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Abstract 

This thesis is based on qualitative text analyses of four works of fiction, used as teaching 

materials in the school subject of Swedish, from a queer theoretic perspective. The purpose of 

the study is to examine how sexual identities and expressions are being presented, as well as 

what positions are offered a reader, in relation to the heterosexual norm. Basis for this thesis 

are the schools fundamental values, which highlights the importance that intolerance be 

confronted through both knowledge and active measures, and the syllabus, which states that 

fiction should be viewed as a tool for identity development as well as an understanding of the 

outside world. 

The analyses reveals a distinct connection between the generally accepted heterosexual norm 

and a professed (or taken for granted) heterosexuality which is being carried out by the 

characters or the books as a whole. Out of the four titles only one disputes this norm, by 

offering a wide range of sexual identities and expressions. These expressions, however, are 

being invalidated – through insufficient ability to relate to the norm – or made invisible – 

through an imagined heterosexuality which, by superiority over other expressions, excludes 

them. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 

Joey’s kropp var brun och svettig, det var den vackraste kropp jag dittills sett. Jag tänkte röra 

vid honom för att väcka honom men någonting stoppade mig. Jag var plötsligt rädd. Kanske var 

det för att han såg så oskyldig ut där han låg, men sådan fullständig tillit; kanske var det för att 

han var så mycket mindre än jag; min egen kropp tycktes plötsligt grov och otymplig och lusten 

som växte inom mig tycktes monstruös. Men, framför allt, var jag rädd. Insikten slog mig plötsligt 

att Joey är en pojke, och jag såg styrkan i hans lår, i hans armar, i hans löst knutna händer. 

Kroppens styrka och löften och gåtfullhet gjorde mig rädd. Den tycktes mig som den mörka 

öppningen av en grotta i vilken jag skulle bli torterad till vansinne, i vilken jag skulle förlora min 

manlighet. [...] En håla öppnades i mitt sinne, svart och full av rykten och anydan, av halvt 

hörda, halvt glömda, halvt förstådda historier, full av fula ord. Jag tyckte mig se min framtid i den 

hålan. Jag var rädd. Jag kunde ha gråtit, gråtit av skam och skräck, gråtit för att jag inte förstod 

hur detta kunde hända mig, hur detta kunde hända inom mig.
1
  

Dessa tankar tillhör David, i James Baldwins roman Giovannis room från 1956, som strider 

med den nyfunna insikten om sina sexuella begär . Här befinner han sig i ingenmansland, 

mittemellan inre längtan och yttre förväntningar. Det är, för mig, ett av de mest fragila 

ögonblicken inom skönlitteraturen, som ger uttryck för någonting mycket allmänmänskligt, 

nämligen rädslan att möta sig själv som avvikare från normen.  

Jag läser stycket högt som en del av en introduktion till ett nytt tema i svenskundervisningen i 

skolan. Mina åhörare är elever i årskurs nio, uppdelade i fyra grupper. Temat i sig har 

ingenting med sexualitet att göra – de ska arbeta med genreskrivning – och det faktum att 

texten är centrerad kring homosexualitet är vad en, med viss omskrivning, skulle kunna kalla 

en slump. Reaktionen på min läsning blir splittrad, men kontentan förblir densamma: en 

avvikelse har introducerats in i ett normativt rum. Medan elever i två av grupperna svarar med 

de inte helt oväntade utropen: ”Va?! Är det två killar?” så tycks detta glida de andra 

grupperna helt förbi. I en sammanfattning av texten refererar de, å sin tur, till fokalisatorn – 

jaget – som ’hon’, ett faktum som måste göra innehållet både kontextuellt förvirrande och 

mycket svårbegripligt. Dessa reaktioner, om än till synes mycket olika, är i själva verket två 

uttryck för samma kulturella strukturer och föreställningsvärldar. De belyser båda hur skolan 

fortfarande vilar på tankar om en förgivettagen heterosexualitet och i sig är att betrakta som 

ett heterosexuellt rum. 

                                                           
1
  Baldwin, J. Giovannis room. Sid. 7-8 (Egen översättning) 
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1.2 Bakgrund 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet
2
 

 Skolans läroplaner, som inleds av en så kallad värdegrund, tar avstamp i skollagstiftningen 

och den demokratiska grund varpå det svenska samhället vilar. Vad denna text säger är att 

skolan genom sin undervisning skall förmedla demokratiska värderingar och en respekt för 

de mänskliga rättigheterna samt varje människas egenvärde, oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, ålder eller 

funktionshinder.
3
 Det påpekas dock att det inte är tillräckligt att undervisa om dessa värden 

men att undervisningen i sig skall vara demokratisk och allsidig i sin utformning.
4
 Detta 

innebär att varje lärare aktivt skall arbeta med att förebygga och förhindra diskriminering 

och tillsammans med eleverna arbeta för att skapa ett solidaritetstänkande rörande alla 

människor, inte bara den närmaste kretsen.
5
 På detta sätt ämnar skolan förankra 

grundläggande demokratiska värderingar, såsom avståndstagande från förtryck och 

kränkande behandling av människor, inlevelseförmåga i andra människors situation samt 

respekt för individens okränkbarhet, i varje elev.
6
 Skolan har emellertid inte bara i uppgift 

att fostra elever till att bli rättskännande, toleranta och ansvarstagande, utan även att ge 

dem möjlighet till ett identitetssökande som skall göra dem bättre anpassade att delta i 

samhällslivet.
7
 Frågan är vad detta innebär rent konkret och hur det tillmötesgås av övriga 

stadgar samt är applicerbart i praktiken? 

Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter 

av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig 

själv.
8
  

Citatet ovan är taget ur Gy11 och står som inledning till kursplanen i svenska. Det centrala 

budskapet som kommer till uttryck i texten är att språket ligger till grund för en stor del i 

människans identitetsskapande samt  att vi genom litteratur inte bara kan finna en 

                                                           
2
 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Sid. 7 och Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Gy11. Sid. 5 
3
 Skolverket. Lgr 11. Sid. 7 och Gy11. Sid. 5 

4
 Skolverket. Lgr 11. Sid. 8 och Gy11. Sid. 6 

5
 Ibid. Sid. 12 

6
 Ibid. Sid. 12 

7
 Skolverket. Lgr11. Sid. 7 och Gy11. Sid. 5 

8
 Skolverket. Gy11. Sid. 160 
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igenkänningsfaktor för oss själva utan även skapa en förståelse för övriga världen. Vidare 

kommer till uttryck en syn på svenskämnet som det skolämne som i regel, och kanske inte 

helt överraskande, betraktas erbjuda mest utrymme för elevers egna identitetssökande. I det 

centrala innehållet för svenskämnet står att eleverna i grundskolan skall läsa skönlitteratur 

som ”belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor”
9
, och att de genom litteraturen 

skall ges förutsättningar att utveckla sin egen identitet samt en förståelse för världen runt 

omkring. I kursplanen för gymnasiet står det att skönlitteraturen skall kunna användas av 

eleverna som en ”källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar”.
10

 I det centrala innehållet som rör just läsning av 

skönlitteratur i respektive årskurser står utskrivet att elever i grundskolan skall läsa 

skönlitteratur författad både i norden och övriga världen
11

, och att elever i gymnasiet skall 

läsa skönlitteratur skriven av både kvinnor och män, från olika tider och kulturer.
12

 Kön, 

etnicitet och kultur är alla identitetsfragment som blir uppmärksammade i det centrala 

innehållet, medan sexuell läggning och könsöverskridande identitet helt faller bort. Det går 

således att peka på en viss diskrepans mellan ämnets syfte och det centrala innehållet, och 

sedermera mellan de krav som ställs på en svensklärare i teorin och i praktiken.  

I ett heteronormativt samhälle är heterosexualitet den utgångspunkt från vilken människors 

sexualitet betraktas och görs begriplig. Detta, menar Mia Franck i boken Frigjord oskuld, 

innebär att ordet sexualitet implicit betyder heterosexualitet såvida ingenting annat nämns.
13

 

Dessa förställningar och normer upprätthålls av samhället genom såväl lagar som 

institutuioner och strukturer där bilden av det heterosexuella livet som naturligt och 

eftersträvansvärt ständigt reproduceras, mer eller mindre omedvetet. Då skolan är ett rum 

verksamt inom detta samhälle påverkas den av dessa normer och förställningar, samtidigt som 

vikten av en allsidig undervisning, som förebygger diskriminering, tydligt påtalas i 

styrdokumenten. 

     

     1.3 Syfte och frågeställning 

Det är i dagsläget relativt vanligt att skolor väljer att arbeta med frågor som genus och 

sexualitet. Detta tycks dock ske under vissa specifikt avgränsade tidpunkter och former och 

                                                           
9
 Skolverket. Lgr11. Sid. 226 

10
 Skolverket. Gy11. Sid. 160 

11
 Skolverket. Lgr11. Sid. 226 

12
 Skolverket. Gy11. Sid. 162 

13
 Franck, M. Frigjord oskuld. Sid. 15 
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inte sällan under så kallade temadagar snarare än att vara någonting genomgripande i 

undervisningen. Eva Reimers förklarar i artikeln Asexuell heteronorm att denna typ av 

temadagar befinner sig i riskzonen för att få motsatt effekt och att upplägget istället för att 

motarbeta en normerande syn reproducerar föreställningar om att sexualitet bortom 

heteronormen är avvikelser som i sin tur skall tolereras av en heterosexuell majoritet.
14

 

Med detta som bakgrund är mitt syfte att undersöka hur sexuella identiteter skrivs fram och 

konstrueras i några av de skönlitterära verk som används i skolan. Vilka positioner erbjuds 

läsaren? Hur stämmer de överrens med värdegrunden? 

 

     1.4 Material och urval 

Jag kommer att göra en litteraturstudie baserad på fyra skönlitterära böcker som används på 

en högstadieskola respektive en gymnasieskola i Botkyrka kommun. Mitt val av skönlitteratur 

är baserat på vilka böcker som: 

 Finns i klassupsättning 

 Används i undervisningen 

 Är mest frekvent utlånade till helklass 

 

Böckerna som ligger till grund för undersökningen är, för högstadiet Blåögd, av Mats 

Berggren (1999) samt Ett hål om dagen, av Louis Sachar (1998) och för gymnasiet Dvärgen, 

av Pär Lagerkvist (1944) samt Flugornas herre, av William Golding (1954). 

 

 

2. Tidigare forskning 

I sitt examensarbete Ordning och reda i genusordningen från 2008 fastslår Linda Adamsson 

och Annika Lindgren att utbudet av forskning med avsikt att utifrån ett queerteoretiskt 

perspektiv analysera den skönlitteratur som används i skolan inte är speciellt stort.
15

 Bortsett 

från att det dykt upp ett antal studentuppsatser och examensarbeten, däribland Adamssons och 

Lindgrens, som behandlar ämnet tycks detta forskningsfält inte heller ha vuxit nämnvärt under 

de senaste fyra åren och den forskning som är inriktad mot sexualitet och genus i skolan 

behandlar, nu precis som då, främst läroböcker. Skönlitterära böcker skiljer sig från de 

                                                           
14

 Reimer, E. ”Asexuell heternorm”. Martinsson, L. & Reimers, E. Skola i normer. Sid. 107 
15

 Adamsson, L & Lindgren, A. Ordning och reda i genusordningen. Sid. 14 
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klassiska läroböckerna så till vida att de inte nödvändigtvis skrivits i avsikt att användas som 

läromedel. Denna uppsats ämnar emellertid påvisa hur den skönlitteratur som används inom 

skolans undervisning, precis i samma utsträckning som de traditionella läroböckerna, måste 

betraktas som läromedel. Detta är en viktig insikt, inte minst då läroplanerna utnämner läsning 

av skönlitteratur i utbildningssammanhang som det främsta verktyget för identitetssökande. 

