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My study deals with a genre of Japanese comics called yaoi, or boys’ love. My aim is to study 

masculinities appearing in this genre and how they interact. In my stories, a younger boy and an 

older one, or a grown man, fall in love and sometimes go as far as intercourse. The young boy 

behaves in a way that could be interpreted as him being a girl under cover. Because of that I also 

discuss if yaoi is a challenge to heteronormativity, or if it actually confirms it.  

 

In support of the view that the boy could be read as a girl is the inequality in power between the 

two lovers, but also the way the young boy is depicted; he is always drawn as smaller, with large 

eyes, whereas the older part is taller with broad shoulders. The older boy/man may represent one 

of two kinds of masculinity. Either cruel, brutal and violent, or kind but manly. Both these kinds 

of personality are very protective, sometimes in a way difficult to separate from controling, and 

they also harass the younger part with kisses and caresses and sometimes rape. The younger boy 

represents a masculinity which is more passive and sensitive. The harassment and even the rapes 

are accepted without further comments as acts of love.As I see it, with the help of Janice 

Radway, the young boys’ accepting of their lovers scorn and violence, legitimizes male 

dominance over women and subordinated masculinities. That’s why yaoi may be seen as 

confirming heteronormativity instead of questioning it. 
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I. INLEDNING 
Jag är uppvuxen med serier som konstform. Min pappa var art director och gjorde annonser åt 

bl a Semic, ofta hade han med sig tidningar hem till mig och mina systrar. När 

vuxenseriemarknaden exploderade i mitten av 80-talet var jag i lagom ålder för att ha glädje 

av den.  De senaste 10 åren har den japanska serietidningsformen manga och dess animerade 

filmmotsvarighet, anime börjat synas på den svenska seriemarknaden. De har intresserat mig 

mycket, bl a för att genusskapandet i dem skiljer sig från det jag har varit van att se i 

västerländsk, och framförallt nordamerikansk seriemedia. Flickorna i manga och anime är 

enligt mina erfarenheter oftare starka och självständiga, pojkarna får vara svaga, och behöver 

inte ständigt rädda flickorna.  

 

Jag är intresserad av populärkultur och funderar mycket på både hur den påverkar vårt 

samhälle, och också vad den säger om oss och vår tid. Serier anses ofta vara ”dålig” kultur, de 

har skällts för att vara kommersiella och avsedda enbart för dem som inte läser tillräckligt bra 

för att ge sig på romaner. Forskningen om serier i allmänhet är mycket eftersatt i Sverige, 

mangan är ännu mer osynlig. Däremot finns ett brett urval av själva serierna på många 

bibliotek och filmerna visas på barn-tv. Spridningen av manga och anime är alltså mycket 

utbredd i Sverige, men väldigt lite skrivs akademiskt om fenomenet. 

 

 

SYFTE 

Mitt syfte är att studera maskulinitet hos män och pojkar i en viss genre av manga som kallas 

yaoi, och som behandlar vänskap, kärlek och/eller sex mellan unga män/pojkar.  

 

Då utbudet är enormt är en heltäckande studie inte möjlig i det här formatet. Jag har därför 

gjort ett urval med hjälp av två stora seriebutiker i Stockholm, urvalet är grundat på vad som 

säljer mycket i genren. Det finns manga som riktar sig främst till pojkar, shonen, främst till 

flickor, shojo, och manga som riktar sig främst till vuxna. Den stora genre som handlar om 

kärlek mellan pojkar, riktar sig i Japan främst till flickor, min uppfattning är att uppdelningen 

i vilken manga man läser i Sverige inte är lika strikt, men det är material till en senare studie. 

Det är också med siktet inställt på hur manga uppfattas i Sverige, det vill säga av mig som 

svensk, som jag skriver. Jag har mycket begränsad insyn i japansk kultur och samhälle, 

diskussionen om vad genusskapandet i mangan säger om det japanska samhället överlåter jag 
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därför åt andra. Istället nöjer jag mig med att analysera det jag ser utifrån mitt eget 

västerländska perspektiv och jag använder västerländska forskare som R W Connell som 

redskap i denna analys. Mitt syfte är alltså inte att ta reda på vad serierna är menade som, utan 

hur de uppfattas i en annan kontext, nämligen min egen och i förlängningen på den svenska 

marknaden. Om mangan läses av människor i väst, kommer den också att tolkas utifrån dessa 

människors referensramar. Signaler som är självklara för den japanska läsaren kommer att gå 

den svenska förbi, andra kommer att ”missförstås” kapitalt och meningar som aldrig skrevs in 

i texten kommer att tolkas in som självklara i väst. F ö är det australiensiska perspektiv som är 

grunden i Connells studie, inte nödvändigtvis detsamma som det svenska. En återkommande 

fråga i Connells intervjuer är hur respondenten ställer sig till kvinnligt yrkesarbete. Jag skulle 

vilja påstå att det är en icke-fråga i Sverige, men kanske inte i Japan. Divisionen mellan öst 

och väst är möjligen tydlig i geografisk mening, men knappast i social. Min användning av 

termen västerlänning är därför tveksam men får stå kvar i brist på bättre. 

 

Mina frågeställningar är: 

Vilka typer av maskuliniteter finns representerade i mitt material? 

Hur uttrycks makt mellan maskuliniteterna? 

Är yaoin queer eller en förstärkning av heteronormativiteten? 

 

 

VAD ÄR SERIER? 

Serier är berättelser uppbyggda av tecknade bilder i följd, där text ofta förekommer som 

kompletterande media. Till skillnad från bilderböcker har serien oftast flera bilder på samma 

uppslag, vilket ger en överblick, men det finns undantag. Serien har ofta pratbubblor som 

visar vem som säger något, men inte heller detta är en absolut regel. Helena Magnusson 

använder definitionen ”en överblickbar sekvens av orörliga berättande bilder, där bild och 

eventuell text samhörande text står i direkt kontakt”1 Just orörligheten skiljer den tecknade 

serien från filmen, som den annars enligt min mening, har många likheter med.  

 

Magnusson hävdar att bilden, inte texten är det centrala i serier, att en serie kan vara utan text 

men inte utan bild. Hon menar vidare att åsikten att ”seriens kärna ligger i text och bild i nära 

samverkan är huvudsakligen en amerikansk syn”2 Det är möjligen så att ”stumma” serier har 

en stor vikt om man vill skriva seriernas historia (som ju Magnusson gör), men jag menar nog 

                                                 
1 Magnusson 2005, 42 
2 Magnusson 2005, 36 
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att texten är viktig. Att läsa en textserie på ett obekant språk blir i det närmaste obegripligt. 

För att återgå till en jämförelse med film finns det säkert konstnärliga vinster i stumfilm, men 

ljudfilm ger utrymme för helt andra dimensioner. I den manga jag vill analysera är texten 

central. Mangan utmärker sig i sitt poetiska bildandvändande och långa pauser i berättandet, 

inte sällan visas bilder som inte har något direkt samband med handlingen; landskap, 

stadsbilder eller detaljer som fötter etc. medan en ”berättarröst” förmedlar minnen eller tankar 

från en medverkande person. 

 

Ytan eller sekvensen är slutligen det som många anser vara det viktigaste av seriens drag.3 De 

enskilda serierutorna säger inte särskilt mycket, utan det är just sekvensen, följden av bilder 

som ger innehåll och för berättelsen framåt. McCloud menar att ”när vi skapar en sekvens på 

två eller fler bilder, skänker vi dem en gemensam övergripande identitet, och tvingar läsaren 

att uppfatta dem som en enhet” Vi söker alltså ett samband, även om bilderna inte tycks ha 

något.4  

 

Mangan har kritiserats i väst för sin tecknarstil där figurerna uppfattas som väldigt lika 

varandra, dessutom uppfattas figurerna (av västerlänningar) som europeiska med blont hår 

och stora ögon, något som fått kritiker i väst att diskutera konstnärernas eventuella 

”Europakomplex”. Enligt Matt Thorn som arbetar på mangaavdelningen vid Kyoto Seika 

universitetet i Japan, är detta en missuppfattning, de japanska tecknarna anser sig teckna 

människor som ser japanska ut. Thorn använder sig av begreppen markerade och omarkerade 

där det första syftar på sådant som skiljer sig från normen och därför måste markeras särskilt, 

det omarkerade är allt som är så självklart att det inte behöver påtalas, eller markeras, särskilt. 

”An “unmarked” category is one that is taken for granted, that is so obvious to both speaker 

and listener it needs no marking. A “marked” category, by contrast, is one that is seen as 

deviating from the norm, and therefore requires marking”5  Han menar att europeiskt 

utseende, i väst, är något som är så självklart att det inte behöver markeras; ett ansikte utan 

särskilda typiska tecken är ma o för en västerlänning självklart europeiskt. I Japan betyder 

med den logiken ett stiliserat ansikte utan särskilda kännetecken en japan.6 Han kommenterar 

dock inte den i animen (som oftare är färglagd, all manga jag läst är svartvit) vanliga 

kombinationen blå ögon och gult hår. Å andra sidan har personerna i färgversionerna allt från 

gult till blått och grönt hår. I svartvit manga skiljer sig hårfärgen från svart till vit, med 

                                                 
3 Magnusson 2005, 37 
4 McCloud 1995, 73 
5 Thorn 070415 
6 Thorn 070415 
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mellanformer av olika ”svart med blänk” och ögonen går även de från helsvarta till olika 

ljusare varianter. Jag tolkar det som ett grepp för att skilja personerna åt eftersom de annars 

egentligen är mycket lika varandra. Ibland kommenteras också personernas utseende med att 

de har blekt håret, eller är utlänningar, men oftast ges ingen annan förklaring. 

 

Stiliseringen av personerna kan förklaras med att generaliserade ansikten är lätta att 

identifiera sig med, det är också en teknik i japansk seriekonst; att teckna stiliserat men lägga 

in ett fåtal mycket detaljerat tecknade objekt som då kontrasteras mot det generella och 

allmängiltiga till något mycket speciellt.7 McCloud menar att ju enklare en bild är, desto mer 

allmängiltig är den, och ger exemplet ett ansikte. En detaljerad teckning av ett ansikte 

representerar en människa som ser ut just så, medan en streckgubbe kan representera vem som 

helst, McCloud kallar den förenklade stilen ”cartooning” och menar att det är just 

allmängiltigheten i utseendet som gör oss så förtjusta i just serier.8 

 

 

SHONEN AI OCH YAOI  

Shonen ai och yaoi är båda två termer som avser manga där två pojkar eller män blir kära 

och/eller har sex med varandra. Shonen ai betyder pojkkärlek, eller boys’ love (BL) som det 

också ofta kallas. Shonen ai/BL handlar främst om unga pojkar och sexscener förekommer 

inte eller är enbart antydda.9 Yaoi är istället varianten där sexscener förekommer.10 Gränsen 

mellan de två är mycket flytande, och kanske bör det också diskuteras vad som är sexscener? 

