreboende. Han 

tänker inte tumma på sin öppenhet, men i Eriks uttalande finns ett stort mått av anpassning 

och en inställning som överensstämmer med hans tidigare citat om att ”som minoritet passa 

sig för att reta majoriteten”. Samtliga önskar att de fortsättningsvis ska kunna vara lika öppna 

i framtiden som idag, några tydliga tankar på vad som kan påverka öppenheten finns inte utta-

lat utan förhoppningen är att kunna fortsätta leva som idag i den mån det går.  
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!
Jag tänker att jag fortsätter att va öppen och så... Sen är det deras problem så att säga. 
Det förutsätter ju att jag är så mentalt frisk som jag är ungefär just nu. Det vill säga att 
man inte drabbas av nån stroke eller sådär va som handikappar en... I och med att jag 
har levt väldigt öppet under många många år, jag måste ju inte berätta och det gör jag 
ju inte i alla sammanhang, det blir lite påfrestande och tvingande och sådär. Men jag 
oroar mig liksom inte för den biten. Det får man lösa då helt enkelt. -Ture !

Tures resonemang vittnar om att han kan välja i vilken utsträckning han vill vara öppen och 

att öppenheten är omförhandlingsbar om det skulle visa sig vara problematiskt. Så länge öp-

penheten finns inom Tures kontroll och kontrollen inte hotas av någon yttre sjukdom uppelevs 

därför ingen oro. Männen kan kontrollera ”sin del” av öppenheten, men kan inte kontrollera 

hur denna tas emot och blir därför tvungna till att förhålla sig till det bemötande som står till 

buds.             

 Många har berättat att de anpassar sin öppenhet efter situation och de tänker förhålla 

sig likadant i en framtida vårdkontext. Hittills har männen kunnat passera som heterosexuella 

på exempelvis arbetet i fall det upplevts enklare, de har även kunnat välja bort alltför hetero-

normativa miljöer till förmån för aktiviteter där total öppenhet är möjligt. Den relativa öppen-

heten har för de flesta fungerat som en strategi för att inte riskera sanktioner av olika slag, 

men frågan är vad som sker när de naturliga gränserna mellan privat och offentligt suddas ut. 

Vad sker när en person inte längre kan röra sig mellan de miljöer och platser som tillåter total 

öppenhet utan sanktioner? En gammal person, som inte har den fysiska förmågan att ta hand 

om sig själv, kan i betydligt lägre utsträckning välja bort vissa otillåtande miljöer.  Till exem-

pel består ett liv på ett äldreboende av ständiga möten med andra individer, såväl personal 

som andra vårdtagare. Valet att vara öppen eller inte kan därför betraktas som mer definitivt 

då en inte kan ”gå hem” utan faktiskt bor på samma plats där heteronormativa föreställningar 

bibehålls av omgivningen. Öppenheten är aldrig neutral, den bryter alltid mot heteronormen. 

Neutral är den bara på de queera platserna som med stigande ålder blir svårare att ta del av.

 En oro som delades av flera informanter handlade om vårdpersonalens bemötande 

gentemot en samkönad partner. I samband med detta berättas flera anekdoter om andra där 

icke heterosexuella relationer har orsakat diskriminering eller sämre behandling, något som 

verkar finnas i bakhuvudet hos flera informanter.  
!
Om jag plötsligt får en vänskap, då vet jag inte hur det ser ut på ett äldreboende! Det 
händer hela tiden. Nu är det ganska liberalt men så liberalt är det inte. Inte på boenden. 
Nä, så det vet jag inte, det törs jag inte säga. Så det kan vara en möjlighet om man träf-
far nån och man tänker att ’nu utesluter man min vän’ och då kan det va aktuellt att 
tänka på Gärdet [syftar till en bostadsrättsförening för äldre hbtq-personer] -Bertil !
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I likhet med Bertil har Albert funderat kring det bemötande som kan komma från omgivning-

en när det visar sig att det finns en partner med i bilden. Albert hoppas att han utan svårighet 

ska kunna berätta att han inte har någon fru utan att han har en pojkvän.  

!
Hur det upplevs då vet man ju inte, så det finns en slags oro. Man är ju inte rädd idag, 
så rädd för att kallas bögjävel eller sådär. Eller direkt göra uttryck för det. Men på nåt 
sätt märker man om man besvärar folk va. Och det kan va dom som är nog så sofistike-
rade eller politiskt korrekta som säger med munnen att ’å det ska va utrymme för hbt 
och det enda och det andra’ så märker ändå att det här är ju inte riktigt vad kroppssprå-
ket gör uttryck för. -Albert !

Detta visar att öppenheten beror på personalens inställning. För att minska fördomar på insti-

tutioner är kunskap och utbildning viktig. Att ha inställningen ”lika omsorg för alla” kan ock-

så det innebära ett förgivettagande att alla personer lever samma typ av liv (det vill säga ett 

heteronormativt) och kan därför direkt eller indirekt diskriminera och osynliggöra personer 

som inte lever upp till den förväntade normen, något som även togs upp i avsnittet Tidigare 

Forskning. (Robersson & Tovatt, 2008)  

 Lika viktigt som det är att inte utgå från en heteronormativ kontext är att som tidigare 

nämnts inte heller betrakta alla äldre homosexuella som en homogen grupp. Det är lätt att dra 

förhastade slutsatser och göra antaganden om framtiden och institutioner baserade på en ge-

mensam sexuell läggning. Återkommande hos informanterna var behovet av att betraktas som 

en individ och inte i första hand som homosexuell. Detta speglade även deras inställning till 

att bo på ett äldreboende riktat till hbtq-personer. De flesta var förstående till att vissa kanske 

föredrar ett sådant typ av boende då det kan innebära en ökad känsla av trygghet och en större 

chans till öppenhet, men många ansåg sig inte automatiskt ha något gemensamt med de med-

boende bara för att de är homosexuella: 

!
Att bo med ett antal bögar och flator är ingenting som jag tror gör mitt liv bättre. Nej. 
Sexet och det här är ju borta utgår jag ifrån. Då är det att prata gamla minnen men det 
vill jag nog göra med kunniga personer som varit med va. Och sen tror jag om dom är 
lite skarpare eller att några är piggare i hjärnan, om dom är straighta om dom är män 
eller kvinnor... Det betyder nog mer än att jag bor i en korridor med hbt-personer. -
Adam !

Adam menar att en homosexuell läggning inte är det primära vad gäller medboenden utan att 

han lika gärna kan ha ett större utbyte med exempelvis en heterosexuell kvinna. Även Bertil 

ställer sig kritisk till att bo på ett boende riktat till hbtq-personer: 

!
Men jag vill inte ha en sån etikett. ‘Likasinnade’. Nej, o, det är inget för mig. Vad är 
det? Är det bög? Det är bara fem procent av livet! Det är inte mer än så. -Bertil !
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Bertil har alltså dels uppfattningen att det är problematiskt med ett hbtq-boende om det antas 

att alla bögar är ”likasinnade” dels som tidigare nämnts uppfattningen att ett hbtq-boende kan 

komma att bli aktuellt om en partner till honom skulle visa sig bli dåligt bemött. De behov 

och tankar kring framtiden som männen berättar om baseras alltså inte bara på sexualitet, utan 

på önskningar bortom den. De vill bli bemötta som mångfacetterade individer med skilda be-

hov och livshistorier och inte enbart som gamla eller homosexuella. Precis som Bertil och 

Adam säger så finns det inga garantier för att de har mycket gemensamt med varandra bara 

för att de har samma sexuella läggning. Konkret är fördelen med att kunna ringa in gruppen 

”homosexuella äldre” att insatser kan göras vid institutioner för att främja öppenhet (genom 

exempelvis utbildning av personal), men nackdelen är alltså att andra föreställningar kan kny-

tas till gruppen. Dessa föreställningar kan orsaka idéer om gemensamma nämnare baserade på 

en antagen gemensam historia som av de berörda kanske inte upplevs vare sig relevant eller 

sann. Att en större hänsyn måste tas till äldre homosexuellas vitt skilda livshistorier och dess 

inverkan på öppenhet och upplevelser är även något som Heaphy (2007) förespråkar för att 

inte mista mångfalden inom gruppen.  

!
En gammal bög?!
Att vara eller att bli gammal är en process som inte minst skapas i mötet med omgivningen. 