Gemensamt för den tidigare forskningen är att den i regel dels förhåller sig främst till genus 

och att sexualitet till synes ofta  blir något av en biprodukt orsakat av queerteorins kopplingar 

mellan de två. Dels tycks mycket av den tidigare forskningen förhålla sig främst till 

skönlitteraturens gestaltandet av kvinnan. Mia Francks avhandling, som nämns nedan, är helt 

situerad kring flickors sexualitet och både Adamsson och Lindgren såväl som Caroline 

Bramfors utgår antingen delvis eller helt ifrån böcker som bär vad Maria Österlund i boken 

Förklädda flickor kallar ”arketypiska mönster” för flickskildringar.
16

  

  

Mia Franck har i boken Frigjord oskuld från 2009 analyserat hur flickors sexualitet 

porträtteras i nio svenska ungdomsromaner från 1960-talet och framåt. Hennes tes är att 

heterosexualitet fungerar som det rättesnöre i relation till vilket andra sexualiteter tillåts 

förstås och göras begripliga
17

 och frågar sig vilka typer av gränsöverskridanden eller brott mot 

heteronormen som är möjliga att gestalta. Boken är indelad i tre övergripande teman – Bruten 

romans, som behandlar maskulinitet och femininitet, Våldsam norm, som behandlar över- och 

underordning, samt Heteronormativt (av)brott, som behandlar avvikande begär – genom vilka 

Franck visar hur heteronormativitet förutsätter två separata kön som förhåller sig till varandra 

genom en maktordning.  

Linda Adamsson och Annika Lindgren har i sitt examensarbete Ordning och reda i 

genusordningen från 2008 analyserat fyra skönlitterära böcker som används i 

svenskundervisningen på högstadie och gymnasium i avsikt att utreda hur dessa förhåller sig 

till den heteronormativa genusordningen samt dennes betydelse för skapandet av genus.
18

 

Som teoretiskt ramverk presenterar Adamsson och Lindgren Yvonne Hirdmans genussystem 

som bygger på de två grundprinciperna isärhållning och mannen som norm, samt queerteori. 

Som analysverktyg använder de sig av Maria Nikolajevas motsatsschema för ”manligt” och 

”kvinnligt”. Adamsson och Lindgren visar i sin undersökning att den heteronormativa 

genusordningen till stor del reproduceras i de fyra böckerna, men att den även kommer att 

                                                           
16

 Österlund, M. Förklädda flickor. Sid. 83 
17

 Franck, M. Frigjord oskuld. Sid. 15 
18

 Adamsson, L & Lindgren, A. Ordning och reda i genusordningen. Sid. 3 
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utmanas och problematiseras genom olika karaktärers beteenden som uppfattas bryta mot 

normen. Medan Adamsson och Lindgren, genom användandet av queerteori, delvis berör 

sexualitet gör de så främst i avseende att undersöka huruvida sexualitet problematiseras i 

böckerna, snarare än på vilket sätt detta kommer till uttryck. 

 

I examensarbetet Ungdomslitteratur i klassrummet undersöker Caroline Bramfors de olika 

familjekonstellationerna i fyra ungdomsromaner genom att betrakta dem i förhållande till 

begreppen norm och avvikelse.
19

 Underökningen tar sin utgångspunkt i såväl genus som 

etnicitet och sexualitet och ställs sedan mot skolans värdegrund. Bramfors teoretiska ramverk 

utgörs av dekonstruktionsteorin, vilken av Bramfors förklaras ha som utgångspunkt att 

”fokusera binära motsatspar”
20

 och således öppnar upp för ett intersektionellt perspektiv 

snarare än ett strikt queerteoretiskt eller postkolonialt perspektiv. Detta val av analysverktyg 

påvisar en markant skillnad mellan Bramfors och min undersökning, då dekonstruktion, som 

hon förklarar det, ständigt förhåller sig till två motsatspar såsom kvinna och man, 

heterosexualitet och homo/bisexualitet. Sexualitet har dock, som queerteorin ger uttryck för, 

långt fler positioner för en individ att förhålla sig till. Användandet av dekonstruktion kan 

således uppfattas fungera som normerande i sin utformning. Bramfors val att i en 

undersökning av sexualitet i ungdomsromaner förhålla sig enbart till homo- och bisexualitet 

som avvikare från den heterosexuella normen är, i min mening, både problematiskt och 

exkluderande, speciellt då den ämnas ställas mot skolans värdegrund. 

 

Skola i normer, av Lena Martinsson och Eva Reimers (red.), undersöker hur normer både 

reproduceras och utmanas i skolan. Boken fokuserar främst på sexualitet men tar även upp 

frågor om etnicitet och klass. Författarna drar paralleller mellan skolans praktik och dess 

värdegrund samt styrdokument och påvisar hur dessa inte nödvändigtvis sammanfaller.  

Trots att boken inte behandlar skönlitteratur och hur sådan används inom skolans 

undervisning ger den en relativt utförlig bild av de ramar inom vilka skolans lärare och elever 

verkar, samt de svårigheter ett motstånd mot dessa ramar kan komma att innebära. 

 

3. Teoretiskt ramverk  

Det finns flera analysmodeller som fokuserar norm och avvikelse att arbeta med. Jag har valt 

att använda mig av Queerteori, då den fokuserar just sexualitet till skillnad från exempelvis 
                                                           
19

 Bramfors, C. Ungdomslitteratur i klassrummet. Sid. 5 
20

 Ibid. Sid. 17 
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feministisk litteraturteori som fokuserar genus. Queerteoretisk sexualitetsforskning bygger på 

en tanke om att alla uttryck av sexualitet måste ordnas in i ett hierarkiskt system för att bli 

accepterade. Dessa system är föränderliga över tid och rum. 

  

     3.1 Queerteori 

Queerteori bygger på tankar om genus, sexualitet, identitet och normalitet i relation till makt 

och har, som Fanny Ambjörnsson förklarar i boken Vad är queer?, sin utgångspunkt i en rad 

grundläggande förståelser som jag väljer att presentera i korthet här nedan, för att sedan 

fördjupa: 

 Det är omöjligt att separera sexualitet från kön och genus då de är essentiella delar i att göra 

varandra begripliga. Detta beror på att tanken om den naturliga heterosexualiteten förutsätter 

att manligt och kvinnligt verkar i en motsatsrelation där kön, genus och lust samverkar.
21

 Det 

är alltså, enligt ett queerteoretiskt perspektiv, omöjligt att särskilja identitetsskapande genus 

från den normerande heterosexualiteten. Dessa tankar har framförallt tillskrivits Judith Butler 

och den heterosexuella matrisen. 

 

  Heterosexualitet är någonting socialt konstruerat, snarare än sprunget från naturen och 

utgångspunkten att varje människa är heterosexuell är således både missvisande och 

normerande. Den är även en spegling av den rådande samhälleliga 

maktfördelningen/placeringen. Existensen av en normerande heterosexualitet betyder dock 

inte att all heterosexualitet värderas lika. Detta kommer till uttryck genom Gayle Rubins 

schematisering av en sexuell värdehierarki.  

 

 Det finns s.k. subversiva element
22

 (kroppar, uttryck eller identifikationer) som inte faller 

inom ramarna för att uppfattas som begripliga i den samhälleliga diskurs som har sitt fäste i 

en tvåkönstanke, och således riskerar att bli betraktade som icke-subjekt. 

 

 Människan strävar efter att passa in.  Vår rädsla för att uppfattas som icke-normala driver oss 

in i en normaliseringsprocess vars grund utgörs av den rådande samhällsnormen. 

 Ambjörnsson påpekar emellertid att queerteori i sig inte är någon enhetlig teoribildning utan 

snarare utgörs av en rad olika perspektiv på samhälle, identitet och kultur med avstamp i 

                                                           
21

 Bramfors, C. Ungdomslitteratur i klassrummet. Sid. 13 
22

 Ambjörnsson, F. Vad är queer? Sid. 85 
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normalitet och avvikelse. Grundläggande är dock att man utgår från heterosexualitet som 

någonting socialt skapat, snarare än allomfattande och naturligt.
23

  

 

3.1.1 Den heterosexuella matrisen 

Den heterosexuella matrisen, utformad av Judith Butler, utgörs av såväl kulturella som sociala 

system genom vilka vi tillåts förstå genus och sexualitet. Denna matris bygger dels på en 

hierarki där femininitet är underordnat maskulinitet, och dels på en tanke om att människor 

förväntas ha ett genus som är kopplat till deras kön och som står i en motsatsrelation till det 

andra könet och dess genus. Detta innebär alltså dels att kvinnor och män förväntas röra sig 

inom ramarna för vissa specifika egenskaper, uppföranden och kroppsliga uttryck som är 

socialt konstruerade och tillskrivna dem baserat på kön, och dels att de förväntas attraheras 

sexuellt av varandra.
24

 Att leva upp till förväntningar om heterosexualitet är således del i den 

rådande föreställningen om vad det innebär att vara man respektive kvinna och undlåtelse att 

göra så innebär ett brott mot den heterosexuella matrisen.  

 

3.1.2 Den sexuella värdehierarkin 

Socialantropologen Gayle Rubin har i ett försök att schemalägga förhållandet mellan 

sexualitet och normalitet utvecklat en modell som kallas för den sexuella värdehierarkin där 

hon beskriver sexuella ytterligheter (the charmed circle/den inre cirkeln och the outer 

limits/den yttre cirkeln) i relation till vad som tenderar att rangordnas och uppfattas som 

normalt/abnormalt, bra/dåligt, fint/fult, etc.
25

 Modellen, som tar avstamp i en nutida 

västerländsk kultur, visar på hur heterosexuell, monogam tvåsamhet, inom hemmet och i 

avsikt av avla barn ställs mot andra former av sexualitet – inte enbart homosexualitet – vars 

giltighet och värde står i ständig relation till densamma. Med detta vill Rubin påvisa hur den 

av samhället sanktionerade,  normerande heterosexualiteten osynliggör en lång lista av 

möjliga sexuella uttryck.
26

 Denna modell ger således inte bara uttryck för heterosexualitetens 

normerande funktion i förhållande till homosexualitet som per definition placeras i den yttre 

cirkeln och därmed misstänkliggörs, utan visar även upp en väldigt smal bild av vad 

heterosexualitet är och tillåts vara.
27

  

                                                           
23

 Ambjörnsson, F. Vad är queer? Sid. 31 
24

 Franck, M. Frigjord oskuld. Sid. 31 
25

 Ibid. Sid. 33 
26

 Ambjörnsson, F. Vad är queer? Sid. 51 
27

 Ambjörnsson, F. Vad är queer? Sid. 52 
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28
 

Fanny Ambjörnsson påpekar att det är nödvändigt att förstå att modellen är utformad inom 

ramarna för en Amerikansk 1980-tals kontext och att det därmed kan komma att framträda 

vissa brister vid en direkt översättning till svensk nutid. Detta, menar hon, beror på skillnader 

både i lagar och övergripande kultur. Ambjörnsson förklarar att det är avgörande att hierarkin 

”studeras med utgångspunkt i tid och rum”
29

 för att den skall vara fullt funktionell. Detta då 

den bygger på mänskliga föreställningar om vad som är bra och dåligt eller normalt och 

onormalt i relation till sexualitet.
30

 Hon lyfter exempelvis fram frågan om huruvida sex i 

relation till äktenskapet har samma giltighet här och nu som i 1980-talets USA, och erbjuder 

istället positionen ”inom en relation eller med avsikt att gifta sig”
31

 att ta dess plats. Vidare 

frågar hon sig om vi, i ett samhälle med en alltmer öppen attityd gentemot sexleksaker, 

verkligen står att betrakta dessa som det brott värdehierarkin påvisar.
32

 Jag har valt att ta dessa 

                                                           
28

 Ibid. Sid. 51 
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 Ibid. Sid. 55 
30

 Ibid. Sid. 56 
31
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32
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åsikter i beaktande, och väljer att själv lägga till sex i ensamhet, dvs. onani, till listan över 

skiljelinjer då jag anser dem mer eller mindre likbördiga i detta hänseende.  