Som jag nämnt ovan finns det varningstext för ”explicit content” på de engelskspråkiga 

upplagorna där det grövsta vi får se är just kyssar, böckerna är märkta ”yaoi” av de 

amerikanska förlagen. I de böcker jag läst på svenska finns däremot ingen varningstext, bara 

en liten textrad på omslaget där det står ”Från 16 år”. Då är ändå det sexuella innehållet i de 

böckerna, i mina ögon, mer explicit än i flera av de andra. Jag har valt att använda termen 

yaoi i uppsatsen främst för att flera av böckerna är märkta med den termen. 

 

Shonen ai och yaoi klassas som shojo manga, det vill säga manga som riktas till flickor och 

kvinnor.11 Ingen påstår att det rör sig om realistiska skildringar av (manligt) homosexuellt liv, 

istället är en förklaring till deras popularitet att de ger möjligheter för flickor att undersöka sin 

                                                 
7 McCloud 1995, 44 
8 McCloud 1995, 31-36 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Shonen-ai 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Yaoi 
11 Gravett 2004, 80 
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sexualitet ”riskfritt”, på avstånd,12 att det är exempel på kärlek mellan jämlikar, alternativt att 

vissa av karaktärerna representerar den typ av män kvinnor egentligen vill ha.13 Homosexuell 

kärlek kan också ses som ett mått på kärlek som är så stark att den trotsar samhällets 

konventioner.14 M a o är skulle yaoi kunna vara romantisk litteratur som kringgår den 

vanligaste kritiken, nämligen stereotypa könsroller.15  Liknande diskussioner skulle även 

kunna föras runt amerikanska sit coms typ Will and Grace; känsliga män som vågar tala om 

sina känslor och som dessutom är intresserade av finkultur och heminredning. Jackpott! Nu är 

pojkarna inte nödvändigtvis jämlikar, mitt material visar snarast motsatsen, vilket jag kommer 

till längre fram. Dessutom ser jag det som en heteronormativ tolkning att kvinnor är självklart 

attraherade av männen i yaoi. Frågan varför böckerna handlar om två män istället för två 

kvinnor är också intressant. Kazuko Suzuki, som presenteras längre fram, menar att ett 

lesbiskt iscensättande skulle skrämma bort de flickor som inte kan tänka sig lesbisk kärlek, 

hon citerar också en kvinnlig yaoitecknare som säger sig ha valt att teckna män eftersom hon 

själv är kvinna och skulle vara tvungen att relatera till sig själv om hon skrev om kvinnor som 

älskade varandra, att använda sig av män ger henne frihet eftersom hon inte vet mycket om 

dem.16 Suzuki menar vidare att eftersom mäns kroppar är ”sterila”, det vill säga de kan inte bli 

gravida, finns större möjligheter att gestalta jämlika relationer, jämfört med heterosexuella 

relationer som innefattar sex och därmed i förlängningen kan leda till graviditet.17 Det 

resonemanget hade ju lika gärna kunnat gälla lesbiska kärleksförhållanden, men jag tycker att 

hon har en poäng när hon diskuterar pojkarnas kroppar. Själv tror jag att den största vinsten 

med att använda sig av män är att vi är så vana vid att betrakta kvinnors kroppar som objekt, 

och att antydda eller iscensatta sexscener med kvinnor och även mellan kvinnor inte bara är 

en del av den (manligt heterosexuella) porrindustrin, utan även reklam och annan media. Att 

framställa män i de situationerna blir då något nytt, något många av oss inte sett förut.  

 

Då mitt syfte med uppsatsen inte är att undersöka varför kvinnor läser yaoi, lämnar jag här 

diskussionen, och väljer att klassa ihop genren med annan romantisk litteratur. Med romantisk 

litteratur menar jag en större genre än enbart de böcker som ges ut av förlaget Harlequin.  

Alldeles bortsett från de värden läsandet av Harlequinromaner kan ha.18  

 

                                                 
12 Suzuki 1998, 255 
13Gravett 2004, 80 
14 Suzuki 1998, 257 
15 Hollows 2000, 70-74 
16 Suzuki 1998, 248 
17 Suzuki, 1998, 249 
18 Se tex Radway 1984, 1991 om läsande av romantiska romaner som protest s 215 
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Romantik har för det mesta antagits attrahera främst kvinnor medan pornografi antagits 

attrahera främst män, i ljuset av detta är det intressant att konstatera att även den mer sexuellt 

explicita yaoin (av vilken delar kan klassas som ren pornografi) hör till shojo manga. 

 

 

METOD 

För att analysera tecknade serier måste vi alltså ta hänsyn till bild och text, dels vad de säger 

var och en för sig, dels hur de samspelar, men också ytan eller sekvensen. Liksom i filmen ser 

vi vad som händer, var det hela utspelar sig, ansiktsuttryck etc som säger oss mycket utan att 

vi behöver texten. 

 

I analysen är jag inspirerad av semiotisk bildanalys. Semiotisk analys innebär att jag ser ord, 

bilder, händelser etc som symboler eller tecken. Dessa tecken kan kombineras och 

tillsammans ge en djupare betydelse än var för sig.19 Ett teckensystem är inte universellt utan 

kan tolkas olika beroende på läsarens kulturella förförståelse. I den semiotiska tolkningen 

måste jag, som det analyserande subjektet, vara uppmärksam på hur mina associationsbanor 

går, jag kommer nämligen att förstå tecken utifrån den kulturella kontext jag lever i. En slät 

guldring på vänster ringfinger betyder i Sverige ofta att personen är förlovad eller gift, i en 

kultur där ringar inte utväxlas i den betydelsen är det bara en ring. En person med ring som 

kysser en person utan ring kan alltså antas vara otrogen. Tolkningar av tecken som är 

självklara för en svensk kan gå en annan helt förbi. Förståelse av tecken skapas alltid i en 

kontext och den kontexten är vår kultur. Enligt Stuart Hall gör vi tolkningar med hjälp av vad 

han kallar kulturella koder, det vill säga system och kulturella överenskommelser om vad 

tecken betyder som styr våra associationer.20 Ett tecken kan inte existera utan att vara en del i 

ett kodsystem. 

 

Christine Gledhill visar hur det hon kallar kulturell kompetens är beroende av just vår 

förmåga att förstå koder som inte sällan är mycket subtila, hon ger exemplet att flygande 

gipsänder i rad som väggdekoration signalerar arbetarklass i England.21 Ytterligare exempel 

är Richard Dyers från filmen The boys in the band, där gångstil och val av kläder och 

accessoarer kan ge meddelandet att en person är gay utan att något behöver sägas.22 För att 

göra den tolkningen måste vi vara överens med filmskaparen om vilken gångstil och vilka 

                                                 
19 Van Zoonen 1994, 75 
20 Hall 1997, 27 
21 Gledhill, 1997, 375-376 
22 Dyer 1999, 300 
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kläder som utmärker homosexuella. Om ikonografin är mer subtil finns det saker vi ”vet” utan 

att kunna förklara varför. Ofta är man i vardagen inte uppmärksam på sina kunskaper om de 

kulturella kodsystemen. Det är när man inte alls förstår som den semiotiska 

tolkningsprocessen blir synlig, dvs man inser att man inte kan tolka koderna. Jag kommer att 

använda min kulturella kompetens för att tolka serierna som om de vore skrivna i en svensk 

kontext. 

 

Att använda semiotisk analys för att läsa manga innebär också att studera relationen mellan 

bild och text. Med text menar jag ett bredare uttryck än bara skrivna ord, jag behandlar även 

böckernas handling och personernas beteende som en text som kan läsas, här är jag inspirerad 

av Halls presentation av Roland Barthes.23  Eftersom en klassisk semiotisk bildanalys 24 oftast 

använder sig av en komplicerad begreppsapparat och djupanalyserar enstaka bilder kommer  

jag i analysen av manga inte att kunna leva upp till semiotiken så som den användes av 

Barthes eller Hall. Jag har ett stort material och serier, som jag tidigare nämnt, har sin särart i 

sekvensiering. Därför har jag istället för att djupstudera enskilda bilder, valt att ta karaktärerna 

och själva berättelserna som utgångspunkt. Jag har urskiljt 3 typer av maskuliniteter, och har 

med hjälp av dessa, och deras inbördes relationer, delat in serierna i två grupper. En typ är, 

enligt Dyer en enkel, lätt uppfattad och tydligt igenkänningsbar karaktär, i vilken några få 

drag framhålls.25  Jag lägger stor vikt vid hur makt utövas mellan maskuliniteterna, och 

använder mig då av R W Connells teorier om maskuliniteter som presenteras närmare i nästa 

kapitel. 

 

 

TIDIGARE FORSKNING 

Det finns som sagt inte mycket skrivet om serier i Sverige, men av det som finns är senare års 

produktion helt klart mer positiv till kulturformen. Helena Magnussons avhandling 

Berättande bilder 26som handlar om svenska barnserier, är enligt henne själv den första i sitt 

slag. Hon nämner mangan enbart i förbigående, men det må vara henne förlåtet eftersom hon 

undersöker svenskproducerat material. Den litteratur man hittar om manga är framförallt 

läroböcker i den speciella tecknarstilen, men några verk om mangans historia finns också. 

                                                 
23 Hall 1997, 36 
24 Hall 1997, 39-40 
25 Dyer 1999, 298 
26 Magnusson 2005 
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Om manga i Sverige finns Östasiatiska muséets katalog från 2004 som ensam bok på 

svenska.27  

 

På den amerikanska marknaden finns det lite mer skrivet. Ett redskap för att förstå serier är 

Scott McClouds Serier, Den osynliga konsten.
28 McCloud nöjer sig inte med att berätta 

seriernas historia, utan han förklarar hur serier är uppbyggda, vilka resultat man kan få av 

olika tekniker och varför vi uppfattar dem som vi gör. Bokens innehåll är skrivet som en 

tecknad serie, vilket gör att han lätt kan illustrera vad han menar.  