När ålder som konstruktion analyseras framträder de normer som är knutna till denna och vil-

ken problematik som kan uppstå, inte minst kopplat till sexualitet. I detta avsnitt problemati-

seras den åldrande kroppens biologiska och normerade begränsningar ur ett queerteoretiskt 

och intersektionellt perspektiv. Normer som berör äldre och sexualitet inkluderar alla ”gamla” 

människor men i detta avsnitt problematiseras särskilt vad som händer när sexualiteten i sig är 

normbrytande. Utifrån detta har upplevelsen av att bli äldre analyserats.  

Kroppen, själen och institutionen som budbärare!

Männen i studien är mellan 68 och 82 år gamla och de flesta uppger att de känner sig unga i 

själen. Utifrån männens berättelser tycks inte åldern i sig ha någon inverkan på den egna es-

sensen utan snarare vara något som gör sig påmint via andra kanaler. Ålderns inverkan på 

människan kan därför delvis sägas vara konstruerad av omgivningen. Flera informanter gör en 

distinktion mellan den själsliga och den kroppsliga upplevelsen av sig själva vid frågor som 

berör ålder, och kroppen har visat sig vara den största indikatorn på att de börjar bli till åren. 
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Kroppen som markör har visat sig ha en såväl fysisk som social effekt på den egna upplevel-

sen av ålder. Den fysiska effekten av åldern är de åldersrelaterade krämporna som männen 

känner av i allt högre utsträckning. Den sociala effekten innebär bland annat att de ibland blir 

påminda om sin ålder via omgivningens bemötande eller ”icke-bemötande”, något som också 

togs upp i avsnittet Gayliv och om att bryta mot normen.      

 Den sociala effekten av den åldrande kroppen har i männens liv lett till insikten att de 

åldersmässigt ”plötsligt” ingår i en kategori som de tidigare kunde betrakta som ”de där gam-

la”. Ålderskategorin skiljer sig från andra positioner i och med att den är föränderlig. (Krekula 

et. al. 2005) Männen har inte varit ”gamla” förut, och kan inte identifiera sig med många av 

de föreställningar som knyts till en gammal person. Olof berättar till exempel om ett tillfälle 

på gymmet när han insåg att han var i samma ålder som en skröplig gammal gubbe och inte 

kunde undgå att tänka ”är jag så här verkligen?”. Samtidigt som han kan känna sig gammal i 

sällskapet av gamla personer känner han sig ung i sällskap av yngre, vilket påvisar ålderns 

relativa inverkan på hur en upplever en själv.       

 David (70 år) berättar att han och hans vänner inte känner sig gamla just för att de fort-

farande har den fysiska möjligheten till att röra sig mycket ute och ha aktiva liv, dock påpekar 

han lite skämtsamt att han inser sin höga ålder när han kommer på att brorsbarnen närmar sig 

femtio. Ivar (69 år) inser också att han inte tillhör de unga längre då han i allt högre utsträck-

ning ignoreras av den yngre omgivningen och verkar passera utan att uppmärksammas. Uti-

från detta blir ålder som social konstruktion synlig. Inträdet i den nya ålderskategorin har på 

olika sätt skett genom omgivningens bekräftelse. Att inte längre uppmärksammas i samma 

grad som förr är även något som Albert (69 år) erfar vilket får konsekvenser för hur gammal 

han känner sig: 

!
Jag märker hur jag behandlas av andra människor. Att unga människor, det är nästan 
ingen som vill prata med en. Dom ser det som jag inte riktigt upplever att jag är, att jag 
har den ’åldern’. Jag faller ju inte i gråt över det men… Ja man blir påmind asså att 
man inte är ung längre. Till exempel här i bostadsrättsföreningen […] men asså dom tar 
mig inte på fullt allvar, man har blivit ’gubben på fyra trappor’. -Albert !

I Alberts berättelse finns en skillnad mellan den upplevda känslan av vem han är och omgiv-

ningens bedömning av vad han är. Hans gamla kropp tycks signalera till omgivningen att han 

har levt länge, varför de direkt eller indirekt signalerar hur Albert ”bör” uppelva sig. Här blir 

åldersnormens principer synliga. Precis som sexualitet kategoriseras utifrån en norm (hetero-

normen) och därmed skapar något som är att betrakta som ”normalt” respektive ”onormalt”/
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avvikande görs det samma vad vad gäller ålder. Såsom heteronormen är samhällets generella 

utgångspunkt kan medelåldern sägas vara dess motsvarighet varför äldre personer utifrån det-

ta ses som en grupp som avviker från samhällsnormen. (Krekula et. al 2005) Den naturalise-

rade kategoriseringen gör skillnad på åldersgrupper och är starkt bunden till ålderistiska före-

ställningar om förväntade beteenden och kanske också agens vid olika åldrar.  

 För att utveckla resonemanget om ålder som konstruktion kan ett socialkonstruktionis-

tiskt perspektiv vara behjälpligt. Ur det perspektivet kan ålder betraktas som kulturellt och 

socialt betingat. Ålderns relativitet och de ålderskategoriseringar som produceras berättar för 

såväl Albert som flera andra informanter att de är ”gamla” även om de själsligt egentligen inte 

upplever sig som det. Att bli gammal kan därför betraktas som något som delvis skapas i mö-

tet med andra. Møllerop (2013) beskriver ålderism som en typ av diskriminering som i stor 

utsträckning inte tas på allvar. Att de föreställningar och fördomar som finns om äldre (och 

även andra åldersgrupper som inte tillhör åldersnormen) inte problematiseras eller diskuteras i 

högre grad påvisar dess legitimitet i samhället. Dessa frågor börjar dock lyftas i högre ut-

sträckning än tidigare. (Nilsson, 2008)         

 För att dekonstruera  synen på ”den gamle” som en förgivettagen kategori och belysa 

de delar som är konstruerade av samhället kan en se tillbaka på hur andra ålderskategorier har 

skapats i samband med det moderna samhället. Precis som Krekula med flera (2005) hävdar 

finns det givetvis en kronologisk ålder som innebär olika fysiska och psykiska utvecklings-

stadier, men de olika åldrarnas innebörder kan inte till fullo tillskrivas den biologiska utveck-

lingen. Nilsson (2008) redogör för något han kallar ”institutionaliseringen och standardise-

ringen av livsloppet”, något som kan liknas vid det heteronormativa livsmanuset. Livsmanu-

set kan sägas institutionaliseras (exempelvis skolgång) vilket i sin tur skapar ”livsfaser” för 

respektive institutionaliseringsfas. Institutionaliseringen är knuten till lönesamhällets utform-

ning som innebär en förberedelsefas, en produktiv fas samt en stagnerande fas. Denna indel-

ning skapar en livskurva med en start som arbetar sig upp mot en topp för att sedan luta nedåt 

i riktning mot slutet, döden. Informanterna har enligt detta synsätt passerat toppen och har i 

och med ålderspensionen som institutionell praktik blivit pensionärer och därmed ”gamla”. 

(Nilsson, 2008 s.17-19) Erik berättar exempelvis att det var i samband med pensionen han 

började känna sig gammal. Livskurvan i sig är inte neutral utan bär på förväntningar om pro-

duktivitet och nytta, något som på olika sätt avspeglar sig i omgivningens bemötande av de 

”nedåtgående” männen i studien.         
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 Synen på livet som en kurva börjar dock förändras då människor i mindre utsträckning 

identifierar sig med förvärvsarbete och i högre utsträckning tar med andra delar av sitt liv som 

identitetsdanande. Denna gradvisa förändring har skapat en uppdelning av det som tidigare 

bara betraktats som nerförsbacken i livskurvan, den tredje och fjärde åldern. Den förstnämnda 

beskrivs som en aktiv och konsumtionsrik tid och den sistnämnda som en tid av sjukdom och 

stagnation. Perspektivförskjutningen har inneburit att dagens tredje åldern-pensionär i större 

utsträckning kan definiera sig själv utifrån hur hen väljer att leva sitt liv vilket i sin tur innebär 

att livsloppet och åldrandet i stor utsträckning har individualiserats. Individualiseringens kon-

sekvenser är bland annat att föreställningen om äldre som homogen grupp i högre grad ifråga-

sätts. (ibid.) Individualiseringen är också sammankopplad med konsumtion, och äldre betrak-

tas idag som en köpstark grupp då de inte längre har familjer att försörja och är friskare än 

tidigare generationer. De som åsyftas är främst de som befinner sig i tredje åldern. Kategorin 

är därmed mindre förutsägbar och passar i mindre utsträckning in i bilden av en stagnerande 

grupp. Inom kategorin finns dock stora skillnader i resurser, vilket också ringar in mångfalden 

i gruppen. (Lövgren, 2009) 

 Krekula med flera (2005) menar vidare att åldersordningen kan betraktas som en mak-

tordning där maktutövningen tar sig uttryck genom social differentiering och segregering, nå-

got som exempelvis kan kopplas till Alberts upplevelse av att inte längre tas på allvar i bo-

stadsrättsföreningen. Alberts hemvist i den konstruerade kategorin ”äldre” innebär alltså en 

differentiering och segregering från medelåldersnormen, som genom maktutövande manife-

steras av de överordnade (de yngre i sammanhanget) genom att inte längre ta Albert på allvar. 