 

     3.1.3 Performativ identitet 

Enligt queerteorin är identiteter performativa, dvs. någonting vi gör (och som görs åt oss) 

snarare än någonting vi är. Butler är känd för att stå bakom tankarna om performativitet men 

begreppet myntades ursprungligen av språkfilosofen J. L. Austin som menade att språk inte 

bara ger uttryck åt en befintlig verklighet men även är ”en aktiv handling som skapar vår bild 

av verkligheten”.
33

 Ambjörnsson exemplifierar Austins teoretisering genom att hänvisa till en 

bröllopsceremoni där vigselförrättarens ord: ”härmed förklarar jag er man och hustru” innebär 

en faktisk förändring av verkligheten.
34

 Dessa tankar har sedermera vidareutvecklats av Butler 

till att inbegripa skapandet av identiteter. Kärnan i denna teori är att de handlingar, känslor, 

egenskaper etc. som vi betraktar som uttryck för en könsidentitet egentligen är resultatet av 

ständigt reproducerade föreställningar av vad det innebär att vara man repektive kvinna.
35

 Att 

vid födseln bli klassificerad som pojke eller flicka är startskottet för en rad performativa 

handlingar som har i avsikt/uppgift att göra kön genom klädval, leksaker, tilltal, 

förväntningar, bemötande etc. Det är sedermera dessa effekter av ständigt upprepade mönster 

som vi tolkar som genuina uttryck för könstillhörighet. Butler menar således att all 

inneboende manlighet, kvinnlighet samt homo- eller heterosexualitet är en socialt konstruerad 

föreställning som vi förväntas anpassa oss efter.
36

 

 

3.1.4 Heteronormativitet 

Ambjörnsson lyfter fram Michel Foucaults sexualitetsforskning som en avgörande del i 

queerteorins utveckling. Foucaults teorier går ut på att det under 1700-talet växte fram en 

ökad populäritet i att klassificera och diagnostisera männskor, vilket ledde till uppkomsten av 

en mängd nya identiteter. Detta innebar att vad som tidigare betraktats som en handling, 

exempelvis sex med någon av samma kön, blev någonting som tillskrevs identiteten och en 

del av personen. I likhet med Austins språkteori menar Foucault att de ord vi använder för att 

beskriva varandra fungerar avgörande för vår uppfattning av oss själva och världen 

                                                           
33

 Ibid. Sid. 80 
34

 Ibid. Sid. 80 
35

 Ibid. Sid. 80 
36

 Ibid. Sid. 81 
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runtomkring.
37

 På så sätt fungerade (och fungerar fortfarande) klassificering som ett 

maktverktyg som sorterade in människor i kategorier över önskvärda eller icke önskvärda. 

Detta benämner Ambjörnsson som en normaliseringsprocess. Denna process, menar Foucault, 

har ännu större verkan i ett samhälle eller en situation där individen känner sig iakttagen, då 

hotet om att bli avslöjad för att inte passa in är ännu större. Foucault beskriver detta som 

normsystemets införlivelse i individen.
38

 Då heterosexualitet både är den mest förekommande 

och accepterade sexuella identiteten i dagens samhälle utgör den normen som i detta fall 

eftersträvas. Detta gör heteronormativitet till ett centralt tema att undersöka inom queerteorin. 

Genom att använda sig av begreppet heteronormativitet snarare än heterosexualitet förklarar 

Ambjörnsson att en vill tydliggöra det faktum att det är ett normsystem, uppburet av 

strukturer, institutioner, lagar, språk och handlingar som upprätthåller och framställer 

heterosexualitet och heterosexuella relationer som det mest åtråvärda sättet att forma sitt liv, 

som ämnas undersökas snarare än sexuella preferenser hos enskilda individer.
39

 

 

3.2 Kroppsnormativitet och Cripteori 

Denise Malmberg har som en analogi till begreppet heteronormativitet konstruerat begreppet 

kroppsnormativitet, där den ”normala”, fungerande och hela kroppen – normaten – ges 

företräde framför den ”onormala”, icke-fungerande och icke-hela kroppen.
40

 Icke-fungerande 

kroppar blir per automatik avvikande precis på samma sätt som bärare av sexuella begär 

bortom normen. Föreställningar om vad som är normalt är dock kontextbundet och således 

föränderligt över tid och rum.
41

 Malmberg menar att den normala kroppen i vår tid implicit är 

att betrakta som en ungdomlig kropp.
42

 

I likhet med queerteori vill cripteori ifrågasätta de maktordningar som på olika sätt begränsar 

funktionshindrade personer, dels genom att deras handlande rent praktiskt försvåras och dels 

genom att det ogiltigförklaras, då det görs på fel sätt i förhållande till normen. I 

examensarbetet  Från könlös och avsexualiserad till sexuell och kåt refererar Lisa Ericson till 

crip- och queerteoretikern Carrie Sandahl som menar att: ”Because disabled bodies are often 

unable to perform certain gendered behaviors in ‘passable’ ways, the disabled are often 

considered genderless (or less than male or female) and, by extension sexless.”
43

  

                                                           
37
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38

 Ibid. Sid. 29 
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4. Metod 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i kvalitativ textanalys utifrån ett queerperspektiv. Valet 

av teori innebär att analyserna, trots att sexualitet främst är det som undersöks, till stor del 

även kommer att innefatta ett utredande av könsroller, maskulinitet och femininitet, samt 

dessas förhållande till normen. Detta är, enligt queerteorin, en oundviklig process då 

sexualitet och genus är avgörande i förståelsen av varandra. 

 

4.1 Textanalys 

Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus i Textens mening och makt kan texter betraktas 

spegla diskurser aktuella för sin samtid och således användas som ett verktyg för att både 

belysa och studera dessa.
44

 Valet att utgå från textanalys innebär att frågor som berör hur 

skolorna rent praktiskt väljer att arbeta med böckerna helt faller bort. Mitt syfte med 

uppsatsen är dock i första hand att undersöka vilka olika positioner, i förhållande till 

sexualitet, de olika böckerna erbjuder en läsare. 

 

4.2 Tolkningsramar och analysverktyg 

Som tolkningsramar för analyserna har jag använt mig av Maria Österlunds flick- och 

pojkmatriser som på ett ingående, och mycket stereotypiserat, sätt redogör för gestaltningen 

av flickor och pojkar inom skönlitteraturen, samt för de ramar dessa olika karaktärer har att 

förhålla sig till. I mina tolkningar och analyser av de skönlitterära verken kommer jag utöver 

dessa matriser att utgå från samt förhålla mig till queerteorins fyra insikter, Rubins modell 

över den sexuella värdehierarkin samt, i vissa specifika fall, cripteori och Malmbergs 

teoretisering över kroppsnormativitet.  

 

4.2.1 Flick- och pojkmatris 

Litteraturforskaren Maria Österlund har utformat matriser för flickor och pojkar i 

ungdomslitteraturen, med utgångspunkt i den av Butler utformade heterosexualla matrisen.   

Österlund uppmärksammar att den tidigare forskningen rörande flickroller i ungdomsromaner 

tar avstamp i motsatsparet protest och anpassning i användandet av begreppet flicktyp, men 

menar att de gör så utan att egentligen upprätta något förhållningsmönster för dessa flicktyper. 

Själva begreppet flicktyp menar Österlund fungerar som en ”sammanfattning av 

                                                           
44
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gemensamma kännetecken hos en flickkategori”.
45

 Detta, påpekar hon, gör att begreppet i sig 

blir bristfälligt då det inte betonar den underliggande processen eller ser till den diskurs inom 

vilken begreppet befinner sig.
46

 

Som analysverktyg avser dessa matriser att låta läsaren upptäcka glidningar och 

omförhandlingar inom grundtyperna. Modellen bygger således på stereotypa 

könskonstruktioner, utformade som varandras uteslutande motsatser.
47

 Dessa stereotyper 

förhåller sig även till en hierarkisk könsordning där femininitet är underordnad maskulinitet. 

För en karaktär att göra en förflyttning mellan de inom matrisen sanktionerade kategorierna 

innebär inte detsamma som en omförhandling, då det enbart består i ett utbyte av en stereotyp 

för en annan.
48

 Genom att utforma en flick- respektive pojkmatris vill Österlund påvisa hur 

skönlitterära flick- och pojkskildringar förhåller sig till en outtalad och underförstådd norm 

som utgör ramarna för karaktärernas beteenden och handlingar, men även hur dessa ramar är 

förhandlingsbara över tid och rum.
49

  

Österlund lyfter fram ett stereotypiserat schema över önskvärd femininitet och maskulinitet 

utformat av John Stephens och menar att detta kan användas i läsning och tolkning av flick- 

och pojktyper. 

 

 

50
 

 

                                                           
45
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46
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4.2.1.1 Flickmatris 

Flickmatrisen har, precis som alla vidare försök att utveckla en tolkningsram för en litterär 

flicktyp, sin utgångspunkt i en enkel trestegskonstellation: Duktig flicka – Pojkflicka – Dålig 

flicka, där duktig respektive dålig flicka utgör ytterligheterna och således uppfattas som 

varandras motpoler. Anpassning, könsbyte samt protest är de strategier som ligger till grund 

för de olika flicktyperna. Matrisen kan efterhand fyllas på med olika begreppspar, exempelvis 

passiv –aktiv, platt –rund etc., i avsikt att skapa en mer nyanserad tolkningsgrund.
51

  

 

52 

 

Österlund förklarar att flickskildringen under 1980- och 1990-talet skiljer sig från tidigare 

årtiondens ungdomsböcker med kvinnliga huvudkaraktärer, då den ofta har sin utgångspunkt i 

extraordinära händelser eller situationer. Hon menar att romanerna går från att ha skildrat det 

vardagliga livet till att förhålla sig kring ämnen såsom våld, övergrepp, svek och 

samhällskritik där ett moraliskt ställningstagande ofta blir centralt. Hon hänvisar till Sonja 

Svenssons uttalande om att ungdomsromanen under 1990-talet alltmer står att ta sig samma 

uttryck som den tidigare pojkboken då det med få undantag är en maskulin sfär som 

skildras.
53

 En av förklaringarna till detta, menar både Österlund och Svensson, kan vara att 

dessa skildringar ofta är författade av män. Efter millenieskiftet vänder trenden åter och en 

nytolkning av den traditionella flickboken hamnar i fokus. En omformning av flicktyperna 

sker dock redan under 1990-talets gång och består i huvudsak i att de gamla 

flickstereotyperna ersätts med nya; den tveksamma och den våldsamma. Österlund menar att 

dessa nya flicktyper främst bör betraktas i ljuset av romanernas utgångspunkt aktuell för 

tiden,  då de främst illustrerar positionerna värnlöshet och flickmakt.
54

  

Österlund påpekar att flickmatrisen, precis som den heterosexuella matrisen, bör betraktas 

som ett sorteringsverktyg som reproducerar föreställningar om vad det innebär att tillhöra 
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könskategorin flicka. Denna sortering  utgår framförallt från yttre attribut såsom utseende, 

klädsel och beteende men förhåller sig även till känslor.
55

 

Eva Reimers påpekar i artikeln Asexuell heteronormativitet vikten av känslor i skapandet av 

kön genom att hänvisa både till teorier av Judith Butler och Don Kulick som menar att den 

samhälleliga föreställningen om kön till del består i en förväntad attraktion till det motsatta 

könet. Skapandet av kön kan således sägas vara beroende av sexualitet då ett brott mot den 

förväntade heterosexuella normen leder till att uppfattningen av kvinnligt respektive manligt 

rubbas. En man som attraheras av män blir på så vis uppfattad som mindre manlig, precis på 

samma sätt som en kvinna som attraheras av kvinnor uppfattas som mindre kvinnlig.
56

 

 

Den duktiga flickan/Anpassning 

Den duktiga flickan är en flicktyp som genom sin utformning stödjer könsmaktsordningen. 