 

Det finns i USA även forskning runt manga, t ex har intresse ägnats åt hur framställningar av 

kvinnor i shojo och manga för vuxna kvinnor, överensstämmer med hur kvinnors situation är i 

verklighetens Japan. Sean Ledden och Fred Fejes kommer fram till att kvinnor i manga i stor 

utsträckning är framgångsrika yrkeskvinnor. Detta kan tyckas märkligt eftersom 

hemmafruidealet enligt författarna fortfarande är starkt i Japan.29 Martha Cornog och Timothy 

Perper visar hur en öppen och glädjefull sexualitet för både män och kvinnor lyfts fram i 

mangan, och också hur våldtäkt fördöms. De har stött på fördomen att våldtäkt av kvinnor 

förhärligas i manga, men upptäcker istället hur gärningsmannen, i nästan samtliga fall av 

våldtäkt i de böcker de läst, straffas gruvligt och hårt, inte sällan av kvinnan själv.30 Jag 

kommer att tala mer om våldtäkt längre fram. Den något annorlunda synen på sexualitet i 

mangan jämfört med nordamerikansk, blir tydlig när böcker, ursprungligen avsedda för 

flickor i lägre tonåren, i de amerikanska översättningarna på omslaget förses med varningstext 

för ”Explicit content. Parental advisory”, ”For young adults 16+” eller t o m ”18+” 

 

Kazuko Suzuki som också är verksam i USA, behandlar i sin artikel31 främst yaoi på 

amatörnivå på den japanska marknaden under åren 1985-1994. Suzukis perspektiv är minst 

lika mycket skaparens som läsarens. Hon inkluderar också vad som brukar kallas Dojunshi, 

det vill säga (amatörgjorda) parodier på existerande serier där de manliga huvudpersonerna 

gjorts homosexuella. Hon redovisar inte hur stort hennes material är. Skaparna av serierna är 

mestadels kvinnor och Suzuki menar att yaoi visar förhållanden mellan jämlikar, hon 

diskuterar och försöker också förklara den stora förekomsten av sexuellt våld i genren. Trots 

att mitt och Suzukis material inte riktigt är detsamma (böckerna i min undersökning är 

                                                 
27 Manga 2004 
28 Mc Cloud 1995 
29 Fejes & Ledden 1987, 155-172.  
30 Cornog &Perper 2005, 4-5 
31 Suzuki 1998 
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utgivna på förlag från slutet av 90-talet och framåt) har jag valt att använda hennes text i min 

tolkning, då det är den enda jag funnit som behandlar yaoi på djupet. 

 

Populärkultur riktad till kvinnor har ofta tittats snett på. Kärleksromaner och såpoperor är 

exempel på kultur som snarast antas bevisa läsarens och tittarens brist på kultur. Joanne 

Hollows32 presenterar forskning runt ”kvinnliga” kulturyttringar som såpoperor, 

kärlekslitteratur, flicktidningar mm, och visar hur dessa föraktade kulturformer har krockat 

med feministiska idéer, men också hur de kan ha ett feministiskt användningsområde. 

Hollows menar att föraktet för den här typen av ”enkel” kultur grundas i 1800-talets kritik 

mot masskultur. Senare kritiker menade att när industriell produktion användes till kultur blev 

resultatet standardiserat. Eftersom masskultur enligt detta sätt att se på saken enbart 

framställdes av profithunger måste den tilltala de lägsta instinkterna hos folket för att sedan 

brukas utan ansträngning av passiva konsumenter som hade svårt att skilja på saga och 

verklighet.33 Till skillnad mot bruket av finkultur som kan sägas kräva utbildning, intelligens 

och smak. 

 

Janice Radway har i Reading the romance,
34

 intervjuat en grupp kvinnor som läser stora 

mängder kärleksromaner. Radways bok behandlar ett ämne som vi skall se är mycket 

närliggande mitt eget. En av kvinnorna i studien, Dot, arbetar i en bokaffär och har 

klassificerat böckerna när det gäller handling och inte minst slut, övriga deltagare är hennes 

kunder. Radway lät kvinnorna välja ut ett antal böcker som de ansåg vara mycket bra 

respektive mycket dåliga och analyserade ca 20 böcker i varje kategori. Hon visar vad som 

förenar de böcker som kvinnorna placerat i de olika kategorierna och diskuterar vidare ur ett 

feministiskt perspektiv vad det kan tyda på att vissa kvinnor dras till den här kategorin böcker, 

samt om och i så fall hur det påverkar dem. En styrka i Radways studie är att den tar hänsyn 

till vilka av böckerna som av läsarna ansågs vara bra eller dåliga istället för en analys av 

slumpvis utvalda böcker, eller ett urval baserat på försäljningssiffror. Eftersom flera av 

kvinnorna är storkonsumenter köper de stora mängder böcker, men det är inte alla som ger 

dem vad de vill ha. Detta bekräftas av att ca hälften av kvinnorna uppger att de läser sista 

sidan i boken innan de köper den för att försäkra sig om att den slutar bra, det vill säga 

lyckligt, men att många böcker också kastas innan de blivit färdiglästa för att de var ”skräp”. 

Jag hade själv gärna gjort urvalet av material på samma grunder som Radway, men har 

begränsats av tidsfaktorn.  
                                                 
32 Hollows 2000 
33 Hollows 2000, 71 
34 Radway 1984, 1991 
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Radways informanter anser att främsta anledningen till att de läser är att de en liten stund vill 

komma bort från vardagen och dess krav på kvinnan som ständigt givande och vårdande. När 

de försvinner in i hjältinnans värld är det de som blir omhändertagna. Läsandet är symptom på 

ett sökande efter omhändertagande och bekräftelse men även sex; en mamma, en pappa och 

en älskare i en och samma person,35 ”behov som produceras av ett patriarkalt samhälle, men 

som inte kan tillfredställas inom patriarkala institutioner”36 Radway menar att berättelserna 

skall förstås som förklaringsmodeller till läsarnas egna erfarenheter. Om buffelbeteende kan 

tolkas som kärlek av en kvinna som kan ”läsa” män på rätt sätt kan hennes egna erfarenheter 

också omtolkas,37 dessutom innebär berättelserna hopp- han kanske förändras med tiden?38 

Liksom kvinnorna i böckerna lär sig att ”läsa” mannens elakhet, ointresse och t o m våld som 

bevis för kärlek, kan läsarna läsa sina egna män och acceptera sina egna förhållanden. 

Kvinnorna i böckerna visar prov på den känslighet som både skapas av och krävs av 

patriarkala äktenskap om en heterosexuell makt obalans skall bevaras. På så sätt förklarar 

böckerna patriarkatet för kvinnor och legitimerar deras heterosexualitet och valet att gifta 

sig.39  

 

VAD ÄR MASKULINITET? 

Maskulinitet kopplas ofta till män och mäns kroppar, är då maskulinitet och manlighet samma 

sak? Jag anser att maskulinitet är en mer övergripande term, men också en mer teknisk sådan 

som skiljer praktiken från biologin. Maskulinitet applicerat på en man blir manligt. Det blir 

märkligt att kalla en kvinna för manlig, men maskulin går bra.40 Jag menar också att det 

uppstår en viss begreppsförvirring då engelskans masculinity är ett vidare begrepp än det 

svenska maskulinitet, och även inkluderar det jag kallar manlighet. Manlighet är som vi alla 

vet inget man får gratis, utan något man (!) tillägnar sig, t ex i ett omklädningsrum inför en 

pojkfotbollsträning, där ”rätt” sätt att förhålla sig till den egna kroppen och vilka roliga 

historier som anses vara roliga formar en heteronormativ, manlig uppträdandekodex.41 

Manlighet har alltså något med heterosexualitet att göra? Jag, i gott sällskap av många mer 

namnkunniga än jag, vill mena att det inte finns en maskulinitet, utan flera.42 När vi jämställer 

manlighet med maskulinitet är det förmodligen vad R W Connell kallar den hegemoniska 
                                                 
35 Radway 1984, 1991, 149 
36 Hollows 2000, 81 
37 Radway 1984, 1991, 150 
38 Radway 1984, 1991, 100 
39 Radway 1984, 1991, 149 
40 Jfr Halberstam 1998 
41 Fundberg 2003, 76-79 
42 T ex Connell 1995, 2005 ,76 
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maskuliniteten som åsyftas, eller den manlighet som för närvarande gäller som ideal och som 

genom en tyst överenskommelse legitimerar mäns dominans över kvinnor. Enligt Connell 

upprätthålls hegemonin inom den manliga gruppen genom att man  

• tar avstånd från maskuliniteter som uppfattas som underordnade (t ex feminina),  

• genom att alla män hjälper till att upprätthålla hegemonin eftersom de tjänar på den 

(gentemot kvinnor), Connell kallar detta complicity, och  

• genom att bortse från de män som anses marginaliserade, tex svarta män i en vit 

hegemoni, arbetarklass i en medelklasshegemoni etc.43  

 

Som jag uppfattar hegemonibegreppet kan flera varianter av hegemonier existera parallellt i 

ett samhälles olika grupper. En längre pappaledighet kan t ex vara del av hegemonin i en 

grupp, men diskvalificera från idealet i en annan. Jag förväntar mig inte heller att finna någon 

som till hundra procent representerar hegemonin, utan ser det snarare som just ett ideal, alla 

vet hur den skulle se ut, men ingen har någonsin sett den. 

 

”Med maskulinitet avser jag en ansamling föreställningar, praktiker och positioner som ligger 

till grund för manliga identiteter”44 men som för den skull inte bara handlar om män. 

Eftersom syftet med uppsatsen är att studera maskuliniteter hos män kommer jag inte 

behandla kvinnlig maskulinitet, men det betyder som sagt inte att jag inte ser att den finns. 

När jag säger att jag vill studera skapandet av maskulinitet i manga gör jag det alltså med 

förförståelsen att det inte rör sig om en enda maskulinitet. Jag söker därmed förstå hur olika 

maskuliniteter kan se ut och vilka uttryck de tar sig.  

 

Enligt Judith Butler är de beteenden som kopplas till könen något som hela tiden konstrueras. 

Det finns inga ursprungliga och biologiska beteenden och praktiker, utan allt skapas utifrån 

våra förväntningar och inlärda beteenden. Det är just skapandet som är centralt. Enligt Butler 

finns ingen ursprunglig genusidentitet bakom de olika uttrycken för genus, den består istället 

av utförandet av de uttryck som annars antas vara dess resultat.45 Det som vi kallar 

maskuliniteter är något vi konstruerat, men det betyder inte att det är något illusoriskt eller 

konstgjort i motsats till verkligt och autentiskt. Butlers syfte är istället att visa att vissa former 

av genus framställs som verkliga och sanna, och därigenom stärker sin hegemoniska 

position.46 

                                                 
43 Connell 1995, 2005, 77-81 
44 Nilsson 1999, 35 
45 Butler 1999, 33 
46 Butler 1999, 43 
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De genus som inte ses som verkliga och sanna, kallas ibland för queera. Med queer menar jag 

ett avsteg från det som kallas heteronormativitet, dvs synen att det normala tillståndet hos alla 

människor är att enbart attraheras av det motsatta könet. Underförstått i den synen är att det 

enbart existerar två tydligt definierade kön. Tiina Rosenbergs förklaring icke-heterosexuell 

dissonans är en elegant formulering som väl uttrycker vad jag menar.47 

 

 

ETT MAKTPERSPEKTIV 

Som Connell konstaterar är genus en enormt komplex struktur på vilken ett stort antal olika 

logiker appliceras samtidigt.48 Detta betyder att de olika maskuliniteterna, liksom 

femininiteterna kan ta sig olika uttryck beroende på de inbördes relationer de har med 

varandra. Mäns dominans över kvinnor manifesteras via patriarkala föreställningar, män har 

helt enkelt mer makt än kvinnor. Arbetsfördelningen mellan män och kvinnor både i hemmet 

och på arbetsmarknaden reglerar mäns och kvinnors fritid och inkomst, båda generellt till 

mäns fördel. Det som Connell kallar cathexis, de praktiker som styr åtrå,49 kommer då i ljuset 

av de båda andra, styras av män. Det är den manliga erotiskt riktade blicken som styr, som har 

tolkningsföreträde. Minsta barn vet att en man omgärdad av unga kvinnor i bikini har lyckats, 

även om de inte förstår innebörden av unga kvinnor i bikini som klänger på en man. I yaoin är 

det män som åtrår män. En manlig blick som styr även här. Suzuki menar att eftersom yaoi till 

största delen tecknas av, och riktar sig till kvinnor, är det istället är en möjlighet för kvinnor 

att tränas i att objektifiera den manliga kroppen.50  

 

Hegemonin är inte enbart ett redskap för män att dominera kvinnor, utan även ett system för 

att hierarkiskt placera olika maskuliniteter utifrån ett maktperspektiv. Samhällsklass, etnicitet 

och sexuell läggning är exempel på faktorer som kan användas i klassificeringen. 