 Utöver samhällets organisering som skapande av ”den gamle” finns alltså även krop-

pen som markör och budbärare via social spegling med i processen. Den andra kroppsliga 

markören är den rent fysiska eller biologiska vilket i olika grad påverkar männens syn på sig 

själva och sin ålder. Bertil (68) berättar om hur fysiken sätter nya gränser för honom: 

!
Tja att bli äldre har ingen stor funktion… Det är kroppen som sätter gränser lite grann. 
Och det måste man acceptera annars blir det dumt. Om man vandrar och så går man 
vilse, då orkar inte kroppen. Man blir ju försiktigare.-Bertil !

Med stigande ålder signalerar kroppen vad som är möjligt och vad som inte längre är det. Det-

ta kan begränsa utrymmet för den äldre personen vilket gör att kroppen blir en oundviklig del 

i skapandet av den gamle. Adam (70 år) berättar att han från och med sextioårsåldern började 

känna sig gammal, och att orsaken var de kroppsliga ålderstecknen: 
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!
Fram till sextio tyckte jag kroppen hängde med och man kunde låtsas och sådär va. 
Men från sextio, alltså dom senaste tio åren, så är det ju helt klart att kroppen är påväg 
utför. Och det… Är jag ju medveten om. Så det är både operationer och grejer och 
artros […] Jag är prostata-opererad och det blir ju en påminnelse om livets ändlighet…  
-Adam !

De kroppsliga gränserna har för Adam inneburit en signifikant skillnad i hur han upplever sig 

själv och har inneburit att han betraktar sig själv som gammal. Att han väljer att säga att han 

tidigare ”kunde låtsas” vittnar om den status som vårt samhälle tillskriver medelålders perso-

ner och bekräftar medelåldersnormen. (Krekula et. al. 2005) Vid ett senare tillfälle nämner 

Adam personer som försöker dölja sin ålder och att dessa ändå blir ”avslöjade”, ett resone-

mang som också påvisar åldersnormens styrka.  

Frigörande kapital!

Adam berättar vidare att han i mötet med andra äldre och yngre homosexuella män på gayst-

randen i Spanien känner sig ung till sinnet om än inte i kroppen. Detta tror han beror på hans 

sociala och ekonomiska kapital i kombination med livserfarenheter. Livserfarenhet som kapi-

tal är även något som Olof nämner som en fördel varför de inte tycker att det bara är negativt 

att åldras. För att förstå Adams dubbla upplevelse av att känna sig gammal ibland och ung vid 

andra tillfällen kan återigen det socialkonstruktionistiska perspektivet tillämpas då det påvisar 

hur upplevelsen av ålder kan variera mellan olika situationer och kontexter. Ture tycks såhär 

långt vara förskonad från omgivningens kategoriseringar men känner dock av att kroppen 

ibland säger ifrån: 

!
Jag känner mig inte gammal. Jag känner mig mentalt väldigt ung. Jag kan säga så här 
va, jag är väldigt nyfiken, jag tycker det är väldigt roligt att leva va. Jag har en väldigt 
positiv livsinställning. Tycker det är spännande att leva. Det har jag nästan alltid tyckt. 
Det är intressant att träffa människor och så va. […] Sen märker ju jag av [åldern] när 
jag får ont i höfter eller knän eller så […] Jag vill inte att min kropp stelnar och inte 
heller mentalt. Sen kan man ju inte hindra det naturliga åldrandet men man kan göra 
det bästa möjliga av det, så det [fysisk träning] bromsar ju den fysiska upplevelsen att 
jag snart är sjuttio. -Ture (69 år) !

Ture berättar att aptiten på livet fortfarande finns kvar och att detta gör att han inte känner sig 

gammal. De gånger han påminns om sin ålder är när kroppen gör ont, något han försöker 

undvika med hjälp av fysisk träning. Att Ture vill minimera den fysiska upplevelsen av att 

vara gammal vittnar om åldrandets oundvikliga nedbrytningsprocess, en process han vill göra 

lindrig. Tack vare Tures aktiviteter kommer han i kontakt med mycket människor vilket inne-
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bär intressanta möten, och detta tycks hjälpa Ture att fortsatt känna sig ”ung”.   

 Tures möten med andra människor, Adams upplevelser på stranden och Davids um-

gänge med vänner, får dem att känna sig unga till sinnet. Däremot får Alberts upplevelser av 

att inte tas på allvar i bostadsrättsföreningen och Ivars upplevelser av att inte uppmärksam-

mas, dem att känna sig gamla. Dessa samband kan förstås av Sjölund (2012) som påvisat att 

äldre personer tenderar att knyta positiva upplevelser som upprymdhet och närhet till att 

”känna sig unga” och att sämre upplevelser som svaghet eller utanförskap kopplas till känslor 

av att ”känna sig gammal”. (s.176) Att positiva känslor kopplas till ungdomlighet påvisar de 

förutfattade meningar som männen har om personer med hög levnadsålder och därmed också 

om sig själva. Att dessa känslor inte tycks rymmas i att vara gammal innebär att deras upple-

velser påminner om en tid av ungdomlighet, något de får smaka av än idag ”om de har tur”. 

Att de positiva upplevelserna förpassas till en annan tid än nuet bekräftar ålderdomens negati-

va klang och att känslor av upprymdhet inte tycks platsa inom ramen för föreställningen om 

”den gamla”. De positiva känslorna är sammanbundna med ungdom, varför de kan kallas för 

åldersmärkta.  Lövgren (2009) skriver om föreställningar om ålder och åldrande i populär-

press för kvinnor över 40 och visar på den dubbelhet som finns i formuleringen av målgrup-

pen. Diskursen kring äldre handlar då ofta om att lyfta fram den äldre generationens styrkor 

och särart med definitioner som ”rekordgenerationen” eller motsvarande. Samtidigt som den 

höga åldern framstår som en tillgång, prisas ungdomlighet och dess attribut såsom nyfikenhet 

och framåtanda. Inte minst blir det tydligt i formuleringar som vikten att hålla sig ”mentalt 

ung”. Detta bekräftar ungdomlighetens positiva konnotationer och ålderdomens negativa, då 

de indirekt kan sägas får gestalta motsatsen det vill säga stagnation och baksträvan.  

 Männens dubbelhet i att vara åldersmässigt gamla men ändå känna sig unga belyser 

åldersbegreppets mångtydighet och komplexitet men lyfter kanske framförallt fram att gamla 

personer helt enkelt är människor (Sjölund, 2012 s.22) med parallella och samtidigt motstri-

diga känslor kring den egna identiteten. För att ta ett ytterligare steg från ålderskategorise-

ringens förutfattade meningar kan männens upplevelser förstås utifrån Nilssons (2008) förstå-

else av ålder som ”en del i hur människor förstår och lever sina liv”. (s. 25) Detta betyder att 

åldern bara utgör en av flera variabler som på olika sätt och i olika situationer har inverkan på 

den egna upplevelsen.          

 Utifrån ovanstående berättelser verkar det kulturella och sociala (i detta fall i form av 

livserfarenhet) kapitalet bidra till att en får behålla en hållning till sig själv som inte definieras 
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av att vara ”gammal”. Att inte i och med en viss ålder automatiskt börja identifiera sig med de 

föreställningar som knyts till en viss grupp, ger större frihet till individen att betrakta sig själv 

som en hel människa. Männen i studien påpekade flera gånger att åldern eller att vara gammal 

bara är en del av flera i att vara människa. På samma sätt som de inte vill att den sexuella 

läggningen ska definiera vilka de är, vill de heller inte att åldern ska göra det. I de två sista 

avsnitten kommer kategorierna ålder och sexualitet flätas samman varför en risk finns att 

männen reduceras till att vara ”gamla bögar”. För att i möjligaste mån försöka se bortom ka-

tegorierna ska dessa kategorier ses som öppna, det innebär ett kritiskt förhållningssätt till de 

föreställningar som antas vara givna i förhållande till respektive kategori. (Nilsson, 2008 s. 