Måttlighet, menar Österlund, är ett av den duktiga flickans tillskrivna attribut som lyckats 

fortleva historiskt. Andra adjektiv som ofta beskriver henne är snäll, präktig, 

omhändertagande, glad och dygdig. En viktig aspekt i framställningen av den duktiga flickan 

är att hon placeras i en anpassningsintrig som har ”ett klart samband med samtidens syn på 

femininitet”
57

 samt att hon ”skildras i ett händelseförlopp som understryker dessa 

egenskaper”.
58

 

 

Den dåliga flickan/Protest 

Den dåliga flickan är som tidigare nämnt en motpol till den duktiga flickan precis som protest 

är en motpol till anpassning. Det är således underförstått att denna flicktyp bryter mot de 

normramar inom vilka hon förväntas verka. Sexualitetsaspekten, menar Österlund, får en 

avgörande roll i gestaltningen av den dåliga flickan då begreppet i sig kan anses vara kopplat 

till sexuell lidelse.
59

 Om den duktiga flickan är att betrakta som en själ och ett sinne är den 

dåliga flickan att betrakta som en kropp och ett ”föremål för stigmatisering”
60

 I likhet med 

den förväntade heterosexualiteten, kommer brott mot genusnormen påverka tolkningen av den 

protesterande flickan. Hennes försök att röra sig utanför de sanktionerade ramarna, oavsett 
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anledning, är i sig ett brott mot den rådande könsmaktsordningen. Det krävs således väldigt 

lite aktiv handling för att betecknas som en dålig flicka.
61

 

 

Pojkflickan/Könsbyte 

I boken Förklädda flickor – könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman 

undersöker Österlund romaner där könsförklädnad är ett avgörande tema. Österlund gör 

således en åtskillnad mellan förklädda flickor och pojkflickor, i den mening att pojkflickor 

inte nödvändigtvis låtsas vara pojkar utan snarare anammar pojkattribut medan de förklädda 

flickornas förklädnad är avsedd att lura åskådare.
62

 Dessa två kan dock tolkas ligga såpass 

nära varandra matrismässigt att jag valt att bortse från denna åtskillnad, då det inte påverkar 

mina analys, till gagn för en mer djupgående förklaring. 

Om den duktiga flickan och den dåliga flickan utgör flickmatrisens ytterligheter, kan 

pojkflickan sägas utgöra en avvikelse. Detta beror på att pojkflickan förhåller sig till en 

kategori bortom det stereotypa flickspektrat – pojken.
63

 Österlund förklarar pojkflickans roll i 

litteraturen som en förmedlare mellan den duktiga och den dåliga flickan, samt som ett försök 

att ”gestalta flickans pendling mellan anpassning och protest i relation till 

könsmaktsstrukturer”.
64

 Av de tre flicktyperna är pojkflickan den enda som inte är att betrakta 

som statisk. Istället är det en karaktär som kan förväntas röra sig mellan flick- och pojkskap.
65

 

I likhet med den dåliga flickan rubbar pojkflickan könsordningen genom att inte falla inom 

ramarna för genusnormen. Till skillnad från den dåliga flickan blir pojkflickan inte 

sexualiserad eller stigmatiserad. Hennes protest – könsbytet – är inte kopplad till sexualitet 

utan till ett motstånd till den erbjudna flickrollen.
66

 Pojkflickans brott mot genusramverket är, 

till skillnad från den dåliga flickans, på sätt och vis sanktionerat i könsmaktsordningen. Detta 

kan förklaras genom Yvonne Hirdmans genussystem som menar att mannen är norm.
67

 

Pojkflickans handlande ligger således i linje med den rådande genushierarkin där män 

betraktas som det främsta könet och maskulinitet som högre stående än femininitet.  
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4.2.1.2 Pojkmatris 

Pojkmatrisen är till formen uppbyggd på samma sätt som flickmatrisen. Den består av två 

ytterligheter – Macho och Mes – och har en tredje kategori, eller avvikelse, som tillsynes 

befinner sig någonstans mittemellan och förhåller sig till ytterligare en kategori – flickan.  

 

68
 

                                                                        

Det finns dock avgörande inneboende skillnader mellan de olika matriserna, som är kopplade 

till normalitet och makt. Dessa skillnader ligger främst i kategorin med motivet ”könsbyte” då 

den inte är konstruerad att innefatta detta motiv på samma sätt som flickmatrisens. Österlund 

menar emellertid att det finns likheter mellan de två, då könsbytet även här innebär en 

glidning över genusgränserna. Hon hänvisar vidare till John Stephens utformning av de olika 

pojktyperna där macho ersätts med old boy – bäraren av traditionella machoideal, mes ersätts 

med mommys boy – med en grumlad maskulinitet, och mjuk pojke ersätts med new boy – en 

pojke som målas upp som en kreativ konstnärssjäl som läser böcker och uttrycker sig genom 

skrift eller annan form av självförverkligande. Som besitter etisk styrka istället för fysisk och 

på så sätt ändå kan betraktas som modig.
69

 Stephens utformning av new boy-typen ger 

emellertid inte mer giltighet till pojkmatrisens utformning, då den på intet sätt relaterar till 

flickan i samma utsträckning som flickmatrisens pojkflicka relaterar till pojken. Österlund 

förklarar detta med att det i flicktypen finns ett inbyggt närmande till maskulinitet medan det i 

pojktypen finns ett inbyggt avståndtagande från femininitet, vilket hänger samman med den 

heterosexuella matrisens underordning av det senare.
70

 Hon medger att det inom pojkmatrisen 

fattas en direkt motsvarighet till pojkflickan, alltså en flickpojke och menar istället att mes är 

den kategori som ligger närmast att motsvara densamma, men att den i sin tur saknar 

förhandlingspositionen pojkflickan får. Ännu en skillnad mellan de två matriserna består i 

motivet protest, som i flickmatrisen betraktas som en aktiv handling då den hänger samman 

med den dåliga flickan. I pojkmatrisen kopplas strategin protest istället samman med 
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pojktypen mes, vilken i sig är att betrakta som passiv. Denna skillnad hänger i sin tur samman 

med könsmaktsordningen. Pojkar står att tjäna på anpassning till en stereotypiserad norm då 

det ger dem fördelar medan samma norm begränsar flickor vilket lämnar dem med få andra 

alternativ än protest.
71

 Vidare är passivitet och aktivitet egenskaper som förknippas med 

femininitet respektive maskulinitet.
 72

 

 

      4.3 Realibilitet och giltighet 

Tolkning av skönlitteratur är alltid någonting subjektivt och en läsares förförståelse fungerar 

på sätt och vis avgörande för hur det lästa kommer uppfattas. Då denna uppsats vilar på 

kvalitativa textanalyser har jag därför valt att så ingående som möjligt ge en bild av de 

tolkningsramar och teorier som utgjort min grund för att tydliggöra hur analysarbetet gått till. 

I de stycken där jag har funnit och gjort tolkningar av något som implicit kommer till uttryck i 

texten har jag även försökt underbygga dessa med citat så att den som läser skall ges 

möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt se vad som åsyftas. 

Det är viktigt att påpeka att jag i mina analyser inte särskiljer mellan författarens och 

karaktärernas syn på eller uppfattning av ”verkligheten”. Det är inte min avsikt att tolka 

författarens bakomliggande budskap, utan att se på sexualitet så som den framträder och 

porträtteras i texterna. Mina slutsatser tar således ingen hänsyn till de skillnader som kan 

finnas mellan karaktärernas och författarnas röster. 

Eftersom jag valt att arbeta med litteraturen genom en textanalys kommer denna uppsats, som 

tidigare nämnts, inte säga någonting om hur litteraturen i fråga används i klassrummet eller 

om hur den uppfattas samt diskuteras av elever och lärare. 

 

 

5. Centrala begrepp  

      

     Sexualitet 

Då begreppet sexualitet kan ha mer än en innebörd väljer jag att här dels redogöra för 

skillnaderna, dels gå igenom vad jag fortsättningvis avser i användandet av termen.  

Sexualitet kan dels betraktas innebära sexuell identitet och inrymmer således allt ifrån hetero- 

och homosexualitet till asexualitet; dels sexuell läggning vilket i sin tur förhåller sig till begär. 
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Då asexualitet förklaras genom en avsaknad av sexuella begär eller sexuell attraktion, samt 

hos individer då identitet och begär inte sammanfaller, behöver dessa olika innebörder 

emellertid särskiljas. Jag kommer i användandet av begreppet sexualitet fortsättningsvis 

främst avse sexuell identitet, om ingenting annat nämns. 

Sexualitetsbegreppet problematiseras ytterligare genom termen normerande 

(hetero)sexualitet, vilket kort kan förklaras vara då både sexuell identitet och sexuella begär 

förhåller sig till normen. Det innebär således att även uttryck för heterosexualitet kan ses som 

avvikande. Detta exemplifieras i Rubins modell på sidan 12. 

 

     Förgivettagen och Föreställd heterosexualitet 

I min analys kommer jag använda mig av begreppen förgivettagen- och föreställd 

heterosexualitet. Med dessa begrepp ämnar jag belysa böckernas och/eller karaktärernas 

förhållningssätt till heteronormen. Med förgivettagen heterosexualitet avser jag en 

heterosexualitet som varken blivit bekräftad eller förnekad genom karaktärernas handlingar 

eller på annat sätt direkt behandlad i boken, men som i en heteronormativ kontext ses som 

självklar och underförstådd. Begreppet kan således appliceras på en bok eller karaktär även då 

ämnet sexualitet inte blivit direkt påtalat eller behandlat. 

Begreppet föreställd heterosexualitet sätts i verkan först när en karaktär har en uttalad eller 

utskriven sexualitet att förhålla sig till och där flera olika begär mer eller mindre implicit 

kommer till uttryck. Begreppet innebär att uttryck för heterosexuella begär, genom sitt 

förhållande till normen, automatiskt vinner företräde framför uttryck för andra begär. 

 

     Man/Kvinna respektive Maskulinitet/Femininitet 

Medan begreppen man och kvinna avser biologiskt kön är begreppen maskulinitet och 

femininitet en del i konstruerandet av genus och avser en rad beteende- och 

handlingsnmönster vilka inte nödvändigtvis stämmer överrens med det biologiska könet.
73

  

 

     Genusordning 

 Genusordning, eller genussystem, är en term som avser förklara den rådande maktordningen 

mellan könen genom att påvisa två grundläggande principer; isärhållning och hierarkisering. 

Isärhållningen fungerar genom att så kallade  kvinnliga och manliga egenskaper – eller 

femininitet och maskulinitet, om man så vill – sätts i motsatsförhållande. Dessa egenskaper 
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värderas sedermera olika och då mannen blir betraktad som norm är de manliga egenskaperna 

de mest eftertraktade och således högst värderade. Detta kallas hierarkisering.
74

 

 

     Kollektiv karaktär 

Begreppet kollektiv huvudperson innebär att det i en bok kan förekomma flera huvudpersoner 

men att dessa, genom att sammanföras, kan tolkas utgöra en mer mångsidig och komplex 

helhet. Österlund menar att detta är relativt vanligt förekommande i ungdomsromaner.
75

 Jag 

har emellertid valt att omformulera begreppet till att innefatta alla karaktärer, och kommer 

därför hädanefter att använda mig enbart av termen kollektiv karaktär. 