Maktperspektivet är centralt i min studie. Jag kommer att diskutera både hur männen och 

pojkarna förhåller sig till varandra, och hur maktbalansen uttrycks i deras relationer. 

 

 

 

                                                 
47 Rosenberg 2000, 17 
48 Connell 1995, 2005, 73 
49 Connell 1995, 2005, 74-75 
50 Suzuki 1998, 251 



 13 13 

II. BESKRIVNING AV DE UTVALDA SERIERNA 
Jag har valt ut 6 berättelser med hjälp av Sciencefictionbokhandeln i gamla stan och Staffars 

serier på Bellmansgatan, båda är butiker i Stockholm som säljer mycket manga. Serierna är 

Flower of life 1,51 Eerie queerie 2-4,52 Fake 2-3,53 Only the ringfinger knows,
54

 Gravitation 1-

2,55 och Golden Cain.
56 Serierna är valda för att de är populära, tillhör de första som kom till 

Sverige och är skrivna av välkända författare i genren. Fake finns i totalt 7 delar, Gravitation  

i 12, Eerie queerie i 4 delar, Only the ringfinger knows och Golden Cain i en var. Blossom of 

life har bara kommit ut med en del på engelska. Gravitation finns på Stockholms 

stadsbibliotek, såvitt jag förstår är det den enda mangan där i BL/yaoistil. Jag har läst 3 delar 

av Eerie Queerie och 2 av vardera Gravitation och Fake, av de övriga en var. Allt som allt har 

jag läst 10 böcker. Gravitation finns översatt till svenska och den har jag också läst på 

svenska, övriga på engelska.  

 

När det gäller pojkarnas namn har jag valt att använda den namnform som är den vanligaste i 

böckerna. Pojkarna har för det mesta både för och efternamn, förnamnet används av familj 

och mycket nära vänner, efternamnen används allmänt i t ex skolan bland alla andra.57 

Eftersom det krävs mycket energi bara att hålla isär de olika namnen har jag tyckt att det räckt 

med en namnform åt dem var. Det blir därmed en blandning av för- och efternamn beroende 

på vilket av dem de oftast kallas för i böckerna. Jag är medveten om att det är många namn 

vilket beror på att det helt enkelt finns många personer representerade i serierna. Jag har valt 

att skriva ut namnen för att underlätta för dem som är förtrogna med serierna, trots att jag 

inser att det kan göra analysen något rörig. 

 

EERIE QUEERIE av Shuri Shiozu, har som huvudperson den unga pojken Mitsuo som kan se 

spöken och vars kropp ibland övertas av andar som har olösta angelägenheter med levande 

personer. Den ett par år äldre Hasunuma är förälskad i Mitsuo och är ganska närgången i sin 

uppvaktning. Mitsuo är mer tveksam till sina känslor. När Hasunuma oprovocerat kysser 

honom första gången suckar Mitsuo över att hans första kyss inte var med en flicka, men 

tycks inte heller särskilt upprörd. I den första boken intas Mitsuo av anden av en flicka som 

varit förälskad i Hasunuma. Det som egentligen är den här flickans beteende mot en annan 

                                                 
51 Yoshinaga 2007 
52 Shiozu 2004. Publicerades ursprungligen som Ghost 
53 Matoh 2003 
54 Kannagi & Odagiri 2004 
55 Murakami 2005 och 2006 
56 Asagiri 2004 
57 Translation notes, Gokurakuin 2003, 186 
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pojke tolkas i förstone av omgivningen som Mitsuo själv, och han får ett rykte om sig på 

skolan att vara gay. En av hans vänner blir förvirrad av sin dragning till Mitsuo När vännen så 

småningom får klart för sig att han egentligen attraherats av den döda flicka som intagit 

Mitsuo, blir han till att börja med lättad över att inte egentligen känt sig dragen till en pojke, 

men när Hasunuma tycks göra framsteg hos Mitsuo blir han svartsjuk. En central person är 

också shintoprästen Mikuni som tidigt inser pojkarnas känslor för varandra, men som 

utnyttjar deras ambivalens och oro. När Mitsuo inser vad han känner för Hasunuma vill han 

inte säga något eftersom han inte vill förråda deras vänskap. Flickor och kvinnor förekommer 

inte alls, alla pojkarnas svartsjuka riktas mot än den ena än den andra av de inblandande, och 

Mikuni visar inga tendenser till något intresse för kvinnor. Ytterligare ett manligt kärlekspar 

uppstår, även om det blir oklart om det är pojkarna själva eller de döda människors andar som 

intagit dem, som åtrår varandra. 

 

FAKE av  Sanami Matoh handlar om två amerikanska poliser i New York, Dee och Ryo. Dee 

är hetlevrad och vill ofta ta lagen i egna händer, men hindras av Ryo som är mer balanserad. 

Dee är kär i Ryo som är tveksam till sina känslor och även Dees uppvaktning är i mina ögon 

ganska hårdhänt. Han brottar ned Ryo i sängar och på golv, kysser och smeker honom. Ryo 

kämpar ibland emot, ibland inte, osäker på vad han egentligen vill och känner. Dees bakgrund 

är komplicerad, han är uppfödd på ett barnhem i fattigkvarteren. Även Ryo är föräldralös, 

hans föräldrar dog i en bilolycka när han var i tonåren.  

 

ONLY THE RINGFINGER KNOWS av Satoru Kannagi och Hotaru Odagiri, berättas utifrån den ca 

16-årige Watarus perspektiv. Han går i en pojkskola och berättelsen börjar med att hans bästa 

vän förlorar sin flickvän för att hon förälskat sig i skolans mest populära kille Kazuki. Kazuki 

är inte bara snygg och duktig i sport, han är dessutom känd för sin trevliga och renhåriga 

personlighet. Wataru blir därför förvånad när Kazuki uppträder otrevligt emot honom. Det 

visar sig så småningom att Kazuki är kär i Wataru, vilket är förklaringen till hans otrevliga 

beteende, han har helt enkelt blivit stressad och nervös i Watarus närhet. Wataru upptäcker att 

han i sin tur är förälskad i Kazuki. Den här mangan bygger på en roman av en manlig 

författare, vilket är lite ovanligt, men den är tecknad av en kvinna. Den mesta yaoimangan 

både tecknas och skrivs av kvinnor. 

 

FLOWER OF LIFE av Fumi Yoshinaga, beskriver vänskapen mellan Harutaro som kommer till 

en ny klass efter genomgången leukemibehandling och Shota som är en tjock (den enda av 

alla mina exempel som inte är på gränsen till mager) lite ensam kille. Shota umgås lite grann 
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med den udda och osällskapliga Kai som är manga- och animefantast och trots sin intelligens 

struntar i skolan. Harutaro och Kai blir osams när Kai inte vill sluta mala på om detaljer ur 

olika serier, men Shota bönfaller Harutaro att be om ursäkt. Shota blir mycket populär hos 

Harutaros familj. De talar också om för Shota att Harutaro blivit steril av behandlingarna, och  

de antar att han därför kommer att vara mer i behov av nära vänner än andra (eftersom han 

inte kommer att ha några barn). Shota svarar att han är säker på att han och Harutaro kommer 

att var vänner för livet. Som en parallellhandling får vi följa pojkarnas androgyna och sexuellt 

frispråkiga lärare i en kärleksrelation med en gift man. 

 

GOLDEN CAIN  av You Asagiri, handlar om Shun som lever i skuggan av sin äldre bror. 

Brodern var intelligent, skötsam och vacker, men har drabbats av en bilolycka vars utgång är 

oklar genom största delen av boken. Shun räddas från ett våldtäktsförsök av Cain som är en 

känd fotomodell och nyss kommit till Japan från London och de inleder ett förhållande, helt 

styrt av den dominanta och ganska brutala Cain. Det visar sig att Cain haft ett förhållande med 

Shuns bror, men att denne gjort slut med honom eftersom han (brodern) istället var kär i sin 

lillebror, det vill säga Shun. Cain har kommit till Japan för att söka upp Shun, han har blivit 

nyfiken på honom efter allt hans bror sagt om honom. I Golden Cain förekommer samlag, det 

är dock alltid Cain som penetrerar Shun, aldrig tvärtom. 

 

GRAVITATION av Maki Murakami, är berättelsen om Shuichi som har ett rockband ihop med 

sin kompis Hiroshi. Shuichi stöter av en tillfällighet ihop med en vuxen man i 25-årsåldern, 

denne tar upp ett papper med en sångtext Shuichi tappat, läser den och kallar den värdelös. Av 

någon anledning dras Shuichi till mannen och lyckas t o m bli lätt påkörd av hans bil, allt för 

att få träffa honom igen. Mannen visar sig vara en berömd författare av kärleksromaner (!) vid 

namn Eiri, och Shuichi fortsätter att söka upp honom trots att Eiri förödmjukar honom, kallar 

honom talanglös och anklagar honom för att var homosexuell (ändå är det Eiri som hårdhänt 

tar initiativ till åtminstone de första närmandena). Shuichi erkänner ganska snart för sig själv 

och sina vänner att han är kär i Eiri, och så småningom även för Eiri själv. Han är alltså den 

som driver på förhållandet, trots att Eiri är äldre och mer etablerad. Samlagen som så 

småningom kommer in i handlingen är våldsamma. Eiri tvingar och manipulerar Shuchi in i 

sex han egentligen inte vill ha och penetrationen beskrivs som mycket smärtsam. Shuichi 

definierar det hela som en våldtäkt, men kommer ändå tillbaka och lovar sig själv att han 

nästa gång skall ge sig frivilligt. 