10) 

Gammal ”på riktigt”!

Erik (82 år) är den informant som är äldst och som också upplever flest ålderskrämpor, och de 

andras åldrande har i förhållande till honom inte kommit igång på allvar än. Erik ingår alltså i 

den fjärde åldern och de övriga männen i den tredje. Det informanterna önskar är att i framti-

den kunna fortsätta leva som de gör idag, det vill säga hemma i en relativt frisk kropp med 

fungerande relationer och förmågan att också fortsättningsvis själva kunna styra sina liv. Då 

informanterna är nöjda i dagsläget, sannolikt tack vare (relativt) god hälsa, har de uppträtt 

ganska neutralt i förhållande till sin tredje ålder. Däremot har flera av dem reagerat mer laddat 

i förhållande till framtidens fjärde. Detta var Davids spontana svar vid frågan om farhågor 

inför framtiden: 

!
Jag tänker inte mycket på det… Jag har inte tänkt på det. Jag vill inte tänka på det! Jag 
är sån. En del oroar sig för allting. Problem dom löser man när dom dyker upp. -David 

 !
David verkar inte vara skrämd av framtiden utan tycks ha en avslappnad hållning till att bli 

äldre. Något som dock kan tyda på en undvikande distans till det ”riktiga” åldrandet är att han 

heller inte vill tänka på det. Är det fråga om undvikande distans är orsaken sannolikt de före-

ställningar som är kopplade till den fjärde åldern. Den simultana processen att vara i nuets 

tredje ålder och viljan att hålla ett visst avstånd till framtidens fjärde ålder kallas provisorisk 

kontinuitet (provisional continuity). Begreppet kan förstås som en strategi som används i syfte 

att inte behöva tänka på det oundvikliga slutet, och framförallt har det visat sig, vad som kan 

komma strax innan. (Nikander, 2009 s.866) 
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Både Adam och Ivar har märkt av vissa mentala åldersrelaterade skillnader som också inver-

kar på hur gamla de känner sig. Adam oroar sig inte för sakernas tillstånd i nuläget utan det är 

vad detta kan komma att innebära i framtiden som skrämmer honom: 

!
Man är tröttare, hjärnan är långsammare, man har inte lust att ta tag i saker på samma 
sätt. Så om man slår samman det här så får man säga att jag känner mig gammal. Men 
det är ingenting, jag ser det bara som en del av livets verklighet. […] Om jag märker 
att jag börjar tappa kontrollen mentalt… Det är det jag är mest orolig för. och kanske 
till och med fasar för när jag inser vad det skulle kunna innebära. -Adam 

 
Rädslan tycks inte ligga i de nuvarande processerna som pågår utan snarare i en framtid där 

dessa processer kan komma att ta över och han inte längre kan kontrollera sig själv eller sitt 

liv. Att bli beroende av omgivningen beskrivs av flera som skrämmande eller som ”en overk-

lig tanke”: 
!
[Det som oroar är] Att blir ett hjälplöst kolli, att inte kunna kliva upp ur sängen. Ska 
vänta på hemtjänsten som kommer klockan elva, tio eller nåt. Vadå, gå och lägga mig 
klocka fem eller så. Det är ju helt onormalt. […] Nej just det här med att inte klara sig 
själv. Vara beroende av andra. Det är en sak om nån kommer och städar eller nåt, men 
att inte kunna kliva upp själv, gå på toa själv… -Ivar 

Det Ivar beskriver är en rädsla att inte kunna styra sitt liv, att bli fråntagen rätten eller förmå-

gan att styra kroppen och vardagen i den riktning han önskar. Även Albert delar med sig av 

den åldrande kroppens dilemman: 

Om man får leva länge så försvagas man. Antingen blir man stapplandes omkring i 
lägenheten eller så hamnar man där [på institution]. Vad jag fattar nu så skulle jag hell-
re ligga på hem så jag har nån att prata med. Jag tror faktiskt att det här med ensamma 
gamla i sina lägenheter är nog så bedrövligt asså. Det blir som en sarkofag omkring 
dom. […] Det är inget jag står efter, att bli för gammal. Och det tas ifrån en en del va. 
Undan för undan. -Albert 

Det låter på Albert som att det inte finns en utväg, att det enda sättet att undvika att bli frånta-

gen agens, eller delar av sitt sociala kapital, är att inte blir så gammal att det inträffar. Den ut-

satthet som det skulle innebära att förlora sin självständighet tycks vara nära sammankopplat 

med tankar om omgivningens stöd. Ingen av informanterna har någon tilltro till att någon i 

släkten skulle förbarma sig över dem om deras hälsa på allvar skulle försämras, utan de sätter 

sitt hopp till vännerna och till de nätverk som de flesta har hunnit bygga upp. Deras olika för-

utsättningar och resurser har som tidigare nämnts påverkat hur nätverken ser ut och har där-

med också inverkan på i vilken utsträckning de kan räkna med stöd i framtiden.  

Jag är alltså inte rädd för att dö, däremot är jag rädd för att bli sjuk och få ont och har 
en oro för ett sånt här riktigt rejält åldrande där man behöver hjälp av omgivningen. 
Och eftersom jag inte har nån som helst släkt så finns det liksom inga barn eller barn-
barn eller sådär som kan komma och hälsa på och besöka eller hjälpa till, så är det allt-
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så mina vänner. Och eftersom jag varit duktig och är duktig att hålla dom här så finns 
det alltså några stycken, om dom överlever det har jag ingen aning om. -Ture 

Ture som aktivt har jobbat på sina relationer uppger att han tack vare detta känner sig trygg 

inför framtiden och därför inte känner sig orolig över att bli lämnad ensam. Tures tillit till att 

vännerna kommer ställa upp för honom går i linje med den forskning som visar att homosex-

uella ofta har högre grad av tillit till sina vänner än heterosexuella vad gäller en omsorgsdi-

mension, något som beror på deras gemensamma utsatta position. (Heaphy et. al. 2004) Även 

Bromseths (2013) studie av äldre icke heterosexuella kvinnor visar att de i hög grad ställer 

upp för varandra såväl emotionellt som praktiskt. Detta påvisar vännernas familjefunktion där 

de plikter som annars brukar tillskrivas familjen kan tas över av vänner. Vad som kan proble-

matiseras utifrån detta är olika personers möjligheter till att skapa och vårda sina sociala nät-

verk. Tidigare har Heaphys (2010) forskning om pengarnas betydelse för möjligheten att byg-

ga relationer nämnts och även denna uppsats har påvisat liknande samband. För den äldre 

icke-heterosexuella personen blir återigen det egna ansvaret viktigt. Att inte ha ett nätverk, 

innebär en risk att lämnas ensam i en utsatt position vilket betyder att klasstillhörigheten kan 

ha betydelse i relation till omsorg. Viktigt att poängtera är att personer med en traditionell fa-

milj inte automatiskt kan förvänta sig att bli omhändertagna av dess medlemmar, något som 

flera av informanterna påpekade. Trots förhoppningar om att vänner ska finnas där är nuva-

rande relationer ingen garanti för social trygghet på äldre dagar. 