 

 

6. Analys 

De fyra romaner som ligger till grund för min undersökning, och som jag valt på grunder jag 

tidigare redovisat, är: Blåögd, Ett hål om dagen, Flugornas herre samt Dvärgen. Dessa 

böcker skiljer sig åt på en rad olika sätt. Till att börja med anser jag det viktigt att påtala att 

Blågögd och Ett hål om dagen, till skillnad från Flugornas herre och Dvärgen, är 

ungdomsromaner och således situerade i en ungdomskontext. Flugornas herre och Dvärgen 

kan å sin sida sägas tillhöra en litterär kanon, vilket innebär att de är verk som betraktas ha 

haft en avgörande roll för såväl efterkommande litteratur som samhället i stort och både 

Golding och Lagerkvist har tilldelats nobelpriset i litteratur. 

Både Ett hål om dagen och Flugornas herre har en allvetande berättare medan Blåögd och 

Dvärgen är skivna i förstapersonsperspektiv. Detta innebär, för de två senare böckerna, att all 

information om karaktärerna utöver huvudkaraktären själv är subjektiv. Det betyder inte 

nödvändigtvis att en analys försvåras, men att karaktärernas handlande måste tas i beaktande 

på ett helt annat sätt, då det är först genom detta läsaren når någon form av objektiv sanning. 

Blåögd och Ett hål om dagen är romaner situerade i närtid och skrivna inom de femton 

senaste åren medan Dvärgen och Flugornas herre är skrivna 1944 respektive 1954. Även detta 

påverkar läsningen, då såväl den heterosexuella värdehierarkin som de olika matriserna är 

utformade, och bör förstås, inom en nutidskontext.  

Blåögd skiljer sig från de andra böckerna i det hänseende att fokalisatorn, dvs. berättaren, har 

ett kön som inte sammanfaller med författarens. Detta kallas heterovokalisering eller 
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crossvokalisering.
76

 Österlund menar att biologiskt kön inte är att betrakta som avgörande för 

giltigheten i en berättarröst
77

, men påpekar att gestaltandet av flickor i ungdomaromaner 

skrivna av manliga författare ofta saknar övertygelse då inget avkall görs på traditionella 

”maskulina hjälteroller”.
78

  

Flugornas herre skiljer sig från övriga böcker då karaktärerna helt utgörs av pojkar som är 

mellan 6-12 år gamla. Slutligen skiljer sig Ett hål om dagen och Flugornas herre från de andra 

böckerna då de är uppbyggda på helt andra premisser än de övriga verken och mer eller 

mindre avsexualiserade i sin utformning. Detta innebär att mycket lite uttryck för sexualitet 

står att finna i texten och snarare kommer till uttryck mellan raderna och/eller genom 

karaktärernas egna föreställningar och förförståelser. Dessa kan således mycket sälla 

tillskrivas en specifik karaktär utan utgörs istället av någon allmän abstraktion som främst är 

bunden till den allvetande berättaren. De båda böckerna innefattar även en större grupp av 

karaktärer som kan tolkas fungera som en form av kollektiv karaktär, d.v.s. som bärare av 

olika attribut och sidor som tillsammans skapar en mer sammansatt karaktär. Detta gör dem 

svåra att separera och analysera var för sig. Av denna anledning har jag valt att strukturera 

upp presentationerna över dessa analyser aning annorlunda än för de övriga böckerna. 

 

 

6.1 Blåögd 

Blåögd, av Mats Berggren (1999), är en ungdomsroman skriven i ett förstapersonsprespektiv. 

Huvudkaraktären är en femtonårig tjej vid namn Sara som, tillsammans med sina föräldrar, 

lever i en svensk förort. Hon beskriver sig själv som en typisk tonåring; uttråkad, orkeslös, 

skoltrött och på gränsen mellan barn- och vuxenliv. Hennes dagar spenderas i skolan eller på 

ett fik i centrum, kvällarna på ungdomsgården eller något disco, alltid tillsammans med sin 

bästa vän, Mikaela. 

Berättelsen, som inleds med meningen: ”Jag såg Johan första gången en seg onsdagskväll 

[...]”
79

, är utformad som en återgivning och både direkt och indirekt centrerad kring 

karaktären Johan.  

Det är Johans blå ögon som Sara blir kär i vilket föranleder tolkning att det är till dessa titeln 

syftar. Det dröjer dock inte länge förrän ännu en tolkningsmöjlighet – att det är Saras egen 

naivitet som hänsyftas – öppnas upp. Johan visar sig nämligen vara långt ifrån vad Sara intalat 
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sig. Detta står klart när han misshandlar en kille pågrund av dennes etnicitet och sedan ringer 

till henne för att skryta. När Sara anmäler honom börjar hennes liv plötsligt ta en obehaglig 

vändning. I skolan utsätts hon för direkta hot om våld då hon ses som en svikare av dels sin 

pojkvän och dels synen på den egna etnicitetens överordnad. Hemma fortsätter hoten indirekt 

genom att Johans kompisar ständigt befinner sig utanför hennes hus, redo att följa efter henne 

vart hon än åker, samt en rad nattliga telefonsamtal där någon skrattar i andra änden. Dessa 

hot når sin kulmen när någon förgiftar hennes hund. 

Både flick- och pojkmatrisen och den heterosexuella matrisen kan utan svårigheter appliceras 

över bokens olika karaktärer och utformning. Med utformning menar jag att boken är 

uppbyggd på en rad föreställningar som utgår från en förgivettagen heterosexualitet och 

genusnorm och som ligger som ett avgränsande ramverk och rutnät över handlingen.  Detta 

kommer kanske bäst till uttryck genom en passage rörande en nunna. Scenariot som målas 

upp är att Sara, under en bildlektion, gör ett kollage bestående av ett tidningsutklipp 

föreställande en nunna, med sin innerliga blick riktad uppåt mot en rad utklipp föreställande 

män i olika stereotypa utformanden (cowboy, soldat, kung, astronaut etc). Denna placering av 

nunnan i kollagets nederkant med männen placerade ovanför beskrivs sedermera förändra 

blicken från innerlig till förälskad. En nunna är, per definition, en kvinna som lever i celibat 

vilket innebär ett avstående från allt sexuellt umgänge.
80

 I passagen tillskrivs hon dock både 

en underordnad femininitet i form av den passivt trånande kvinnan och en normerande 

sexualitet då den står i direkt relation till män. Både genusnormen och den förgivettagna 

heterosexualiteten försträrks ytterligare av  meningen: ”Det var ingen tvekan, den här kvinnan 

längtade desperat efter en karl [...]”
81

. Kopplingar till stereotypa könsroller görs även senare 

i texten genom referenser till det traditionella sagoupplägget med prinsar och prinsessor, där 

Sara positionerar sig själv i kategorin för den senare,  som i sina fantasier passivt låter sig 

bortföras av Johan i natten samt bli buren och placerad på en säng, underförstått redo och 

villig att underkasta sig hans lustar. 

 

6.1.1 Sara 

Redan i bokens inledning placerar Sara in sig själv i den heterosexuella matrisen genom att 

fastslå sin attraktion till det motsatta könet och sitt underläge i förhållande till mannen.  

Hennes passiva trånande efter Johan placerar henne i samma position som den ovan nämnda 
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nunnan. Denna position cementeras vidare av att hon förklarar att det inte finns någonting 

löjligare än tjejer som förälskat glor på killar på avstånd.  

Genom beskrivningen Sara ger av sig själv sätts boken i relation till flickmatrisen. Hon 

beskriver sig ha ett hyfsat utseende, trots att delar av hennes kropp är alltför fläskiga och att 

hon i sig själv varken kan se personlighet eller utstrålning, bara ängslighet. Hon fortsätter med 

att förklara vikten av att vara försiktig vad det gäller sminkning och kläder då ”för mycket” 

smink får henne att känna det som att hon bjuder ut sig och hon vill vara precis lagom 

utmanande. Dessa beskrivningar ger uttryck för den anpassning till omvärldens krav och 

förväntningar på femininitet och att göra genus på rätt sätt som matrisens duktiga flicka är 

uppbyggd på. När hennes granne, en betydligt äldre man vid namn Andersson, kommenterar 

hennes utseende genom att säga att han önskar att han varit fyrtio år yngre – ett uttalande med 

direkt sexuella anspelningar – låter hon det inte bara passera utan försvarar det även genom att 

beskriva dels honom i termer som trivsam och harmlös och dels uttalandet som inte alls 

obegagligt och en uppriktig komplimang. Även detta står i relation till den duktiga flickan 

som utgör objektet i förhållande till den dåliga flickans krav på att vara ett subjekt. Utifrån de 

av Österlund och Svensson presenterade 1990-tals flicktyperna, vars positioner är värnlöshet 

och flickmakt, befinns Sara ständigt glidande mellan de två. Hennes handlingar i bokens 

andra hälft gör att hon till viss del kan betraktas som flickprotagonisten som enligt Österlund 

tillåts vara en stark aktör samtidigt som hon är en frivillig bärare av traditionell 

femininitet.
82

Karaktärisering av Sara blir dock både statisk och svårtillgänglig genom att 

författaren inte uppmärksammar dessa glidningar. Med detta menar jag att han inte 

problematiserar de överhängande hot om våld som försätter karaktären i en utsatt position och 

sedermera gör henne värnlös – en position som av Österlund beskrivs som en ”som ingen 

flickmakt i världen kan bemästra”
83

 – utan istället håller henne låst till en minst sagt snäv 

flickmaktsposition.  

Saras sexualitet ställs boken igenom i direkt relation till män i allmänhet och Johan i 

synnerhet. Denna sexualitet kommer till uttryck både direkt, genom att hon fantiserar om 

Johan medan hon tillfredställer sig själv – en akt som annars kan tolkas utgöra en typ av 

frigörelse från genusordningen –, att tankarna på honom gör henne våt och genom att de har 

sex, och indirekt, genom den förgivettagna och sedermera föreställda hetereosexualiteten som 

ligger till grund för bokens uppbyggnad. Hennes sexualitet står även i uttrycklig relation med 

flickmatrisens duktiga flicka. Med detta menar jag att Sara, trots att hon ger sig hän för en 
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fysisk sexualitet vilket i regel är någonting sammankopplat med den dåliga flickan, tillsynes 

gör så från en position av anpassning. I passagen då hon har sex med Johan, vilket även 

förklaras vara då hon förlorar sin oskuld, gör hon så utan anspråk på den egna 

tillfredställelsen. Förloppet framstår istället som en relativt obehaglig upplevelse, trots att 

detta inte är någonting som problematiseras av författaren och därigenom inte av Sara som 

karaktär, då det dels förklaras i termer som plötsligt och beskrivs som relativt våldsamt. 

Händelsen kan alltså, utifrån Saras position, tolkas vara en anpassning och, utifrån  Johans 

position, en makthandling, vilket återigen sätter den i relation till den heterosexuella matrisens 

överordnade maskulinitet och matrisernas passiva flicka samt aktiva pojke. 

 

6.1.2 Johan 

Johan beskrivs som halvkriminell, populär, stark och snygg vilket omedelbart placerar in 

honom i pojkmatrisens machokategori från vilken han aldrig avviker, även om Sara ibland 

försöker tillskriva honom utomstående attribut genom att referera till den lilla pojken under 

den hårda ytan. När Sara för första gången träffar Johan framgår att han är 

fosterhemsplacerad, av anledningar varken Sara eller läsaren tillåts känna till, och att han 

precis blivit förflyttat från en skola till en annan. Denna förflyttning ligger till grund för en 

”revirstrid” mellan skolans ”kung” och Johan, som genom sin karaktär och blotta närvaro gör 

anspråk på tronen, vilket förstärker hans position inom pojkmatrisen. Johan befinner sig 

ständigt i en maktposition gentemot Sara, detta även när hon genom att polisanmäla honom 

för en misshandel besitter en teoretisk makt. Denna maktposition tar sig uttryck genom ett 

överhängande hot om våld och en form av mental terror som gör att hon blir till en fånge i sitt 

eget hem. Även i det skede i boken då Sara genom att anmäla Johan tillsynes bryter sig ut ur 

positionen som den duktiga flickan förblir hennes karaktär på detta sätt stående i direkt 

kontakt med passivitet medan Johans roll är aktiv. 