 

 



 16 16 

III. ANALYS 
Jag har delat upp analysen i olika avsnitt där jag redovisar vad jag funnit i materialet. Först 

beskriver jag de maskulinitetstyper jag har identifierat, därefter diskuterar jag 

händelseförlopp, bildspråk, och annat som jag finner betydelsefullt. Jag kommer att använda 

mig av Radways studie för att jämföra mitt material med annan romantisk litteratur och 

diskuterar om yaoin i själva verket skall ses som heterosexuell. Slutligen sammanfattar jag de 

slutsatser jag dragit från analysen och besvarar de frågor jag ställde i början av uppsatsen. 

 

 

MASKULINITETER 

PERSONLIGHETSTYP A- DEN ÖVERDRIVNA MASKULINITETEN. (Cain, Eiri, Shintoprästen 

Mikuni) Gravitation och Golden Cain har stora likheter. I båda två är den ena personen 

etablerad, känd och uppfattas som utlänning: Cain är fotomodell och halvjapan, vet inte vem 

hans pappa är men är uppvuxen i Vietnam med sin japanska mamma. Han uppfattas som 

nordamerikan eller europé p g a sitt utseende, Eiri är författare och uppfattas också som 

utlänning, vilket inte visar sig stämma. Cain och Eiri utmärker sig också genom sitt hånfulla 

och förödmjukande uppträdande mot sina älskare, samt sin hårdhänthet i de sexuella 

situationerna, som är de mest explicita i mitt material. Pojkarna som blir deras älskare måste 

brottas både med sin förvirring i att upptäcka sig djupt förälskad i en man, och försöken att 

freda sin personlighet mot påhopp. Det sistnämnda gäller särskilt Shuichi som kastas mellan 

ilskna utrop att han inte alls är talanglös och djupaste förtvivlan i sin undran om det ändå kan 

vara så. Även Mikuni är en vuxen man med ett yrke (shintopräst). När Hasunuma en tid är 

medvetslös tvingar Mikuni hans själ att vara tjänare, klädd i kvinnokläder, en roll som senare 

påtvingas en spökpojke. Även Mikuni är hånfull och närmast sadistisk i sitt utnyttjande av 

människor och andar, och han tycks roas av att se andra plågas.  

 

Dessa män representerar vad jag skulle vilja kalla en överdriven maskulinitet, de är 

våldsamma, dominanta, förtryckande, hånfulla, sexuellt krävande och mycket beskyddande. 

Sexuellt penetrerar de sina älskare, men de blir inte själva penetrerade. De är alla vuxna. 

 

PERSONLIGHETSTYP B- DEN MJUKA MANNEN, (Hasunuma, Kazuki, Harutaro). Kazuki i Only 

the ringfinger knows uppträder visserligen arrogant innan hans känslor avslöjats, men det 

förklaras med att han blev nervös i Watarus närvaro och av frustrationen att inte kunna 

uttrycka sin kärlek eftersom de är pojkar båda två. Hasunuma i Eerie Queerie riskerar vid ett 
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tillfälle livet då han tror Mitsuo är i fara, och klär dessutom ut sig till kvinna enbart för att 

rädda Mitsuo ur en pinsam situation, Kazuki riskerar sin position som skolans mest omtalade 

och populära heteroobjekt. Här kan möjligen den ideala mannen anas, han som är snäll och 

omtänksam, men ändå en ”man”; Kazuki och Hasunuma är båda äldre, bredaxlade, omtalat 

snygga och populära, inte minst bland flickor. Kazuki är ovanligt duktig i basket förutom sina 

akademiska skolprestationer. Även Harutaro i Flower of life är vänlig och trevlig. Vid ett 

tillfälle försvarar han Shota när de andra tråkar honom för att vara fet, något som väcker 

beundran hos flickorna i klassen. Harutaro är visserligen ett år äldre än de andra, han har 

missat ett år pga sin sjukdom, men har i övrigt inga yttre statusmarkörer gentemot Shota. Han 

framstår som en kille som skulle ha kunnat bli kompis med vem som helst, men som ändå 

väljer klassens särlingar som sällskap. 

 

Den yttre manligheten betonas hos dessa ynglingar, deras utseende och breda skuldror. De är 

vänliga, beskyddande och känslosamma. De är i äldre tonåren, kvar i skolan men äldre än sina 

älskade.  

 

Personlighetstyperna A och B är allihop enormt beskyddande. De är också äldre, längre och 

mer bredaxlade, samt har av olika skäl högre social status än sina älskade. Alla utom 

Hasunuma är tecknade som ljusa i håret, i tre av fallen förklaras hårfärgen med att de är 

blonderade eller utlänningar. Som jag skrev ovan anar jag att tecknandet av de olika 

hårfärgerna är till för att skilja figurerna åt, men i min tolkning kan jag inte låta bli att tänka 

på kontrasten med blondheten som oskuldsfullhetssymbol.58 Här är de ”elaka” blonda, och 

”offren” mörka  

 

Jag tycker det är intressant att alla de män som ger uttryck för en ”överdriven maskulinitet” är 

vuxna i relationer med tonåringar. Varför behöver just deras maskulinitet överdrivas? De är 

alltihop äldre och mer etablerade. Finns förklaringen i att deras maskulinitet måste tydliggöras 

eftersom de attraheras av unga män? Men varför behöver då inte mjukisar som Hasunuma 

också bevisa sin manlighet? Kanske kan förklaringen finnas i att de mer ”onda” 

maskuliniteterna går så långt som till samlag, medan de mjukare aldrig kommer dithän? 

 

TYP C- FÖRVIRRAD TONÅRING, (Wataru, Shun, Shuichi, Mitsuo). Det här är den vanliga 

tonårsgrabben. Han har ett liv med skola, kompisar, prat om tjejer och intressen. Med 

undantag av Shun lever de ett bekymmerslöst liv tills den obegripliga kärleken drabbar dem, 

                                                 
58 Dyer 2005 59-60 
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men den enorma känslostorm som situationen placerar dem i ger upphov till grubblerier, tårar 

och rädsla. De accepterar ganska snabbt sina känslor för någon av samma kön, men är rädda 

att bli bortstötta av föremålet för sin kärlek om de berättar. Trots sin underlägsna position i 

förhållande till älskaren, är de mycket måna om att beskydda honom. Mitsuo gör det genom 

att försöka kämpa emot sina känslor för honom eftersom han tror att Hasunuma skall bli sårad 

om han får veta att även Mitsuo attraheras av honom, liksom så många andra. Shun ger efter 

för ett utpressningsförsök för att hindra att ofördelaktiga bilder av Cain kommer ut i pressen.  

Mitsuo som ibland besätts av döda människors själar, är helt passiv i sitt mediala tillstånd, 

andar intar honom utan att han kan göra något åt det, hos andra tar sig passiviteten i uttryck 

sexuellt. 

 

I den här typen är alla tonåringar som går i skolan, de blir känslosamma och grubblande. De 

är yngre och i underläge då de snabbt erkänner sina känslor för sig själva och andra, utan att 

veta om känslorna är besvarade, men det är aldrig de som initierar den första kontakten. De 

(miss)tolkar den äldre mannens beteende som att han av någon anledning fattat motvilja emot 

honom, eller att han vill vara en vän. De blir beskyddade, men försöker också beskydda den 

de älskar. 

 

 

HETERONORMATIVITET? 

Genomgående i alla serierna är att ingen av pojkarna eller de unga männen tycks ha någon 

större tidigare erfarenhet av homosexuella förbindelser, tvärtom tycks de flesta ha haft 

åtminstone en flickvän tidigare. Om de har homosexuella erfarenheter är dessa begränsade, 

Cain betonar att förhållandet med Shuns bror var enbart platoniskt, Hasunuma har tidigare 

blivit sårad av sin dragningskraft på andra män tror Mitsuo, några detaljer får vi inte. Själva 

flickorna är däremot enbart bifigurer, det här är en delvis ganska enkönad värld, inte minst 

därför att flera av pojkarna går i pojkskolor. Flickornas synlighet varierar från Eerie queerie 

där de nästan inte alls förekommer, till Gravitation där både Eiris och Shuichis systrar har 

ganska stora roller. Flickor med talroller (systrar, kusiner) är ofta de som först förstår 

pojkarnas känslor för varandra och hjälper dem att acceptera dem, de beter sig alltså typiskt 

”kvinnligt” genom att lyssna, acceptera och hjälpa till i känsloförvirringen. Flickor på längre 

avstånd från huvudpersonen framställs för det mesta som hysteriskt förälskade i den äldre 

pojken/mannen i förhållandet. Han attraherar alltså även (kanske t o m främst) flickor 
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Enkönade manliga miljöer kan leda till en förstärkning av maskulinitet, som Jesper Fundbergs 

studie om pojkfotboll visar. Fotbollen blir en frizon där pojkarna ”slipper” ta hänsyn till 

”kvinnliga” krav på hygien, nivå på skämt och jämställdhet. Samtidigt blir det mycket viktigt 

för pojkarna att upprätthålla ”bögavstånd” och fjärma sig från vad de uppfattar som 

invandrares både feminina och överdrivna maskulinitet59. De strävar alltså efter att likrikta sin 

maskulinitet, men förhåller sig hela tiden till kvinnor eftersom (heterosexuellt) sex har så hög 

status. I Eerie Queerie får flickornas frånvaro närmast motsatt effekt. Eftersom pojkarna är så 

intresserade av varandra på alla sätt, framstår deras värld som komplett. De får utrymme för 

att vara sig själva, graden av maskulinitet är inget de diskuterar. Den som sköter kök och 

matlagning i templet tvingas klä sig i kvinnokläder. Det är uppenbarligen förnedrande, vilket 

också tycks vara skälet, men arbetsuppgifterna kan bevisligen lika gärna skötas av en man. 

Kvinnor är inte bara osynliga, de är också helt onödiga.  

 

Det är alltid en person som först upptäcker sina känslor och på olika sätt försöker få den andra 

intresserad. Trots att det är den yngre pojken som är huvudperson och som för läsaren och 

omgivningen ofta är den som avslöjar sina känslor först, är det alltid den äldre som tar 

initiativ till kontakten dem emellan. Kazuki i Only the ringfinger knows är den enda av de 

emotionellt pådrivande som antyder att det kan vara svårt för ens självbild att upptäcka och 

erkänna att man är kär i en annan pojke, däremot brottas nästan samtliga av de uppvaktade 

med frågan om de verkligen kan känna så här för en annan pojke/man. Något direkt motstånd 

från bifigurer i omgivningen som familjemedlemmar etc mot homosexualiteten märks inte, 

snarast istället en vänlig glädje å de inblandades sida, möjligen lätt förvåning. Enda 

undantaget är Shuichis syster som skriker ”vad skall mamma och pappa säga!”60, Tonen 

mellan de två syskonen är å andra sidan hela tiden retsam, och längre fram stöder hon Shuichi 

i hans känslor. Pojkar runt om kan skoja och retas med de unga tu, men nivån på skämten 

tycks inte särskilt annorlunda är om det vore en pojke och flicka som blivit kära. 