Han [Olofs ”extrason”] har alltid sagt att när jag blir gammal så ska han ta hand om 
mig. Sådär. Men det där kanske man säger bara så det där lägger jag… Och det är väl 
så när man blir äldre att sånt där det kanske man tar med en nypa salt. Om jag tänker 
att när jag blir riktigt gammal ’då ska han ta hand om mig och gud vad skönt’, nej, det 
vågar jag ju inte göra. […] Det var lättare förr när man bodde i hop med dom gamla. 
Det är mer ’ska dom glömma mig?’ och så där. Nej det får jag nog räkna med, att klara 
mig själv så att säga, det är jag inte främmande för. Jag litar på att svenskarna ska sköta 
det där på institution. -Olof 

Olofs uttalande påvisar den potentiella utsatthet personer utan kärnfamilj eller vald familj blir 

tvungna att förhålla sig till. Den potentiella utsattheten är något som alla som inte har barn 

delar, och är dominerande i denna studie då ingen av männen av naturliga och/eller juridiska 

skäl har kunnat eller velat skaffat sig några. Här skapar således variablerna ålder och sexuali-

tet en särskilt utsatt position. Även Albert berättar att han sätter sitt hopp till vännerna men 

poängterar också att han inte kan räkna med deras hjälp: 

Man kan ju inte belasta kanske en vän som ett barn för fortfarande är det väl så att barn 
har en viss skyldighet att ställa upp för sina gamla föräldrar. Åka till sjukhuset till ex-
empel. Och sen blir man kanske i den åldern där man verkligen får tigga, man får inte 
ta det föregivet asså, där blir det ju sämre. -Albert 
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Utifrån Alberts berättelse kan en se det snäva familjeidealets pris och konsekvenser. Barn har 

en skyldighet att ta hand om sina föräldrar, men familjen tycks inte sträcka sig längre än så. 

Syskonbarnen som Albert har är alltså inga släktingar han kan förvänta sig stöd från. Famil-

jens, och i huvudsak barn som ser om sina föräldrar, centrala roll i omvårdnadssammanhang 

är även något Bromseth (2013) redogör för. Heaphy med flera (2004) menar vidare att äldre 

hbtq-personer i låg grad förlitar sig på släktingar utan sätter sin tilltro till antingen externa 

vård- och omsorgsaktörer eller vänner, något som även visat sig vara fallet i denna studie. 

Dock visar socialstyrelsens rapport att förtroendet för vård- och omsorgssektorn i Sverige är 

låg hos hbtq-personer. (Robertsson & Tovatt, 2008) Att hbtq-personers sociala trygghet ofta 

ligger i vänskapsrelationer stärker Halberstams (2012) uppmaning att förhålla sig öppnare till 

tillhörighet och relationer. Med detta som bakgrund menar jag att om andra relationer till-

skrevs lika hög status som kärnfamiljen, skulle det sannolikt få positiva konsekvenser i om-

sorgssammanhang då fler aktörer kan inkluderas i situationen på ett oproblematiskt sätt. Ytter-

ligare en dimension att ta hänsyn till i männens liv är det faktum att många av de vänner som 

de omges av, också själva är gamla: 

Man är rädd att ens vänner och bekanta drar sig ifrån en för att dom själva är gamla, 
och att man kommer att leva ett ensamt liv, då är det bara tv och böcker…-Erik 

Nu är det ju så att en del personer i gayseniorerna kommer själva vara gamla då, så där 
kan man kanske inte räkna med att få hjälp. Det är ju det, det finns ju ingen sådär ’na-
turligt’, som ja, som är ung alltså. Visst har jag släkt asså men… Dom har ju fullt upp. -
Ivar 

Då Ivar inte har några nära vänner och då de i gayseniorerna också är gamla kan han inte räk-

na med att få hjälp, varför han kan komma att hamna i en utsatt position. Intressant är också 

hur kärnfamiljens roll som huvudsakligt stöd återigen ringas in, denna gång genom att den 

övriga släkten inte tycks räknas som personer som bör finnas där för den gamle. Utöver fakto-

rer som kan knytas till det sociala nätverket finns det även en annan aspekt att ta hänsyn till, 

den mentala förmågan att bibehålla de sociala färdigheterna: 

Ja det hänger ju på att jag kan klara det mentalt. Viljan och mina sociala talanger som 
jag idag är ganska så trygg med. Jag brukar kunna klara mig och få kontakt med folk 
och så. Men… Om jag blir trött och inte lyckas charma folk helt enkelt. Det är allt från 
servicepersonal till sjukvårdspersonal till vänner va. Det är dom här gamla vännerna 
dom kommer ställa upp ett tag. Men jag menar, sura gamla gubbar, klart att alla… Det 
blir inte samma kontakt va.- Adam 

Vad som gjort sig gällande förr gör sig återigen gällande, att mycket ansvar tycks ligga på den 

enskilda individen att klara sin ålderdom. Som i flera föregående citat skönjs vännernas rela-

tivt osäkra roll i sammanhanget. Adam kan inte veta hur länge de skulle orka med en ”sur-
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gubbe” vilket belyser de svårigheter som finns i bedömningen av vad en kan kräva av sina 

vänner.                   

 Det har tidigare visat sig att ett kulturellt och socialt kapital har inverkan på hur en 

upplever sig själv och att den som har kapitalet i behåll känner sig som ”sig själv” och inte 

som en gammal person, vilket utifrån Sjölunds (2012) forskning alltså är associerat med att 

vara isolerad och försvagad. Adam beskriver vikten av att få behålla och kunna förvalta sitt 

kapital i strävan att kunna bibehålla ett gott bemötande från omgivningen. Anhöriga till per-

soner som inte längre själva har förmågan att förvalta sitt kapital, kan i deras ställe berätta för 

exempelvis vårdpersonal hur personen i fråga brukar vilja ha det, innan hen blev sjuk eller 

oförmögen att själv påvisa detta. Med bakgrund av att samhället förväntar sig att barnen ska 

finnas som stöd och språkrör för den svage i omsorgssammanhang ”i vått och torrt”, kan slut-

satsen dras att större press föreligger på de personer som inte har barn då de i högre utsträck-

ning måste ”förtjäna” sitt stöd genom att uppträda representabelt.     

 Berättelserna om förlorad kontroll och utsatthet är berättelser om att förlora socialt 

kapital. Att inte kunna styra sin kropp eller föra sin talan fråntar en förmågan att representera 

sig själv. En konsekvens av detta blir att utelämnas till de personer som sköter ens omvård-

nad, vilket samtidigt innebär en risk att bli definierad av vårdaren utifrån de attribut som finns 

att tillgå. Att denna risk, att bli definierad av någon annan, är reell kan betraktas i relation till 

hur diskursen om äldre ser ut. Det offentliga samtalet om äldre innebär ofta ett vi- och dom-

resonemang där ”vi” har ansvar för ”våra äldre” vilket berövar de äldre på aktörsskap. (Nils-

son, 2008) Själva diskursen kan alltså sägas naturliggöra maktpositionen mellan vårdare och 

omsorgstagare vilket bekräftar att åldersordningen kan ses som en maktordning. (Krekula et. 

al. 2005)            

 Nilsson (2008) menar att diskursen i samhället och media är sammanbunden med tan-

kar om nationen och en föreställd gemenskap där äldre som kategori ringas in. Att det talas 

om Våra Äldre signalerar vidare vilka de inte är. De ”ägs” således av någon, och i detta fall av 

den yrkesverksamma. Utifrån detta utesluts äldre som aktörer i offentligheten men innesluts i 

nationen och dess föreställda gemenskap, något som kallas inkluderande andrafiering. (s. 

224-226) Ålderdomens individualisering, som skapat uppdelningen tredje och fjärde åldern, 

tycks vara en positiv utveckling då personen själv i större utsträckning har möjlighet definiera 

vem hen är under en längre tid. Den tiden är dock bara begränsad till tredje åldern då den 

fjärde tycks vara en tid bortom självkontroll och agens. Den nya uppdelningen kan därmed 
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sägas förlänga medelåldern genom den tredje åldern men däremot inte förändra synen på den 

gamle i den fjärde.           

 För att inte bli del av den process som inkluderande andrafiering är, vill Adam ligga 

steget före sin egen ålderdom varför han också önskar ha ett ”insiktsfullt och medvetet åld-

rande som accepterar realiteter”. Detta har sedan länge föranlett tankar som handlar om varje 

individs rätt till sin egen död. Adam menar att ”du får ta ansvar för ditt liv här och nu och ta 

ansvar för hur du vill möta döden”. Personligen vill han, den dagen maten inte smakar längre 

och sinnesintrycken inte stimulerar, avsluta sitt liv med ”en elegant sorti”. Adam ifrågasätter 

myten om gamla som ”egentligen” bara är deprimerade när de i själva verket kanske är lev-

nadströtta. Adams inställning gjorde att han stöttade sin åldrande far i hans önskan att i förtid 

avsluta sitt liv och erbjöd honom att hitta kroppen, något som dock inte blev aktuellt. Adam 

ställer sig alltså mycket kritisk till det förmynderi han anser ofta utövas på äldre personer där 

de mot slutet tvingas leva utifrån principer om att alla till vilket pris som helst ska leva så 

länge det bara går. Detta går i linje Halberstams (2005) problematisering av det västerländska 

samhällets idéer om människans ”naturliga” mognadsprocess där strävan efter ett långt liv är 

central. Halberstam menar att livsstilar eller åskådningar som inte strävar efter, eller kan leda 

till, ett långt liv betraktas som onormala eller sjuka i egenskap av sin icke normativa karaktär. 