I slutet av boken cementeras Johans position i machokategorin genom att hans brott och det 

medföljande straffet för hans del genererar en form av hjältestatus och betraktas förstärka 

hans maskulinitet.  

Precis som Sara är Johan en bärare av en föreställd heterosexualitet då hans sexualitet  

genomgående ställs i relation till de kvinnliga karaktärerna. Mellan raderna omöjliggörs en 

avvikelse från den normerande heterosexualiteten genom hans position inom pojkmatrisen 

samt förhållande till den heterosexuella matrisen. Hans maskulinitet, och genom den även 

hans heterosexualitet, förstärks då det implicit uttrycks att även Saras mamma finner honom 

attraktiv. 
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6.1.3 Övriga karaktärer 

Bokens övriga karaktärer, eller bikaraktärer, fungerar till stor del som upprätthållare av såväl 

den heterosexuella normen och den sexuella värdehierarkin som stereotypa könsmönster. 

Exempel på detta är de olika familjekonstellationerna som kommer till uttryck, nämligen 

Saras och Mikaelas. Både Sara och Mikaelas föräldrar bor tillsammans i heterosexuella 

relationer. Saras mamma arbetar på dagis medan pappan har ett eget företag. Mamman är den 

som sköter hemmet medan pappan alltid arbetar och i princip aldrig är hemma. Dessa 

stereotypiserade roller genljuder i de få scener läsaren erbjuds från Mikaelas hem, där 

mamman beskrivs vara den som passar upp på alla medan pappan sitter i soffan. Malmbergs 

kroppsnormativitet, och synen på normaten som en outtalat ungdomlig kropp, kommer även 

till uttryck i boken genom att Saras föräldrars sexualitet beskrivs som obehaglig, och såldes 

görs avvikande.  

Mikaela ges uttryckligen en normerande sexualitet, som även kommer att inbegripa Sara, då 

hon med hänsyftning till Johan säger att de båda skulle vilja ha sex med en sådan kropp. 

Flickmatrisens dåliga flicka presenteras genom karaktären Lena som även undfaller att 

positionera sig i Stephens stapel över önskvärd femininitet då hon, i motsats till Sara som 

passivt trånar, aktivt söker Johans uppmärksamhet. 

 

 

6.2 Ett hål om dagen 

Ett hål om dagen, av Louis Sachar (1998), är en bok vars handling har sin utgångspunkt i tre 

olika historier som på en rad olika sätt vävs samman med varandra. Den första, och 

huvudsakliga, berättelsen handlar om tonårskillen Stanley Yelnats som blivit dömd till 18 

månaders straffarbete vid Camp Green Lake – ett arbetsläger för ungdomsbrottslingar beläget 

i den Texanska öknen som leds av Chefen och sköts av Mr Sir och Pendanski. Vid sin 

ankomst i lägret placeras han in i D-gruppen, som består av sex andra pojkar och som har sin 

egen hierarkiska ordning, där pojken Zero står längst ned. Straffet består i att lägerdeltagarna 

varje dag skall gräva ett hål som mäter 1,5 meter i diameter  ute på en förtorkad sjö. Det 

framgår snart för Stanley att hålen tjänar ett ändamål större än uppfostringsaspekten i sig och 

att Chefen tycks leta efter någonting som ligger begravt i den hårda marken.  

Den andra berättelsen utspelar sig i Green Lake hundratio år tidigare, då staden fortfarande 

var bebodd och hade en sjö, och är centrerad kring lärarinnan Katherine Barlow vars kärlek 

till en färgad man ligger till grund både för hans död och hennes fredlöshet som den beryktade 

gangstern Kissin’ Kate. 
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Den tredje berättelsen handlar om Elya Yelnats, Stanleys farfars farfar, som oavsiktligt dragit 

en förbannelse över sig själv och alla kommande släktgenerationer, vilken lämnat dem 

otursförföljda, genom att i sin ungdom undlåta att upprätthålla sin del av ett avtal med en 

Madame Zeroni. 

 

6.2.1 Stanley & Zero 

Både Stanley och Zero kan i bokens början tolkas förhålla sig till pojkmatrisens 

mes/protestfält. Deras kopplingar till detta fält tar sig dock olika uttryck. 

Medan Stanley är en bärare av all de karaktärsegenskaper som står i direkt koppling begreppet 

mes –  han är en otursförföljd pojke som blir mobbad i skolan på grund av sin övervikt. På 

Camp Green Lake är han den enda av pojkarna i D-gruppen som får brev av sin mamma och 

han är alltid sist tillbaka till lägret på kvällen eftersom han är den som tar längst tid på sig att 

gräva sitt hål – förhåller sig Zero främst till strategin protest. Han är hemlös och kan varken 

skriva eller läsa. På lägret står han längst ned i D-gruppens hierarki och han benämns av 

Pendanski som värdelös. Zero’s koppling till proteststrategin kommer tydligt till uttryck då 

han inte pratar med någon förutom Stanley samt när han under ett gruppmöte då de pratar om 

vad de vill göra med sina liv, så att de skall slippa komma tillbaka till Camp Green Lake, 

demonstrativt svarar att han tycker om att gräva hål. Båda pojkarna gör under handlingens 

gång förflyttningar i riktning mot Stephens new age boy. För Zero uttrycks detta dels genom 

att han lär sig läsa och skriva och dels genom att han, i likhet med Stanley, särskiljer sig från 

övriga karaktärer genom att bli en bärare av etik och moral. Detta uttrycks främst i slutet av 

boken, när denna moral rent konkret ställs mot de vuxnas korruption, men även genom den 

relation de har till varandra som i sin tur står i en form av motsatsförhållande till de andra 

pojkarna som främst agerar utifrån egen vinning. 

 

6.2.2 Mr Sir, Mr Pendanski & Chefen 

De två lägerledarna Mr Sir och Pendanski framtsälls i boken som varandras motsatser. Medan 

Mr Sir, som namnet antyder, helt kan tolkas förhålla sig till machokategorin – han är 

respektingivande, auktoritär och handfast – utmålas Pendanski till en början som lugn, 

kamratlig och välmenande. Dessa skillnader förstärks ytterligare av att Pendanski går under 

smeknamnet ’morsan’. Chefen, å sin sida, är en karaktär som uteslutande kan placeras in i 

matrisens fält över pojkflickan, då hon helt saknar attribut som traditionellt anses vara 

kopplade till femininitet. Hon är självisk, auktoritär och aggressiv. Hennes koppling till 
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maskulinitet förstärks vidare av att hon är fullständigt likgiltig inför andras välmående och 

säkerhet, vilket kommer tilluttryck när Zero, och sedermera Stanley, försvinner ut i öknen: 

 

’Finns det någon som kan komma att ställa frågor? Någon socialarbetare som brydde sig om 

honom?’ 

’Han hade ingen alls’, sa mr Pendanski. ’Han var en icke person.’ 

Chefen tänkte efter ett ögonblick. 

’Okej’, sa hon, ’ jag vill att du förstör hans papper.’ 

Mr Pendanski nickade. 

’ Han var aldrig här’, sa Chefen.
84

  

  

Dessa tre karaktärer, som alla är mycket statiska i sin utformning, binds i slutet av boken 

samman genom en gemensam dold agenda. Deras beteenden och handlingar kan således 

tolkas vara utformade med denna agenda som grund och bör kanske därför ses som en form 

av kollektiv karaktär, vilket i sin tur skulle göra en mer dynamisk antagonist. 

 

6.2.3 Katherine Barlow  

Katherine Barlow skiljer sig från de vuxna karaktärerna i det avseende att hon, i likhet med 

Zero och Stanley, gör en glidning inom matrisen och från alla andra karaktärer i det avseende 

att hon är den enda som direkt tillskrivs en sexualitet. 

När hon för första gången presenteras, i bokens 23:e kapitel, framställs hon genom sitt arbete 

som stadens enda lärarinna som både omtänksam och omhändertagande, utöver att vara både 

vacker och huslig. Hon blir uppvaktad av stadens rikaste och mest eftertraktade man, men 

avböjer hans inviter, för att istället förälska sig i lökplockaren Sam. En placering i matrisens 

fält för den duktiga flickan försvåras således av att hon, genom att ta avtånd från en förväntad 

sexualitet, utmanar den stereotypa flickrollen. Hennes realtion till Sam, som sedermera 

resulterar i hans död, fungerar som utlösare för hennes positionering inom matrisens fält för 

pojkflickan vilken rent praktiskt kommer till uttryck genom att hon lämnar sitt gamla liv 

bakom sig och blir ökenbanditen Kissin’ Kate – ett öknamn hon tilldelas då hon alltid kysser 

de män hon mördar. 

      

     6.2.4 Boken som helhet 

Romanens koppling till en genusordning synliggörs tidigt i boken och upprätthålls både 

genom att Mr Sir ständigt låter upprepa att Green Lake inte är ett flickscoutläger och att 
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pojkarna inte är flickscouter och genom att de två kvinnliga karaktärerna främst förhåller sig 

till en eftersträvandsvärd maskulinitet. Ett visst förhandlingsutrymme erbjuds emellertid och 

uttrycks främst genom Chefen och Katherine Barlow. Chefen utmanar, både indirekt – genom 

sin ställning – och direkt – genom att hon vid ett tillfälle handgripligen attackerar honom –,   

Mr Sir’s position som den främsta bäraren av maskulinitet. Detta förhållande genljuder även i 

berättelsen om Katherine, även om det där försvåras genom hennes relation till en sexualitet 

och sedermera till män. Till skillnad från Katherine, vars handlingar står i direkt relation till 

män, vilket i sin tur förstärker både hennes egen och romanens förhållande till en heteronorm, 

tillåts Chefens agerande förstås som indirekt kopplat till Katherine Barlow. 

Även om dessa karaktärer kan tolkas fungera ifrågasättande av en stereotyp skildring av 

kvinnan hindras detta dock genom att de görs statiska.  

Ett ifrågasättande av könsrollerna kan även tolkas komma till uttryck genom karaktärerna 

Stanley och Zero och uttrycks framförallt i en passage där Stanley bär Zero uppför ett berg. 

Litterära paralleller kan dras såväl till  Marie de France ”De bägge älskande” – där en ung 

man bär sin älskade uppför ett berg, utan tankar på sin egen hälsa – och till berättelsen om 

Orefeus som leder Eurydike upp från Hades. Denna handling tillskrivs dock en egen innebörd 

inom boken, som knyter samman huvudberättelsen med en av sidoberättelserna. 

 

I likhet med Blåögd utgörs grunden i Ett hål om dagen av en förgivettagen heterosexualitet. 

Det innebär att även då enbart en av karaktärernas sexualitet någonsin kommer till direkt 

uttryck i texten presenteras för läsaren en underliggande heteronorm. Det främsta beviset för 

detta är att alla de kärleksrelationer som faktiskt presenteras, om än i handlingen periferi, är 

heterosexuella. Exempel för hur denna norm lyfts fram finns emellertid att hitta även hos 

huvudkaraktärerna, dels genom att ett brev Stanley får antas vara från hans flickvän –  trots att 

det i själva verket är från hans mamma – och genom Stanleys reaktion på detta antagande som 

någonting positivt. Dels genom en passage där Zero och Stanley hittat en gammal eka, med 

namnet Mary Lou, på den torra sjöbotten: 

 

’Jag kan slå vad om att hon var söt’, sa Zero. ’ Någon måste ha älskat henne väldigt mycket för 

att döpa en båt efter henne.’  