 

Det är tydligen viktigt att påpeka att ingen av pojkarna och männen egentligen är gay, det är 

bara den här speciella pojken/mannen som fått känslorna att svalla. Samtidigt har de ganska 

lätt att acceptera sin förälskelse i någon av samma kön, och omgivningen är inte särskilt 

oroad. Det här blir tvetydigt: om det inte finns något socialt motstånd mot homosexualitet, 

varför har de inte haft fler homosexuella erfarenheter och varför måste deras (tidigare) 

                                                 
59 Fundberg 2003, 111, 112-114, 135-136 
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heterosexualitet betonas? Kanske är det för att göra dem till oskulder? Den noga påpekade 

heterosexualiteten hos pojkarna kan tolkas på ett flertal sätt;   

För att understryka på ett djupare plan att det är heterosexuell romantik det rör sig om 

eftersom heterosexualiteten framställs som norm. 

Som symbol för homosexuell oskuld, det vill säga för att återigen understryka att det normala 

är heterosexualitet, men kanske också för att femininisera dem eftersom oskuld gärna 

förknippas med femininitet. 

För att understryka att de faktiskt är pojkar (och inte flickor, alltså motverka 

femininiseringen) eftersom de haft flickvänner tidigare.  

 

Hur skall frånvaron av flickor förstås? I Eerie Queerie där det nästan inte finns några flickor 

är svartsjukan mellan pojkarna påtaglig, alla tycks bli kära i alla och därför behöver de inte 

heller några flickor. Flickors frånvaro är inget problem, de behövs inte eftersom pojkarna är 

intresserade av varandra. När flickorna/kvinnorna är med fungerar de som känslomässigt stöd 

och bevis för den maskuline hjältens dragningskraft på kvinnor - han har alltså en 

heterosexuell framtoning och åtrås av kvinnor. 

 

 

BILDSPRÅK 

I Only the ringfinger knows och Golden Cain är kärlekshistorien det centrala i berättelsen. Här 

är teckningarna nästan enbart närbilder på huvudpersonerna som fyller ut halva sidan, 

inramade av blomgirlander i marginalen. Pojkarnas tankar, förvirring och förtvivlan återges i 

tankebubblor som är nästan lika många som pratbubblorna. I synnerhet Ringfinger ger ett 

drömskt intryck, man följer Wataru mycket nära. Även i Gravitation är Shuichis tankar och 

känslor centrala, men livet runt om, med rockband och kompisar tar ändå plats. Det finns 

många närbilder, men också halvkroppsbilder, omgivning och andra personer syns och 

intimiteten med huvudpersonen minskar. Bilderna är något mindre, ungefär 6 bilder per sida 

får plats. Flower of life är liksom de förstnämnda tecknad med ganska stora bilder, men 

närbilderna är inte så dominerande, utan halvkroppsbilder är vanligare. Detta i kombination 

med att handlingen inte är så laddad och känslorna inte lika starka samt att en 

parallellhandling också får plats ger en känsla av vardag. Erie queerie är ganska ojämn och 

växlar mellan lättsam slapstickhumor och djupa känslor. Närbilder på kroppsdelar och 

ansikten i känslosamma partier, överblicksbilder med flera personer i andra sammanhang. 

Hasunumas känslor för Mitsuo går visserligen som en röd tråd igenom handlingen, men 

mycket annat utspelar sig runt om, andra personers historia berättas också. I Fake domineras 
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handlingen av de något långsökta brott och mysterier som poliserna och deras vänner blandas 

in i. Bildrutorna är ibland inte mycket större än frimärken, vilket gör att även närbilder inte 

känns särskilt närgångna. Kärlekshistorien mellan Dee och Ryo tar ganska liten plats. 

 

Materialet tecknas inte alltid i statiska rutmönster, ofta varieras långa bildrutor med korta, 

bilder kan ligga ovanpå, på snedden, utan ram… variationerna är stora. Närbilder i stort 

format ger en känsla av intimitet, fler föremål och personer i bild ökar avståndet 

känslomässigt, liksom bildernas storlek. I sin text om såpoperor och genus skriver Christine 

Gledhill att den vanligaste kamerapositionen i såpoperor är just närbilder, vilket symboliserar 

samtal mer än handlingar. Eftersom tal i formen av konversation och genomgång av 

personliga ämnen, i motsats till just handlingar är feminint kodat (i vår kultur, min anm) är det 

en av saker som kodar såpoperor som riktade till kvinnor.61 I de böcker jag läst är 

ansiktsbilder den vanligaste varianten, men i de känslosammaste stunderna är det tankar 

snarare än tal som dominerar språket. 

 

Bildspråket andas intimitet och en stor del av handlingen är dialoger mellan huvudpersonerna. 

Intimiteten varierar dock med handlingen, bildspråket förstärker känslosamma skeenden 

genom att komma nära personerna. När handlingen inte är så känsloinriktad är avståndet till 

dem längre. Att bildspråket är feminint är inte så konstigt eftersom serierna är tecknade av 

och för kvinnor. Däremot är det intressant att de bildmässigt mest intima och blomsterprydda 

scenerna är de som utspelar sig mellan en överdrivet maskulin man och en eftergiven pojke. 

Varför är inte intimiteten lika stor när det är kärlek mellan mer jämlika personer som 

avhandlas?  

 

Pojkarna är långa och smala. Ofta är de långhåriga med smala, känsliga ansikten och stora 

ögon. Ibland kan förvånansvärt muskulösa armar synas när skjortan åker av, men generellt ger 

samtliga inblandade ett mycket gängligt intryck. Gängligheten är typisk även i shonen manga 

(manga tecknad för pojkar), men de flickaktiga ansiktena är inte lika vanliga här. Ögonen, 

som i manga och anime kan antas vara själens spegel och alltså uttrycka innehavarens 

känslor,62 har en tendens att vara större på flickor, och även på feminina pojkar. De yngre 

pojkarna har allihop större ögon än sina äldre (och mindre oskyldiga) vänner. 

 

                                                 
61 Gladhill 1997, 371 
62 Gravett 2004, 77 
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Avbildningarna av de äldre kontrahenterna är snarare behagfullt och sensuellt än sexuellt, till 

exempel en bekvämt tillbakalutad lätt leende man med halvöppen skjorta, men även 

detaljbilder på ansikten och bröstkorg. Detta i jämförelse med det närmast pornografiska sätt 

på vilket flickor generellt avbildas, även i shojo manga.63 De yngre pojkarna är mycket typiskt 

bara pojkar, inga sexsymboler. Eftersom den yngre och mer passiva pojken oftast är 

huvudperson blir han aldrig objektifierad, han betraktar den som är kär i honom och brottas 

med sina känslor, själv blir han inte betraktad.  

 

 

KLASS 

Klassaspekten är för det mesta helt osynlig vilket är nog så talande. Pengar nämns i stort sett 

inte alls, vilket jag tolkar som att de inte saknas. Kazuki i Ringfinger…kommer från ”en rik 

familj”, den enda vars klasstillhörighet kommenteras. Dee i Fake är uppvuxen på barnhem, 

men yrkesmässigt är han jämställd med Ryo. De som gått ut skolan försörjer sig, och bor 

själva, övriga bor hemma, eller så får man inte veta var de bor. De representerade yrkena 

bland huvudpersonerna är fotomodell, polis, präst och författare. Shuichi jobbar extra efter 

skolan, på vad som verkar vara en restaurang. Harutaros föräldrar är könsbestämmare av 

kyckling, ett ovanligt yrke. Hans pappa har två jobb, hans mamma jobbar i Spanien, Kazuki är 

”son till tandläkare” (ena eller båda föräldrarna?), Ryos föräldrar var juvelhandlare annars 

nämns inte föräldrarnas yrken alls. Även om yrkena inte nämns, talas det om att de arbetar, 

även mammorna till Shun, Mitsuo och Harutaro.  

 

Jag tolkar klassosynligheten och övriga tecken som att samtliga tillhör en ganska välbeställd 

medelklass om inte motsatsen skrivs ut. Det finns alltså inga uttalade klasskillnader mellan de 

inblandade maskuliniteterna som används i ett maktperspektiv.  

 

 

SEX 

Det är bara Shun och Cain i Golden Cain och Eiri och Shuichi i Gravitation  som har samlag 

med varandra. ”The explicit content” sträcker sig i övriga böcker inte längre än till mer eller 

mindre heta kyssar, tal om sex och kättja på en ganska oskyldig nivå och smekningar av 

ansikte hals och bröstkorg. En bar överkropp är det mest nakna som visas. Hoppet är därför 

stort till Golden Cain där Shuns erigerade och möjligen ejakulerande penis syns i bild 
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nedanför hans i (plåga?) extas förvridna ansikte. Shuichi blir våldtagen av Eiri. Trots att han 

upplever våldtäkten som mycket smärtsam kommer han tillbaka till Eiri, fast besluten att ge 

sig villigt nästa gång. 

 

Suzuki menar, i en förklaring till den stora förekomsten av sexuellt våld i yaoin, att den är ett 

försök att få bort stigmatiseringen av kvinnor som utsätts för sexuellt våld. Hon menar att när 

en kvinna utsätts för en våldtäkt drabbas hon både fysisk och mentalt, både av 

gärningsmannen och av samhället som gör henne till offer. Som motstånd till denna dubbla 

offerroll visar yaoin unga män som våldtas av sina partners 64 Om även män kan våldtas blir 

våldtäkt inte självklart kopplat till kvinnor som offer.65 En annan förklaring till det sexuella 

våldet, menar Suzuki, är att sexakten ses som ett bekräftande på kärleken till partnern. Om 

homosexuell (platonisk) kärlek är stigmatiserad, är homosexuellt sex ett steg längre; 

våldsamheten blir en symbol för passion. Som jag med hjälp av  Radway skall visa längre 

fram är denna senare syn på sexualitet vanlig även i annan romantisk litteratur riktad till 

kvinnor. 

 

Incest är inte helt onämnbart. Shuns äldre bror Keiichi har avbrutit förhållandet med Cain för 

att han älskar sin lillebror mer än som en bror och i Eerie queerie träffar vi en pojke som 

liksom Mitsuo kan besättas av döda människors andar. I den här pojkens fall är det hans döda 

pappa som besätter honom för att fortsätta kunna vara tillsammans med sin hustru, även 

sexuellt, något som pojken berättar med en axelryckning. Incestuösa berättelser är inte 

specifika för yaoi, utan förekommer lite då och då även i annan manga. De behandlas som 

problematiska, men fördöms inte.66 

När sex går från tal till handling är den genomgående manipulativ och hårdhänt. Ingen blir 

frivilligt penetrerad, åtminstone inte till en början, men tydligen går det att lära sig att tycka 

om det.  