(s.4) Adam skiljer sig radikalt från de övriga i denna fråga och är den  enda som under inter-

vjun berättade om konkreta strategier vad gäller att möta den fjärde åldern:  

Det jag har slagit ett slag för är rätten till min egen död. Det är faktiskt huvudbiten i 
mitt åldrande, att jag ska kunna sluta. Folk hinner ju fara hit och dit när man pratar om 
dom här sakerna. Till och med lämna rummet. Folk har sån dödsrädsla. För att inte 
säga dödsskräck.-Adam !

Adam vill att ta kontrollen över sitt eget liv, och död, för att slippa hamna i en situation där 

”översitteri förekommer” eller med andra ord bli definierad av andra genom inkluderande 

andrafiering. Så här reflekterar Bertil över slutet: 

!
Det känns lite beklämmande att det kommer en tid när det tar slut. Det är så… Döden 
väntar. Det känner jag lite grann… Det är inte det roligaste. Man kommer närmare dö-
den…Men det pratar man inte om. Nelson Mandela dog ju på ett förskräckligt sätt. Vad 
kan man säga om sånt? Kan man välja..? Och det känner jag lite grann att det är lite 
äckligt, det kommer närmare. Det kan jag inte undvika att säga, så det är lite bekläm-
mande. -Bertil !

Både Bertil och Adam pratar om den rädsla som finns i att prata om döden och slutet. Till 

skillnad från Adam frågar sig Bertil huruvida man kan ”välja” sitt slut, och verkar inte se någ-
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ra andra alternativ än att acceptera ovissheten som slutet innebär. Att ta saken i egna händer 

tycks inte finnas som ett alternativt förhållningssätt, varför Adams hållning kan betraktas som 

kontroversiell.  

Ålderdom och sexualitet!

Som tidigare nämnts kan ålder betraktas som en aspekt i att vara människa på samma sätt som 

sexuell läggning också utgör en del av vad det är att vara människa. Vid första anblick utifrån 

samtalen med männen tycks dessa kategorier ha föga med varandra att göra, något som senare 

visade sig vara en förenkling. Sexualiteten har visat sig ha påverkan på hur en förhåller sig till 

sin ålder och också på vad som kan förväntas i en situation som är mer utsatt än männens 

tredje ålder. 
!
Att dö som bög, det spelar ingen roll. -Bertil !
Att va homosexuell och gammal ja det… Jag tycker. Det är inget speciellt för mig. 
Utan det är allmänt att bli gammal alltså. -Ivar"

Ivar och Bertil menar att deras sexualitet och deras ålderdom är två separata ting och verkar 

således inte anse att sexualiteten har någon inverkan på hur situationen upplevs.  

 Krekula med flera (2005) lyfter fram att åldern i vissa situationer blir mer framträdan-

de än andra variabler. Att åldern upplevs mer kännbar för männen innebär inte att sexualite-

ten, som är en del i en heteronormativ maktordning, försvinner. Däremot kan männens upple-

velse förstås utifrån att det pågår en växelverkan mellan olika maktordningar där vissa blir 

mer kännbara i en given situation. (Krekula et. al. 2005 s.88) Att bli gammal och att åldras 

kan enligt denna modell betraktas som mer avgörande för hur en upplever sin situation än 

sexualiteten, därmed inte sagt att sexualiteten inte har inverkan på hur processen upplevs.

 Alla förutom Olof har upplevt en betydande nedgång i sexlust i jämförelse med hur de 

var i unga år, något som inte upplevs som ett problem utan anses vara en naturlig del i att bli 

äldre. Några av informanterna är fortfarande sexuellt aktiva, om än i betydligt mindre ut-

sträckning än förr. Under samtalen visade det sig även att flera informanter pratar i termer av 

att ”lägga sexualiteten på hyllan” på äldre dagar, vilket vittnar om ett förhållningssätt som be-

gränsar sexualiteten till sexuella praktiker. Flera av männen berättar vidare att den minskade 

sexlusten inte innebär ett mindre behov av närhet och ömhet, och vissa uppger att de saknar 

en relation eller den närhet som kan finnas i en sådan. I Sandbergs (2011) studie av äldre hete-

rosexuella män och sexualitet framkommer det att den penetrativa sexakten på äldre dagar 
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blivit sekundär för många av männen. Andra uttryck och behov har istället gjort sig gällande 

och fått större utrymme, något som upplevs lika viktigt och intimt som ett samlag. I samtalen 

om ålderdom och sexualitet skiftar tankarna hos informanterna och Olof berättar att det ”nog 

kan bli lite konstigt hur man ska leva ut” och att sexualiteten kan bejakas genom att ”försöka 

dra sig till minnes”. 

  Trots att sexualiteten som praktik enligt männen sannolikt är borta syns det i Olofs ci-

tat att det inte antas finnas utrymme för det ens om så vore fallet. Han verkar acceptera att den 

biten av hans person kanske inte kommer få utrymme. Varför han känner så verkar han själv 

inte riktigt reflektera över. Adam berättar vidare att han nog skulle ”piggna till lite” om det 

kom en söt manlig sjuksköterska som var trevlig. Detta i kombination med ett uttalat ömhets-

behov visar att sexualitet handlar om så mycket mer än att vara sexuellt aktiv i sexuella prak-

tiker.             

  Sexualitet tycks vara åldersmärkt och är något som ur ett ålderistiskt perspektiv inte 

hör samman med hög ålder, vilket även gör sig gällande bland heterosexuella personer. Äldre 

och sexualitet betraktas ofta som oförenligt och icke önskvärt, varför sex och äldre sällan är 

representationer som får utrymme i det offentliga samtalet eller i kulturen. Äldre och sexuali-

tet problematiseras dock i något högre grad idag än tidigare. (Sandberg, 2011) Informanternas 

förhållningssätt till sexualitet verkar delvis vara distanserat, vilket stämmer överens med 

Kristiansens (2013) studie. I studien som handlar om äldre homosexuella mäns förhållande till 

sex och sexualitet visades skiftande inställningar och ett av mönstren var att informanterna 

tog avstånd. Detta kan förklaras genom att sexualitet ofta kopplas till fysiska möjligheter vil-

ket för vissa innebär att sexualiteten reduceras till en viss epok i livet. (Kristiansen, 2013) 

Kanske är denna studies informanters höga ålder och försämrade fysik anledningen till att fle-

ra anser att sexualiteten är eller kommer vara ”över”.     

  I avsnittet Öppenhet idag kritiserar jag synen på sexualitet som något som ”stannar i 

sänghalmen” då sexualitet är en del av människas identitet och inte behöver ha något med sex 

att göra. Att så är fallet bekräftas av männens vilja att på olika sätt ge uttryck för sin sexuali-

tet, dock tycks de hindras av tankar som handlar om att äldre inte kan eller ges utrymme att 

leva ut sexuellt. Att på grund av detta tänka i termer av att lägga sexualiteten på hyllan inne-

bär alltså också ett förnekande av en del av sig själv och försvårar att på andra sätt bejaka 

sexualiteten. 
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I samhällets inkluderande andrafiering tycks även sexualiteten vara en del som tas ifrån den 

äldre. För både homo- och heterosexuella sker en avsexualisering i samband med stigande 

ålder, där äldre utifrån normativa föreställningar fråntas aktörsskap. Den skillnad som förelig-

ger mellan grupperna är dock att heterosexualiteten i högre utsträckning än den homosexuella 

är integrerad i institutionaliseringen. Samhällets heteronormativa utgångspunkt har visat sig 

vara synlig inte bara i yrkes- eller föreningslivet, utan som forskning visat även i vård- och 

omsorgssektorn. (Robertsson & Tovatt, 2008) Att männen i studien är beredda att sluta göra 

anspråk på sexualiteten vid stigande ålder och som nämnts tidigare förhandla sin öppenhet 

beroende på kontext, får i kombination med en heteronormativ institution konsekvenser. Med 

andra ord finns det tre komponenter som kan försvåra för äldre homosexuella att bejaka alla 

delar av sin person.           