’Visst’, sa Stanley. ’ Jag slår vad om att hon var ursnygg där hon satt i baddräkt i båten medan 

hennes pojkvän rodde.’
85

 

 

                                                           
85

 Sachar, L. Ett hål om dagen. Sid. 144 



29 
 

Ovanstående citat ger även uttryck för en stereotyp föreställningsvärld, där kvinnan förväntas 

vara vacker och passiv. Denna bild ifrågasätts dock genom att de två kvinnliga karaktärerna, 

Chefen och Katherine Barlow, främst förhåller sig till matrisens fält för pojkflickan. 

 

Ett hål om dagen är överlag en väldigt avsexualiserad roman vars handling vilar på helt andra 

premisser. Det är således svårt att finna någon grund för att applicera den sexuella 

värdehierarkin på romanen. Av bokens alla karaktärer är Katherine Barlow den enda som 

uttryckligen förhåller sig till någon form av sexuell värdehierarki då hon bryter mot normen 

genom att förälska sig i en man med en annan etnicitet. Även om det i Rubins modell inte 

finns något fält betecknat ”sexualitet över rasgränserna” kan en som läsare dra slutsatsen att 

detta, i en amerikansk 1800-tals kontext, skulle ha landat henne i den yttre cirkeln. 

Katherines uttalade sexualitet kan även tolkas fungera begränsande. Med detta menar jag att 

hennes placering i matrisens fält för pojkflickan har sin grund i det faktum att hon, genom att 

bli en gangster, förhåller sig till en maskulinitet. Hon tillskrivs dock inga nya attribut, utan 

lämnas helt att förstås genom det kännetecken hon lämnar bakom sig och som ligger till grund 

för hennes öknamn. På så sätt blir hon en karaktär som går från dynamisk till statisk och som 

ställs i uteslutande relation till sin roll som bärare av en heteronormativ sexualitet. 

 

 

6.3 Flugornas herre 

Flugornas herre, av William Golding (1954), är en roman som utspelar sig strax efter andra 

världskrigets slut och tar sin början då en grupp engelska pojkar mellan 6-12 år efter en 

flygkrash orsakad av en atombombsexplosion finner sig strandade på en öde ö. Till en början 

finner de situationen både exalterande och befriande:  

 

’Finns det inga vuxna alls?’ 

’Jag tror inte det’ 

Den ljusa pojken sade detta i högtidlig ton, men så vaknade förtjusningen hos honom, den 

uppfyllda drömmens förtjusning.
86

 

 

Denna förtjusning skall dock snart komma att bytas mot vardag och insikten om att de måste 

organisera sig. Under ett möte väljer de pojken Ralph till att bli gruppens ledare, ett beslut 

som möts med missnöje från Jack, som anser sig bättre lämpad för jobbet. Ralph låter därför 
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göra Jack till huvudansvarig för jakten och ledare över en grupp pojkar som får bli jägare. 

Den viktigaste uppgiften på ön, påpekar Ralph, är emellertid att göra upp och underhålla en 

signaleld på öns högsta punkt så att räddning kan finna dem. Jack åtar sig frivilligt det främsta 

ansvaret för att en eld hålls brinnande och lovar att jägarna skall turas om att vakta den. 

När Ralph en bit in i boken lägger märke till ett skepp borta vid horisonten bara för att 

upptäcka att signalelden lämnats till att dö ut medan jägarna gett sig ut på en fruktlös jakt är 

det början till den osämja som sedermera skall komma att råda på ön. Medan rivaliteten 

mellan Ralph och Jack växer sig allt starkare börjar även de mindre pojkarna få svårare att 

separera mardrömmar om ett odjur från verkligheten – en situation som utnyttjas av Jack som, 

efter att ha brutit sig loss från gruppen, söker vinna över dem till sin sida genom löften om att 

han, i rollen av jägare, kan försvara dem från odjuret. Jack utnämner sig själv till totalitär 

hövding för denna nya grupp som sakta driver allt längre från civiliserat liv och när pojken 

Simon ”av misstag” dödas upphör denna koppling helt.  

Efter att Jack stulit Nasses glasögon, öns enda medel för att göra upp eld, vilket lämnar Nasse 

mer eller mindre oseende och Ralphs signaleld omöjlig att hålla vid liv, beslutar sig gruppen 

(nu endast bestående av fyra pojkar) för att gå tvärs över ön till Jacks läger på en klippa och 

kräva dem tillbaka. Med hjälp av en hävstång välter Roger – Jacks högra hand – ett 

klippblock över Nasse. Därefter finns det bara en uppgift som intresserar Jack: att döda Ralph. 

 

6.3.1 Ralph & Nasse 

Ralph är en karaktär som i början av boken förhåller sig någonstans mellan matrisens macho 

och Stephens new age boy. Han beskrivs som både maskulin och moraliskt god, han har 

varken Nasses intelligens eller Jacks ledarnatur men befinner sig någonstans mittimellan. Han 

deltar i jakt men bygger även läger och kämpar ständigt för att hålla en eld brinnande så att de 

skall kunna sända röksignaler till förbipasserande skepp. Jakten och elden kommer sakta att 

utgöra två motpoler inom romanen, där jakt blir ett uttryck för maskulinitet och natur och eld 

blir ett uttryck för femininitet och civilisation. Dessa två motpoler förkroppsligas genom å ena 

sidan Jack – ledaren för jägarna – och å andra sidan Nasse, vars glasögon ställer honom i 

direkt koppling till elden.  

Genom boken kommer Nasse alltmer att beskrivas som Ralphs minnen och tankar, vilket går 

att knyta till Nikolajevas teorier om den kollektiva karaktären. Det är även denna relation som 

håller Ralph från att göra en glidning från Stephens new age boy. När Ralph får allt svårare att 

hålla fast tankarna om vilken nytta elden har är det Nasse som påminner honom och på så sätt 

håller honom fast vid civilisationen. 
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Nasse befinner sig boken igenom mellan Stephens mommys boy och new age boy. Han är den 

karaktär som beskrivs besitta intelligensen på ön. Han är logisk och moralisk samtidigt som 

han är klumpig och svag och han pratar istället för att handla. Det som hindrar Nasse från att 

helt förhålla sig till kategorin new age boy är hans ställning i relation till maskulinitet och 

femininitet, vilken jag kommer gå igenom lite längre fram. 

 

6.3.2 Jack & Roger 

Jack är den av bokens karaktärer som genomgår den mest påtagliga förändringen och således 

står för den största glidningen inom matrisen. En grund för denna förändring uttrycks redan i 

bokens andra kapitel:  

 

Jack rusade upp. 

’Vi ska ha, regler!’ skrek han ivrigt. ’Massor av regler! Och om någon bryter mot dom –’
87

 

 

Och: 

 

     ’Jag håller med Ralph. Vi måste ha regler som vi måste lyda. Vi är ju inga vildar i alla fall. [...]’
88

 

 

På detta vis placeras Jack i Stephens kategori över new age boy. Han är ledare för en gosskör 

(som sedermera blir jägare) och framhärdar envist att han borde bli ledare eftersom han kan 

sjunga ciss. Han är även den enda av pojkarna som till en början envisas med att bli tilltalad 

med sitt efternamn, Merridew, då förnamn är för småpojkar. Dessa uttryck för moral och 

kultur byts efterhand ut mot aggressivitet och våld och han befinner sig i slutet av boken i  

matrisens machokategoris ytterkant. Jack är även den karaktär vars handlingar ger uttryck för, 

och kan ställas i relation till, sexualitet. Dessa uttryck beskrivs ofta ha sin grund i begär och 

presenteras genom hans alltmer välutvecklat sadistiska natur: 

 

’Han tänker klå Wilfred.’ 

’Varför då?’ 

Robert skakade osäkert på huvudet. 

’Det vet jag inte. Han sa ingenting om det. Han blev arg och hade oss binda Wilfred. Han har’ 

– han fnittrade upphetsat – ’han har legat bunden i flera timmar och bara väntat – ’
89
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På följande sida tillåts läsaren veta att Jack har piskat Wilfred, och att detta är en handling 

utförd tillsynes utan anledning, annat än Jacks tillfredställelse. Denna form av sexualiserat 

våld tas inte upp i Rubins modell över den sexuella värdehierarkin men bör dock inte 

avskrivas från att tolkas som ett uttryck för sexualitet. 

I likhet med Ralph och Nasse kan Jack och Roger tolkas utgöra en form av kollektiv karaktär, 

inte minst av den anledning att Roger varken ges en ordentlig presentation eller fungerar 

avgörande för handlingen, förutom i sin roll som en förlängning av Jacks sadistiska natur. 

 

6.3.3 Simon 

Karaktären Simon kan tolkas ha en symbolisk roll i romanen. Han är den karaktär som bär 

insikten om att hotet och faran – som de andra tillskriver ett okänt odjur – ligger i dem själva 

och är sprunget ur den mänskliga naturen. När han blir vittne till jägarnas bestialiska 

övergrepp på en suggan – som i sig kan tolkas representera ett förfall från civilisationen och 

ett fall ner i människans djupaste mörker – blir han sjuk. Han fungerar även som den spärr 

som hindrar pojkarna från att helt förlora greppet om sina civiliserade jag. På detta sätt är 

Simon den enda av pojkarna som har en renodlad koppling till Stephens new age boy. 

 

     6.3.4 Boken som helhet 

Uttryck för genusordningen kan utläsas redan i bokens inledning och återkommer sedan 

boken igenom på en rad olika vis, i synnerhet i relation till tankar om räddning, som alltid 

förutsätts komma till dem i form av en man. Ett annat exempel, som främst visar prov på 

hierarkiseringen i denna ordning, kan utläsas i ett samtal mellan karaktärerna Ralph och Nasse 

där Nasse upprepade gånger försöker berätta för Ralph varför han inte kan simma. 

 

’Jag trodde ingenting. Min faster –’ 

’Jag struntar i din gamla faster!’ 

[...] 

’Jag kunde simma när jag var fem år. Pappa lärde mig. Han är kommendörkapten i flottan. 

När han får permission kommer han och räddar oss. Vad är din farsa för någonting?’ 

Nasse rodnade hastigt. 

’Min pappa är död’, sade han, [...]
90

 

 

Här uttrycks en åtskillnad mellan könen i form av vad som är godtagbart att prata om. Ralph 

säger rakt ut att han struntar i Nasses faster, medan han en bit längre fram i texten pratar om 
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sin egen pappa. Det faktum att han ställer en fråga om Nasses pappa antyder att det inte är 

Nasse i sig som är ointressant, utan just hans faster. Nasses reaktion på frågan antyder även att 

han är medveten om att det ligger någonting skamligt i erkännandet att hans pappa är död och 

att han därför har uppfostrats av sin faster. 

Nasses faster blir på sätt och vis bokens bärare av femininitet, mot vilken karaktärernas 

maskulinitet ställs. Presentationen av henne, och insikten om att Nasse vuxit upp hos henne, 

är även grundläggande i förståelsen av Nasse själv. Många av hans egenskaper och attribut 

kan spåras tillbaka till detta faktum. Den ständiga närvaron av en feminin förebild – mer så än 

bristen på en maskulin – hindrar honom från att bli och bete sig som en ”vanlig” pojke, han 

har femininiserats. Denna femininisering kan utläsas i hans beteende – han är svag och 

sjuklig, maktlös, ej våldsam, känslosam, foglig och beroende, varav det sistnämnda är en 

indirekt orsak till att han blir dödad, då han helt måste förlita sig på Ralph’s syn efter att hans 

glasögon blivit stulna – men även i hans utseende, då han beskrivs vara tjock, rund och frodig 

medan de andra pojkarna är kantiga och smala. 