 

 

IV. SLUTSATSER.  

VILKA TYPER AV MASKULINITETER FINNS REPRESENTERADE I MITT MATERIAL? 

Jag har hittat tre huvudtyper av maskuliniteter i materialet. De representerar den överdrivna 

maskuliniteten (A), den mjuka mannen (B), och den förvirrade tonåringen (C). De första två 
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65 Tack till Matilda Lindgren som hjälpte mig att reda ut begreppen 
66 Yuki 2004, 52,58 
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utövar i mitt material någon form av dominans över den senare. Connells studier behandlar 

maskuliniteter hos män i relation till kvinnor. Eftersom kvinnor, åtminstone i biologisk 

bemärkelse, har så liten plats i yaoin kan en del av teorin tyckas bli hängande i luften. Den 

hegemoniska maskuliniteten är ju bl a en förklaringsmodell till mäns makt över kvinnor. Hur 

kan den användas här? Jag menar att kvinnorna, trots sin frånvaro, kanske inte är så osynliga 

som de kan verka. Den heterosexuella attraktionskraften som betonas hos de mer dominanta 

maskuliniteterna är ett inte obetydligt tecken i sammanhanget. Männens attraktion till 

varandra (trots att de alltså kan få kvinnor om de vill) kan också ses som ett tecken på mäns 

överlägsenhet, de väljer varandra framför kvinnor. De yngre pojkarnas acceptans av och 

beundran för de äldre pojkarnas/männens dominans och brutalitet gör att även maskulinitetens 

avigsidor blir godkända och just legitimeringen av maskulin dominans är något jag ser som 

centralt i yaoin. Den kan ses som ett exempel på det Connell kallar complicity, dvs hur män 

som inte lever upp till den hegemoniska maskuliniteten, och även kvinnor, ändå hjälper till att 

upprätthålla dess legitimitet genom att mer eller mindre öppet stödja den.67 

 

Connell menar vidare att hegemonin upprätthålls mellan män genom att ta avstånd från 

maskuliniteter som uppfattas som underordnade eller marginaliserade.68 Vid en första anblick 

kan det tyckas att de dominanta maskuliniteterna här inte gör det eftersom de de facto inleder 

förhållanden med pojkar som är underlägsna dem. Här är det intressant att konstatera att den 

hårdare maskuliniteten (typ A) på flera sätt värjer sig mot den mer undfallande (typ C). Han 

gör det genom hånfullt och överlägset bemötande som ett sätt att försöka stöta C ifrån sig 

men också genom att inte tillåta beröring från C, utan se till att alltid själv styra all fysisk 

kontakt. P g a A’s beteende blir C mer undfallande och känslosam. En dominant maskulinitet 

skapar alltså den undfallenhet som i sin tur förstärker dominansen, vilket ökar kravet på 

avståndstagande. I relationerna med en mjukare maskulinitet (typ B) blir C inte lika 

undfallande, behovet för B att ta avstånd från en underordnad maskulinitet blir alltså mindre 

eftersom C inte är lika underordnad i sin relation med B som med A. Chansen till ett jämlikt 

förhållande är alltså större för B och C, men som jag skall visa längre fram, är det inte 

omöjligt att förflytta sig mellan de olika maskuliniteterna. 

 

 

 

 
                                                 
67 Connell 1995, 79-80 
68 Connell 1995, 78-81 
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HUR UTTRYCKS MAKT MELLAN MASKULINITETERNA? 

Total jämlikhet finns inte i någon av de relationer jag behandlar. Maskulinitetstyperna A och 

B är alltid överlägsna i de flesta av följande aspekter: 

 

Ålder. När kontrahenterna är skolpojkar har ålder naturligtvis betydelse. Denna skillnad 

förstärks genom att de äldre pojkarna har någon sorts ordningsmansfunktion över de yngre, 

och diverse otydligt uttryckta åldersprivilegier utfärdade av skolan. När det rör sig om vuxna 

män i relation till skolpojkar i övre tonåren gör åldern att den ena har en social och ekonomisk 

frihet som den andra saknar och dessutom troligen en större erfarenhet av sex  

 

Social status i form av kändisskap i stor eller liten skala. De äldre skolpojkarna är välkända 

på skolan, de är populära, inte minst bland flickorna, för skol- eller idrottsprestationer, men 

framför allt p g a utseende och utstrålning. De som slutat skolan är etablerade inom ett yrke 

som ger status och pengar. Ingen är bunden av ett 9-5 jobb, utan alla kan till stor del använda 

sin tid fritt.  

 

Fysiska attribut som längd, bredd över axlarna och storlek på ögon. Att en äldre pojke är 

större än en yngre kan tyckas rimligt, men en man i 25-årsåldern behöver inte nödvändigtvis 

vara längre än en 18-åring. I mitt material är han det alltid. De större ögonen ger de yngre 

pojkarna ett mer barnsligt och feminint utseende, och dessutom utrymme för att uttrycka mer 

känslor. Vilken ålder de har är ointressant, det är den position i förhållandet man har som 

bestämmer ögonstorlek och axelbredd. 

 

Attraktionskraft på det motsatta könet. Den äldre pojken/mannen är uttalat populär bland 

flickor/kvinnor. Den yngre har haft en flickvän, men var inte särskilt ledsen när det tog slut, 

och har inte heller någon ny på gång. Han har egentligen inte tid med flickvänner, vilket väl 

får tolkas som att han inte tycker att de är så viktiga, alternativt att han inte är så viktig för 

dem. 

 

Beskydd som kan gå ända till att den ena (äldre) parten förföljer den andre i smyg. Gränsen 

till kontroll blir minst sagt otydlig. Här bör f ö påpekas att även den yngre pojken försöker 

beskydda den äldre. Den maktaspekten går alltså åt båda hållen. 

 

Ovälkommen fysisk kontakt. Plötsliga, oväntade och mer eller mindre ovälkomna kyssar 

och smekningar, drabbar den yngre/mer oskyldiga kontrahenten när han minst anar det. 
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Manipulering och ifrågasättande av den överfallnas protester, och hela vägen till samlag utan 

medgivande, behandlas som ganska charmiga bevis på kärlek av samtliga inblandade. 

Eftersom den parten som utför övergreppen i de flesta fall är fysiskt större och socialt mer 

etablerad förstärks den passiva partens underordning. Han inväntar den andres sexualitet och 

förhåller sig till den, någon egen tycks han inte ha. 

  

Även om alla par inte är ojämlika i alla de ovanstående kategorierna finns alltid minst en av 

dem representerad. Intressant nog kan det finnas öppningar till något annat, vilket speglas i ett 

skämtsamt samtal i Eerie Queerie när Mitsuo och Hasunuma  äntligen blivit tillsammans; 

Mitsuo föreslår Hasunuma att äta ordentligt av inlagda musslor eftersom det ”då inte kommer 

att göra så ont”. ”Va” tänker Hasunuma, ”skall jag vara underst?” Några sidor senare får vi 

veta att deras första kärleksnatt blivit misslyckad eftersom de inte kunde komma överens om 

vem som skulle vara ”ovanpå”. Hasunuma säger att han aldrig tänkt sig att vara ”kvinnan”69 

Att inte båda kan vara ”ovanpå” tycks underförstått, men vem som skall vara där är 

åtminstone inte klart ännu. 

 

 

ÄR YAOIN QUEER ELLER EN FÖRSTÄRKNING AV HETERONORMATIVITETEN?  ÄR DE 

POJKAR ELLER FLICKOR? 

De feminina unga männen i yaoin skulle kunna tolkas som kvinnor pga av sin underlägsenhet 

i makt, uttryckt via ålder, status och initiativkraft, samt genom det sätt de tecknas på. Ibland 

förstärks en sådan tolkning av ordval, som när Cain kallar Shun för ”bitch”.70 Ser man dem så 

blir de tydliga rollfördelningarna snarare traditionellt heterosexuella än queera, och patriarkalt 

essentialistiska föreställningar om manlig respektive kvinnlig sexualitet blir synliga: 

”Mannen” åtrår ”kvinnan” sexuellt. ”Hon” är förvirrad och vet inte riktigt vad ”hon” vill, men 

håller på sig. ”Han” vill beskydda ”henne” men kräver i gengäld tillträde till ”hennes” kropp, 

oavsett vad ”hon” själv vill och känner. Inte helt oväntat upplever också ”kvinnan” djup 

sexuell tillfredsställelse i den påtvingade sexuella situationen, något ”hon” inte vågade eller 

kunde be om själv, men i hemlighet önskade. 

 

Om man väljer att tolka yaoi som en allegori för heterosexuella relationer i kärleksromaner 

blir det intressant att jämföra med Janice Radways forskning om kvinnor som läser romantisk 

litteratur. Gemensamt för de ”bra” romanerna som kvinnorna valde ut, var en kvinnlig 

                                                 
69 Shiozu 4, 2004, 158, 163 
70 Asagiri 2004, 34 
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hjältinna som inte var en typisk kvinna, och en manlig, mycket maskulin hjälte som i början 

av romanen var otillgänglig, ointresserad, elak och t om våldsam, men som i slutet blev öm 

och omhändertagande. Hans dåliga uppförande i början förklaras med att han tidigare blivit 

sårad i kärlek, men genom hjältinnans kärlek vågar han vara den goda man han innerst inne 

är.71 Våldtäkt tolererades under vissa omständigheter, antingen för att hjälten inte kan 

behärska sig inför hjältinnans företräden, eller för att han misstar henne för en lycksökerska.72  

 

Om jag använder mina typer av maskuliniteter skall hjälten i den ”bra” kärleksromanen gå 

från typ A- den överdrivna maskuliniteten till typ B- den mjuka mannen. Detta stämmer på 

två av serierna, nämligen Golden Cain och Only the ringfinger knows samt i viss mån på 

Gravitation.  Här finns en man av typ A, som träffar en pojke typ C (den förvirrade 

tonåringen). A förändras under resans gång till att bli en ömsint och kärleksfull partner (typ 

B). Innan dess hinner han våldta sin älskade, men det tas inte så allvarligt, utan ses snarare 

som ett kärleksbevis än ett övergrepp. Pojken är oskuld när det gäller homosexuellt sex, men 

det verkar även gälla den äldre mannen, här skiljer sig yaoin från det vanliga temat i Radways 

material där mannen ofta är promiskuös tills han finner kärleken. Å andra sidan antyds en 

tidigare promiskuitet med kvinnor hos den äldre. Kvinnan i Radways ”bra” material är ofta 

oskuld och läsarna tycker det är riktigt.73 Kanske är betoningen på den unga pojkens (liksom 

kvinnans i romanerna) oskuld helt enkelt en spegling av vad författarna anser om kvinnlig 

(ideal) sexualitet, att sex skall sparas till ”Den rätte”, eller åtminstone bara användas som ett 

kärleksbevis74? Bildspråket är intimt med många närbilder, handlingen drivs till stor del 

framåt via dialoger, vilket som vi minns är feminint kodat75 och vi får följa åtminstone den 

unga pojkens tankar på nära håll. Blomstergirlanger omgärdar bildrutorna.  