  Även heterosexuella avsexualiseras, men då är det mer den sexuella praktiken som 

avses. Sex som praktik manifesteras sällan på exempelvis ett äldreboende men däremot så 

finns det heterosexuella äktenskapets konsekvens i centrum, kärnfamiljen. Heterosexualiteten 

som nästan uteslutande är i majoritet blir i högre grad synlig och kan manifesteras på olika 

sätt såsom genom foton på väggarna, eller genom att barn och barnbarn kommer på besök. 

Detta bekräftar att vårdtagaren, om inte längre är, så i alla fall har varit en sexuell individ. 

Dessa ”koder” signalerar vilket typ av liv vårdtagaren kan ha levt och kan därför enklare sät-

tas in i ett historiskt sammanhang. För en homosexuell person följer historien inte med i 

samma utsträckning då de typiska ”koderna” som signalerar ett heterosexuellt liv saknas. Fo-

tona på väggen som kanske inte stämmer överens med en heterosexuell begreppsvärld riskerar 

att förbises och besöken som inte består av barn eller barnbarn riskerar att reduceras till ”vän-

ner” eller manifesterar ett annorlundaskap eller en icke-heterosexualitet som i en normativ 

kontext förblir tystad.  

  Ovanstående ger exempel på hur heterosexualitetens dominans genom en snäv famil-

jesyn kan reproduceras på en institution. Detta är även något som Robertsson & Tovatt (2008) 

problematiserar då en konsekvens blir ett osynliggörande av den icke-heterosexuella. På detta 

sätt kan den homosexuella äldre mannen i högre grad riskera att inte bara avsexualiseras i 

nuet, utan också i förhållande till sin historia. Detta beror givetvis på kontext, personal och 

även öppenhet, vilket i föregående avsnitt visade sig vara starkt kopplat till toleranta omstän-

digheter och inkludering. Heteronormen som ofta uppfattas som osynlig i en vårdkontext då 

”alla ska behandlas lika” innebär ett exkluderande av de personer som inte lever i enlighet 
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med den. Att visa att en har brutit mot heteronormen är något som kräver såväl mod som för-

mågan att förvalta ett socialt kapital, vilket är en förmåga som med stigande ålder riskerar att 

förloras.  

  Som jag nämnt tidigare upplever flera av männen att det inte är något särskilt att åldras 

som icke-heterosexuell. De menar till och med att det ena är frånkopplat det andra. Kanske 

kommer inställningen att ändras i en mer utsatt position som har problematiserats i det här 

avsnittet, kanske inte. I analysen har jag ett perspektiv som tar hänsyn till både ålder och sex-

ualitet och ser dessa som maktsystem som på olika sätt påverkar varandra. Åldern ger sexuali-

teten nya villkor. Bland annat ”får” eller kan den inte manifesteras på samma sätt som tidiga-

re. Vidare innebär den biologiska åldern ofta ett inträde i institutionaliseringen i form av 

äldreomsorg av något slag. Detta är också en arena som på olika sätt genom heteronormens, 

och till viss del ålderismens, dominans kan försvåra öppenhet och praktik. Kanske anses det 

mer uppseendeväckande att på ett äldreboende visa känslor för någon av samma kön, eller 

som studier har visat att den sexuella läggningen innebär att viss personal känner sig osäkra i 

bemötandet av personen i fråga? (Robertsson & Tovatt, 2008) Den här ingången som belyser 

hur ålder och sexualitet kan samverka är en del i det intersektionella perspektivet jag har an-

lagt i uppsatsen. Viktigt är dock att poängtera att det inte fråntar männen rätten till sin upple-

velse att ålder och sexualitet för dem är två separata ting. Utifrån mitt perspektiv är de dock 

två positioner vars växelverkan skapar olika utfall beroende på situation. 

!
!
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!
SAMMANFATTANDE DISKUSSION!
Syftet med uppsatsen har varit att få en förståelse för hur det kan vara att åldras som homo-

sexuell man i Sverige idag. För att uppnå detta har jag studerat hur normer kring familj, rela-

tioner, livsstil, sexualitet och ålder kan påverka upplevelsen av att åldras. I och med att klass 

och i viss mån nationalitet har visat sig ha betydelse för vilka möjligheter som finns att forma 

ett socialt nätverk, har dessa komponenter också varit en del av analysen. Som en röd tråd ge-

nom uppsatsen har alltså olika typer av normer ifrågasatts och problematiserats och det inter-

sektionella perspektivet har fördjupat förståelsen av vad det kan innebära att åldras som ho-

mosexuell man. Det intersektionella perspektivet har visat hur olika maktdimensioner som 

klass, sexualitet och ålder kan ha olika betydelse i ett visst sammanhang. Detta hjälper oss att 

förstå maktordningarnas inverkan på individen, och att olika maktordningar kan bli kännbara 

vid olika tillfällen.   

 Studien har visat att sexualiteten på olika sätt har påverkat männens livsstilar och sätt 

att organisera sina relationer på. I och med att deras liv har formats utifrån icke-heteronorma-

tiva ideal ser deras vardag på flera sätt annorlunda ut än normen för jämnåriga, och detta på-

verkar naturligtvis upplevelsen av att åldras i och med att vi formas av den kontext vi befinner 

oss i. Något som är starkt kopplat till både relationer och livsstil är också informanternas in-

ställning till öppenhet av sin sexuella läggning. Jag har därför problematiserat männens in-

ställning till öppenheten så som den var förr, som den är idag och hur den kan komma att ge-

staltas i framtiden. Detta har bidragit till ökad förståelse av vad det är att ha en normbrytande 

sexualitet i heteronormativa sammanhang, vilket inte minst är aktuellt i en omsorgskontext. 

Även studiet av sexualitet kopplat till ålder och den åldrade kroppen har bidragit med viktig 

kunskap om hur ålderistiska föreställningar kan försvåra såväl öppenhet som sexuell praktik.

 Männen har alltså på grund av, eller tack vare, sin sexualitet i många bemärkelser levt 

queera liv och brutit mot det heteronormativa livsmanuset. Istället för att gifta och sig skaffa 

barn har många av dem skapat sig valda familjer vilket flera informanter liknar vid en familj. 

De tycker alla att de lever ett friare liv än majoriteten och att de har ett öppnare synsätt på re-

lationer och på hur kärleksrelationer kan se ut och fungera. Att de inte har barn har även inne-

burit att de har såväl tid som pengar att lägga på aktiviteter utanför hemmet. Många av aktivi-

teterna är queera i sin karaktär och är en del i vad som kan kallas för gayliv eller gaykultur där 

uteliv är en integrerad del. Utelivet som är en arena där nya sociala och sexuella kontakter kan 
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knytas har varit speciellt viktigt i yngre år, men är än idag en del av flera av männens liv. Det 

har dock visat sig att dessa arenor inte är lika tillgängliga för alla.  

 Exempelvis har männens höga ålder varit en faktor som har försvårat deltagandet i 

gaykulturen. Ungdomsfixering och ålderistiska föreställningar har för flera informanter inne-

burit en känsla av att inte längre höra hemma i sammanhanget. Detta har lett till att några av 

dem inte längre tycker att det roligt att gå ut på samma sätt som förr. Det här behöver inte vara 

ett problem för dem som har många vänner och därför kan umgås på andra sätt, men för en 

person som inte har ett större socialt nätverk kan det vara svårt att knyta nya kontakter om 

utelivet som en förut var välkommen i inte längre tycks vara aktuellt.  

 En annan aspekt av gaylivet kopplat till ålder är den åldrande kroppens biologiska be-

gränsningar. Gaylivet präglas till stor del av aktiviteter som utspelar sig under natten. De que-

era tiderna utesluter de personer som inte orkar delta under de ungdomliga premisserna, vilket 

innebär att många äldre personer exkluderas. Ett annat hinder är kopplat till ekonomiska re-

surser. Det kostar helt enkelt pengar att kunna delta, inte minst när det handlar om resor till 

andra länder där ett levande gayliv står till buds. Vidare är också tillgängligheten viktig för 

möjligheten att kunna delta. Flera av informanterna verkar tycka att lättillgängligheten är en 

stor anledning till att de har möjlighet att delta i så mycket som de gör. Att bo centralt, och att 

ha råd att ägna sig åt intressen är inte alla förunnat.  

 Jag har i denna studie i likhet med andra kunnat visa att ekonomi och språkligt kapital 

har ett samband med vilka möjligheter som finns att skapa sig och kanske bibehålla ett socialt 

nätverk. De informanter som ser ut att ha det gott ställt har råd med resor och kan ofta äta 

middagar eller ägna sig åt kulturella aktiviteter med sina vänner, något som inte är möjligt i 

samma utsträckning för någon som har det sämre ställt. I och med att männen lever ensamma 

utan familjer, påverkar detta det sociala livet i och med att de måste vara ute och vara aktiva 

för att få socialt umgänge.  

 Ovanstående påvisar att äldre homosexuella personer på vissa områden förhåller sig 

till en annan kontext än vad många heterosexuella gör. Ett intersektionellt perspektiv på situa-

tionen synliggör vidare att ålder och ekonomi möjliggör social aktivitet, vilket betyder att en 

äldre homosexuell man med lite ekonomiska resurser socialt sätt kan hamna i en mer utsatt 

position än någon som har det ekonomiskt väldigt gott ställt.      

 Enligt informanterna själva tycks inte sexualiteten ha inverkan på hur de upplever sitt 

åldrande, men problematiseras detta kan en se att sexualiteten i kombination med andra posi-
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tioner på olika sätt påverkar männens förutsättningar och tankar kring åldrande. Att ha andra 

typer av relationer än kärnfamiljens som primära och att behöva förhålla sig till en hetero-

normativ omvärld där sexualiteten aldrig passerar som neutral kan krocka med de normer och 

de institutioner som är uppbyggda enligt andra ideal.  

 I männens berättelser synliggörs att vännerna, trots att de många gånger har familjesta-

tus hos informanterna, ändå inte är hundraprocentiga försäkringar när det kommer till att fin-

nas där på ålderns höst. Den traditionella kärnfamiljens medlemmar verkar i samhället fortfa-

rande vara dem som förväntas ställa upp för den gamle, även om det naturligtvis inte alltid 

förhåller sig så. En gammal person, som inte längre har den mentala eller fysiska förmågan att 

förvalta sitt kapital har ofta kärnfamiljen som både kan ge stöd och fungera som språkrör för 

den gamle. Att ha stöd från omgivningen kan kanske innebära att en gammal person i högre 

utsträckning betraktas som en individ och mindre som en ”gamling”. Med andra ord kan om-

givningens stöd minska risken för avpersonifiering av den äldre.   Att vännerna sam-

hälleligt inte har samma självklara position skapar ibland tvivel hos informanterna där för-

hoppningar ställs i relation till förväntningar och vad en ”har rätt till” att kräva av en vän. Det-

ta bidrar också till en känsla av att det föreligger ett ansvar hos individen att hålla sina kapital 

i gott skick för att bibehålla aktörsskap och agens. Den här situationen som de äldre homo-

sexuella männen kan komma att möta i framtiden löses inte genom att personer ”bör skaffa 

barn” för att kunna säkra sin framtid, det handlar snarare om den diskurs och de institutioner i 

samhället som gång på gång lyfter fram kärnfamiljen som det huvudsakliga stödet i männi-

skors liv, i synnerhet mot slutet.         

 Att lyfta fram andra typer av relationer, vilket ju också Halberstam (2012) uppmanar 

till, och uppvärdera dessa i traditionellt heteronormativa sammanhang skulle innebära att 

människor i större utsträckning även tog ansvar även för personer som inte bara ingår i ens 

kärnfamilj, och att detta skulle betraktas som lika naturligt och självklart. Det här påvisar vik-

ten av att ifrågasätta heteronormen och visa hänsyn till att andra relationer kan vara lika vikti-

ga som de i en kärnfamilj. Att inte utgå från heteronormen innebär vidare att ta hänsyn till 

sexuell mångfald, vilket möjliggör att andra sexuella läggningar än bara den heterosexuella 

får ta plats i institutionaliseringen. Detta är viktigt, i och med att det skulle synliggöra hetero-

geniteten bland äldre människor och då ta hänsyn till människors skilda behov och historia. 

 Vidare är det av stor vikt att den inkluderande andrafieringen problematiseras så att 

viktiga beståndsdelar av vem en är inte går förlorade på grund av förlorad förmåga att förvalta 
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sina kapital. Det handlar i slutändan om att inte åldersmärka vad det är att vara människa, nå-

got som inte minst innefattar aspekter som sexualitet och dess innebörd för hur människor le-

ver och har levt sina liv.    

 Denna studie har bidragit till kunskap om hur det kan vara att åldras som homosexuell 

man i Sverige och har belyst hur normer kopplade till sexualitet, ålder, familj, relationer och 

livsstil kan samverka i upplevelsen av att åldras. Studien har svarat på ett antal frågor, men 

den har också väckt många. Något som vore intressant att belysa för framtida forskning är hur 

det är att åldras som hbtq-person på landsbygden där gaylivet sannolikt inte ser likadant ut 

som i en urban miljö. Vidare vore en jämförande studie i en svensk kontext som tar kön i be-

aktning spännande, då upplevelsen av att åldras är förbundet med ekonomiska resurser och 

sannolikt även föreställningar kopplade till femininitet och maskulinitet. Vidare vore det in-

tressant att gå djupare in i analysen av hur klass och etnicitet kan påverka upplevelsen av att 

åldras som hbtq-person, då dessa positioner har inverkan på hur en organiserar sitt liv och vil-

ka möjligheter som finns för socialt deltagande.  
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Bilagor!

Intervjuguiden!

Inledande 
information

Vem jag är, 
anonymitet, att 
intervjun spelas in 
osv.

*Är det okej att 
nämna att vi träffades 
via gayseniorerna? 
*Hur vill du bli 
definierad?

Bakgrund Vem är du? *Ålder?  
*Civilstatus (hur 
länge)? 
*Boendesituation 
*Tidigare yrke? 
*Aktiv idag? 
*Familj?

Aktiviteter Vad gör du om 
dagarna?

*Plats i 
gayseniorerna?

Ålder Känner du dig 
gammal?

*Vilka sammanhang? Forskning som visar 
att äldre bögar 
uppfattar sig som 
äldre resp. yngre.

Hur upplever du din 
ålder?

*Fördel, nackdel? 
*Kännbar, när då?

Vad är att vara äldre? *När? 
*Kroppen 
*Sexualiteten

Ålder som social 
konstruktion eller 
tillstånd.

Hur har ålderdomen 
påverkat dig?

*Kroppen 
*Själen 
*Arenor 
*Kläder 
*Relationer 
*Sex 
*Utrymme

Ålderism som 
begränsande, 
heternormativa 
livsmanuset.
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Hur vill du leva ut 
ditt åldrande?

*Vad önskar du dig 
(se ovan) 
-->Är detta möjligt? 
-motivera 
*Socialt  
*Ekonomi 

Koppla till 
forskningen som 
visar sociala livets 
och ekonomins 
inverkan på 
möjligheter.

Finns ett ”lyckat 
åldrande”?

*Om ja, vad är det? Media visar upp ett 
bild av att det finns. 
Ska då innehålla 
vissa element.

Finns ett ”misslyckat 
åldrande”?

*Om ja, vad är det? 
*Vad händer om man 
åldras misslyckat?

Vad tror du händer 
när du blir äldre?

*Förväntningar 
*Farhågor

Finns det några 
livsval som påverkats 
pga. /tackvare din 
läggning?

Förväntningar och 
heteronormativa 
föreställningar vilka 
hindrar eller fungerar 
som triggare till 
motstånd. 

Vilken betydelse har 
din sexuella läggning 
för framtiden?

*Vänner 
*Familj 
*Boende

Öppenhet Hur öppen är du med 
din sexuella 
läggning?

*Hur öppen förr? 
*Olika personer? 
*Olika arenor?

Vad är öppenhet för 
dig?

*Hur viktigt?
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Vad kan påverka 
öppenheten?

*Institutioner? 
*Människor? 
*Du själv? 
*Minnen/
erfarenheter? 
-Utveckla

Att vara sig själv & 
öppenhet hör 
samman. Vad kan 
påverka dessa 
möjligheter. 

Öppenhet i 
framtiden?

*Vad skulle kunna 
påverka din öppenhet 
i framtiden?

Forskning visar att 
vissa väljer att gå in i 
garderoben på 
ålderns höst.

Att vara den man är Vad är att vara sig 
själv?

*Har du fått vara det 
förr? 
*Får du vara det 
idag?

Övrigt du vill 
tillägga?
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