 

I övriga serier är hjälten ingen buffel från början, utan redan ”färdig” som god man och 

behöver inte omskapas. Även här är den yngre pojken mer feminint tecknad, den äldre pojken 

är mer maskulint tecknad och mycket beskyddande. Den här typen av berättelse har kärleken 

mer som bihandling, bildspråket är inte lika närgånget och eftersom det är så mycket annat 

som händer tar pojkarnas tankar och känslor mindre plats. Blomgirlangerna lyser med sin 

frånvaro. Här är pojkarna/männen mer jämlika, men aldrig helt och hållet. Ingen av 

huvudpersonerna har mer avancerat sex än kyssar och lätta smekningar, men det talas ganska 

mycket om att det kommer att bli mer i framtiden. 
                                                 
71Radway1984, 1991, 120-131 
72 Radway 1984, 1991, 141 
73 Radway 1984, 1991, 126 
74 Radway 1984, 1991, 126 
75 Gledhill 1997, 371 
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I den här gruppen berättelser kan läsas in en dröm om förhållanden som bygger på jämlikhet 

och respekt för varandra. Båda är beredda att hjälpa och skydda den andre. Om man antar att 

kvinnor vill ha jämlika heterosexuella förhållanden med män, kan även den här gruppen läsas 

som en allegori.  

 

Det är naturligtvis inte nödvändigt att göra en allegoritolkning; I den tidiga antikens grekland 

var homosexualitet idealiserat eftersom kvinnor ansågs så underlägsna män. Men inte heller 

här rörde det sig om jämlika förhållanden, idealiskt var att en äldre man lärde upp en yngre. 

Den yngre mannen skulle vara passiv, i synnerhet i sexuella situationer, han skulle helst inte 

ens bli erigerad då han penetrerades av den äldre mannen, och penetrerade inte själv. På något 

sätt var det ändå skamligt för en man att bli penetrerad, en knappt könsmogen tonåring var 

däremot inte ännu en man och därför kunde systemet försvaras. Den äldre mannen 

introducerade helt enkelt den yngre i manlighet76. Exemplet kan dras vidare till initiationsriter 

hos andra folk och kulturer. 

 

Ytterligare en anledning att inte tolka materialet som förtäckt heterosexualitet är naturligtvis 

att ingenting hindrar män från att vilja leva i ett förhållande där den ena parten har mer makt. 

Det är inte nödvändigt en egenskap som är förbehållen kvinnor. Maktutövande och -obalans 

finns som jag tidigare diskuterat även mellan män. Inte heller bör det tas för givet att det alltid 

är män som befinner sig i överläge gentemot kvinnor i alla maktförhållanden även om det ofta 

är så.  

 

 

V. SAMMANFATTNING 
Jag har funnit 3 huvudtyper av maskuliniteter och betraktat utifrån vilka maskuliniteter som är 

centrala i handlingen, utkristalliserar sig två olika grupper av yaoi. Den ena sorten bygger på 

samma mall som Radways ”lyckade” kärleksromaner. Återkommande i dem är älskarens 

övergång från en överdriven maskulinitet (A) till en mjukare sådan (B), femininiseringen av 

bildspråket, acceptansen av våldtäkt som kärleksbevis och skämten om att en måste vara 

ovanpå. Den unga pojken får lära sig att acceptera och t o m tycka om sin underordning och 

sitt beroende, samtidigt som underordningen minskar ju ”snällare” den äldre parten är/blir.  

 

                                                 
76 Murray 1978, 1993,  214-218 
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Den andra gruppen beskriver relationer som kan synas vara mer jämlika, men fortfarande är 

den ojämna maktbalansen tydlig. De maktaspekter jag behandlat, dvs ålder, fysiska attribut, 

social ställning, dragningskraft på det motsatta könet, beskydd och ovälkomna närmanden, 

utfaller samtliga till den äldre kontrahentens fördel  i båda grupperna av yaoi.  

 

A och B kan ses som två exempel på hegemonisk maskulinitet. Eftersom den yngre pojken 

kan dras till båda sorterna av män, kan båda maskuliniteterna antas vara attraktiva var för sig. 

Visserligen sker en förändring med den buffligaste typen av man; alla slutar som mer ömsinta, 

men man får inte glömma att det var den buffliga stilen som till en början attraherade den 

unga pojken. Båda dessa grupper av yaoi skulle kunna tolkas som allegorier för 

heterosexuella kärleksförhållanden.  

 

Jag tror att det är betoningen på de yngre pojkarnas maktlöshet som är den främsta orsaken till 

att tanken på att tolka dem som unga kvinnor uppstår. Det feminina sättet de tecknas på 

hjälper till. Men oavsett om pojkarna skall förstås som pojkar eller flickor, befäster deras 

acceptans av dominans och sexuellt våld legitimiteten hos maskulinitetens avigsidor. Det 

framställs som riktigt att vissa typer av maskuliniteter dominerar andra, mer feminina 

maskuliniteter, och därmed, i förlängningen, även kvinnor. Radways slutsatser att våld och 

avståndstagande från en man kan tolkas som kärlek av en kvinna som förmår ”läsa” män på 

”rätt” sätt, ger en förklaring till genrens popularitet. Förhållanden med män som av partnern 

uppfattas som otillfredsställande, kan på så sätt omtolkas till ”bra”. 

 

Jag kan slutligen inte låta bli att bittert le åt mina egna tolkningar. Vad är det som gör att jag 

tolkar en person som har nära till sina känslor, som kan gråta, som är i beroendeställning, 

passiv och undergiven och som tecknas med stora ögon, som en kvinna/flicka trots att det i 

texten tydligt talas om att det är en man/pojke? Trots mina egna bestämda åsikter att genus är 

något som görs, kan jag tydligen inte acceptera när en person beter sig ”fel” utifrån sitt 

biologiska kön, utan vill genast tolka honom som en allegori. Möjligheten att jag har rätt gör 

inte det hela mindre olustigt.



 30 30 

MATERIAL 

Asagiri, You Golden Cain, Be Beautiful, New York, 2004 

 

Kannagi, Satoru & Odagiri, Hotaru, Only the ringfinger knows, June, Digital manga inc, 

Gardena, 2004 

 

Matoh, Sanami Fake 2, Tokyopop, Los Angeles, 2003 

 

Matoh, Sanami Fake 3, Tokyopop, Los Angeles 2004 

 

Murakami, Maki Gravitation 1, Mangismo, Köpenhamn, 2005 

 

Murakami, Maki Gravitation 2, Mangismo, Köpenhamn, 2006 

 

Shiozu, Shuri, Eerie Queerie 2, Tokyopop, Los Angeles, 2004 

 

Shiozu, Shuri, Eerie Queerie 3, Tokyopop, Los Angeles, 2004 

 

Shiozu, Shuri, Eerie Queerie 4, Tokyopop, Los Angeles, 2004 

 

Yoshinaga, Fumi, Flower of life 1, Digital manga publishing, Gardena, 2007 

 

 

LITTERATURLISTA 

Butler, Judith, Gender Trouble. Feminism and the subversion of identity, Routledge, New York 

& London, 1999 

 

Connell, R W Masculinities, ” andra upplagan, Polity Press Cambridge, 1995, 2005 

 

Cornog, Martha & Perper, Timothy, ’Non-western sexuality comes to the US; a crash course in 

manga and anime for sexologists’ Contemporary Sexuality. The international resource for 

educators, researchers and therapists, vol 39 (2005): 3, 1-6 

 



 31 31 

Dyer, Richard, ‘Stereotyping’ The Columbia reader on lesbians and gay men in media, society 

and politics, ed Gross &Woods, Columbia university press, New York, 1999 

 

Dyer, Richard White, Routledge, London & New York, 2005 

 

Fundberg, Jesper Kom igen gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter, Carlssons, Stockholm 

2003 

 

Gledhill, Christine, ‘Genre and gender: the case of the soap opera’ Representation: Cultural 

representations and signifying practises, red Stuart Hall, Sage publications i samarbete med 

The open university, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1997, s337-386 

 

Gravett, Paul Manga. 60 years of Japanese comics, Laurence King Publishing ltd I samarbete 

med Harper design international, London & new York, 2004 

 

Gokurakuin, Sakurako Aquarian age Juvenile Orion 1, Broccoli books, Los Angeles, 2003 

 

Fejes, Fred & Ledden, Sean ’Female role patterns in Japanese comic magazines’ Journal of 

Popular Culture vol 21 (1987): 1, s 155-175 

 

Halberstam, Judith, Female masculinity, Duke university press, Durham & London, 1998 

Hall, Stuart, ’The work of representation’ Representation: Cultural representations and 

signifying practises, red Stuart Hall, Sage publications i samarbete med The open university, 

London, Thousand Oaks, New Delhi, 1997, s13-74 

 

Hollows, Joanne Feminism, femininity and popular culture, Manchester University Press, 

Manchester & New York, 2000 

 

Linderström, Jenny Demondräpare och pokémonmästare. Genusskapande i manga och anime, 

B-uppsats i genusvetenskap, SU ht 2006 

 

Magnusson, Helena  Berättande bilder. Svenska tecknade serier för barn, Makadam, Göteborg 

& Stockholm, 2005 

 



 32 32 

Manga. Från Hokusai till Dragonball, Östasiatiska muséet, 2005 

 

McCloud, Scott  Serier, den osynliga konsten, Medusa, Stockholm, 1995 

 

Murray, Oswyn  Early Greece, andra upplagan, (Fontana history of the ancient world), Fontana 

press, London, 1978, 1993 

 

Nilsson, Bo  Maskulinitet. Representation, ideologi och retorik, Boréa, Umeå, 1999 

 

Radway, Janice Reading the romance. Women, patriarchy and popular literature. With a new 

introduction by the author, The University of  North Carolina press, Chapel Hill & London, 

1984, 1991 

 

Rosenberg, Tiina, Byxbegär, Anamma, Göteborg, 2000 

 

Suzuki, Kazuko’Pornography or therapy? Japanese girls creating the yaoi phenomenon’ i 

Millenium girls. Today’s girls around the world, red Sherrie A Inness, Rowman & Littlefield 

publishers incorporated, New York, Oxford mfl, 1998 

 

Van Zoonen, Liesbet Feminist media studies (Media, culture & society series) Sage 

publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1994 

 

Yuki, Kaori Angel sanctuary 1, Viz, llc, San Fransisco, 2004 

 

 

INTERNETKÄLLOR 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shonen-ai  2007-04-15 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yaoi  2007-04-15 

 

Thorn, Matt ‘The face of the other’ http://www.matt-

thorn.com/mangagaku/faceoftheother.html#back  2007-04-15 

 