 

Frågor om sexualitet presenteras aldrig direkt i boken men kommer ändock, som tidigare 

nämnt, till uttryck genom en form av sexualiserat våld som i står i direkt koppling till 

könsmaktsordningen och synen på femininitet som någonting som tycks både hotfullt och 

föraktligt i sin värnlöshet och som måste förgöras. Detta kommer tydligast till uttryck genom 

jakten på en sugga – den enda kvinnliga individen som aktivt existerar i boken – där pojkarna 

beskrivs förgripa sig djuret på ett maniskt sätt: 

 

Roger sprang runt den vältrande högen och stack med sitt spjut överallt där något stycke svin 

blev synligt. Jack satt ovanpå suggan och högg med sin kniv. Roger hittade ett fritt ställe för 

sin spjutspets och började pressa och pressa ända tills han lutade sig mot skaftet med hela 

sin tyngd. Spjutet trängde in tum för tum och det skräckslagna skriket blev ett gällt tjut.
91

 

 

Och: 

 

Roger började dra ut sitt spjut och pojkarna lade för första gången märke till det. Robert 

sammanfattade saken i en fras som fick ett högljutt mottagande. 

’Rakt upp i arslet på’na!’
92
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De sexuella undertonerna förstärks vidare av att de, när övergeppet är över, skär huvudet av 

suggan och spetsar det på en stör – vässad i båda ändar – som de sedan lämnar nedkörd i 

marken. Sexualitetens funktion som ett maktverktyg blir även synlig genom att dessa pojkar 

fylls av en besatthet av att återuppleva händelsen, och därför utvecklar en lek där en av de 

mindre pojkarna tar grisens roll och de andra går till angrepp. Behandlingen av suggan ekar 

även i de övergrepp som följer, och som således kan tolkas besitta samma sadistiska och 

sexuella undertoner. Den mest uppenbara kopplingen är till övergeppet på Simon, som rent 

faktiskt hamnar mitt i denna ”lek” och beskrivs bli både slagen, sliten och biten till döds. Den 

andra kopplingen – den till mordet på Nasse – är mindre direkt om än inte nödvändigtvis 

mindre tydlig. Både till namn och utseende ställs Nasse i relation till grisen. Med suggan död 

är han även den karaktär som står i störst relation till femininitet. Det finns även en distinkt 

litterär likhet mellan övergreppen, som sammanbinder mordet på Nasse med det sexualiserade 

våldet mot suggan: 

 

Högt ovanför dem pressade sig Roger i lössläppt extas mot hävstången med hela sin tyngd.
93

 

 

Även det planerade mordet på Ralph gör återkopplingar till mordet på suggan genom att det 

talas om hur Roger vässat en stör i båda ändar.  

Relationen mellan Jack och Ralph kan i sig tolkas vara en bärare av sexuella undertoner i den 

mening att sexualitet boken igenom står i relation till makt. Denna tolkning ges giltighet 

genom att de två karaktärerna är de främsta representanterna, om än inte nödvändigtvis 

bärarna, av femininitet och maskulinitet. Relationen förklaras återkommande gånger i termer 

av känslor där bl.a. ordet ’lidelsefull’ används. Ralph konstaterar även i slutet av romanen att 

det är just detta odefinierbara band mellan dem som gör att Jack aldrig kommer lämna honom 

ifred.  

 

 

6.4 Dvärgen  

Dvärgen, av Pär Lagerkvist (1944), är en historisk roman i dagboksform, som utspelar sig på 

ett furstehov i renässansen Italien. Huvudkaraktären, som läsaren aldrig lär känna vid något 

annat namn eller epitet än Dvärgen, är en individ oförmögen att känna kärlek och som helt 

saknar samvete. Berättelsen börjar med att han ger en kort redogörelse för sin person och sitt 

liv, där han enkelt fastslår att han, sedan han ströp Josafat, är ensam dvärg på slottet. Han tar 
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avstånd från människosläktet, som han finner lägre stående än dvärgsläktet, men uttrycker 

även en avsky för andra dvärgar. Han arbetar under fursten Leone, som länge är den enda 

person han uttrycker någon form av beundran för, och furstinnan Theodora, som tillsammans 

har dottern Angelica. När det blir krig följer han med fursten ut på slagfältet, i hopp om att 

strida, men hindras på grund av sin ringa storlek, och redogör  istället passionerat för 

händelseförloppet. Det är först under en fredsceremoni efter krigets slut, då han blir beordrad 

av fursten att servera förgiftat vin till de forna krigsmotståndarna, som han får komma till sin 

rätt då han dessutom passar på att förgifta furstinnans påstådda älskare, don Riccardo. Till 

följd av detta blir furstinnan djupt deprimerad, och dvärgen driver henne sakta i döden genom 

att utsätta henne för psykisk påfrestning. Han har även en aktiv roll i furstens dödande av 

Angelicas pojkvän, Giovanni, som leder till ännu ett självmord. Boken slutar med att dvärgen 

sitter fängslad, dömd som ansvarig för furstinnans död, och väntar på att fursten åter skall 

släppa honom fri.  

 

De olika karaktärerna i Dvärgen faller vid första anblick, med få undantag, väl innanför 

ramarna för de stereotypa flick- och pojkmatriserna, även om de ibland blir aningen snäva i 

sin utformning. Det kan naturligtvis hävdas att romanen bör ses ur ett samtidsperspektiv, 

vilket skulle innebära både 1944 års Sverige, och 1400-talets Italien. Många av de glidningar 

som äger rum inom matriserna har jag avskrivit som en diskrepans mellan dessa. Avsikten 

med detta arbete är dock i första hand att analysera sexualitet så som den kommer till uttryck 

och kan förstås idag, utifrån ett queerperspektiv. 

Eftersom Dvärgen är en historisk bok, vars karaktärer lever under extraordinära 

omständigheter, är inte heller den sexuella värdehierarkin fullt applicerbar, då den är grundad 

på normer som har sitt ursprung och fäste i modern tid. Jag har dock valt att använda mig av 

den även i analysen av denna bok, dels med avsikt att skapa en viss stringens, dels då den 

fortfarande kommer att fungera som ett verktyg för att belysa strukturer som kan tolkas 

avgörande för en analys.   

 

6.4.1 Dvärgen 

En analys av dvärgen som karaktär skiljer sig nämnvärt från bokens övriga karaktärer på två 

sätt; 

1. Boken tar sin utgångspunkt i vad han vet eller tror sig veta om de andra karaktärerna. Det 

enda läsaren med en viss nivå av säkerhet kan känna sig tryggad i är således de tankar han 

uttrycker om sig själv. 
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2. (som kan betraktas som en fördjupning av 1) Dvärgen är den enda karaktär vars sexualitet 

kommer till uttryck på ett filosofiskt, eller teoritiserat, och abstrakt plan medan den hos de 

andra karaktärerna får utläsas genom deras handlingar. 

Med detta sagt kan det kanske ses som naturligt att fastslå att dvärgen är den karaktär som är 

uppbyggd av flest motstridiga sidor och således utgör den mest komplexa grunden för en 

analys. Han är även den enda karaktär vars sexualitet öppet bryter mot heteronormen.  

 

Dvärgen ger flera gånger uttryck för att hata kärlek. Det tycks även rimligt att påstå att denna 

avsky sträcker sig in på den rent praktiska aspekten av sexualitet, inte minst då dvärgen sällan 

särskiljer mellan de två utan snarare tycks betrakta dem som två sidor av samma mynt. Dessa 

två faktum i sig – att han ger uttryck för en sexualitet, eller en sexuell läggning, som bryter 

mot heteronormen samtidigt som han ständigt uttrycker motvilja mot den rent konkreta sidan 

av sexualitet – utgör således grunden för en vidare analys. 

Dvärgen är en karaktär som ger uttryck för en rad olika begär och identiteter. Detta 

tillsammans med det faktum att han ser på den mänskliga könsdriften med sådan avsky gör att 

hans egen sexualitet kan sägas utgöras av ett spektrum. De enda riktiga kärlekskänslorna han 

har är riktade mot fursten, även om dessa aldrig förklaras på ett sätt som gör dem sexuella. 

Enda gången dessa känslor sviktar är när fursten går från att vara en sexuell varelse i teorin till 

att bli en sexuell varelse i praktiken. Dvärgen uttrycker vidare en beundran för den manliga 

kroppen och en avsmak för den kvinnliga. Samtidigt är hans blick, framförallt vad det 

kommer till furstinnan, en manligt erotiserande blick. 

Vid de två tillfällen i boken då han påtalar sin egen sexualitet sker det dels i relation till 

Boccarossa, en kondottiär som strider på furstens sida i kriget och som dvärgen utmålar som 

den ultimat manliga gestalten, och dels i relation till furstinnan. 

 

Att rättvist placera in dvärgen i pojkmatrisen är lika komplext som karaktären i sig. Det går att 

argumentera för att han bör höra hemma under kategorin macho, på grund av sina ständiga 

uttryck av stereotyp maskulinitet. Detta är dock problematiskt av flera skäl. Det ena är att 

machokategorin i pojkmatrisen sammanfaller med motivet anpassning och dvärgen varken är 

eller vill vara anpassad. Det andra är att machotypen är uppbyggd av traditionell maskulinitet, 

vilket utesluter honom helt på grund av hans dvärgväxt. Att istället placera honom under mes, 

med motivet protest, är tillsynes lika problematiskt, inte minst om en ser till John Stephens 

utformning av de tre pojktyperna, där mes översätts med mommy’s boy som förklaras vara ”ett 
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bortskämt barn som lyder sin mamma”.
94

 Den sista kategorin, som i Österlunds matris utgörs 

av mjuk pojke – någon som uppvisar traditionellt feminina drag utan att förlora sin 

maskulinitet –, eller som i Stephens matris utgörs av new age boy – en konstnärssjäl som tar 

hänsyn till andra och besitter etisk styrka
95

 , möter samma problem. Det finns, i min mening, 

två anledningar bakom detta problem. Den ena är att dvärgen, med dagens mått mätt, är att 

betrakta som en psykopat
96

 och således handlar helt utifrån egen vinning i alla situationer. 

Den andra är det faktum att han är en dvärg, och således inte förhåller sig till den normativa 

maskuliniteten på det sätt som någon av matriserna förutsätter. 

För att få en applicerbar teoretisk grund för min analys att utgå ifrån har jag således valt att 

även använda mig av Cripteori, vars ena grundprincip är förhållandet till normaten, dvs. idén 

om den funktionsfullkomliga kroppen, mot vilken individer med funktionsnedsättningar 

definieras. En funktionsfullkomlig kropp förklaras av Malmberg vara en kropp som kan 

betraktas som hel, både mentalt och fysiskt.
97

 

Precis som i fallet med pojkmatrisen kan dvärgen tolkas vara svårplacerad inom den sexuella 

värdehierarkin. Å ena sidan ger han uttryck för en sexuell läggning bortom heteronormen och 

den inre cirkeln, å andra sidan tar sig dessa känslor aldrig någon fysisk form. Som tidigare 

nämnt består denne karaktärs sexualitet främst av ett teoritiserande kring vad sexualitet och 

lust skulle kunna innebära. Något aktivt handlande hindras av att han finner den rent praktiska 

handlingen avskyvärd. Dessa kontrasterande uttryck kan, i relation till den sexuella 

värdehierarkin, tolkas på två sätt och jag har valt att försöka reda ut dem båda. 

 

1. I ett försök att fånga in dessa motstridiga uttryck och forma dem till att passa in i någon typ 

av begrepp har jag valt att erbjuda en förklaring av dvärgens sexualla karaktär som asexuell 

och biromantisk. Asexualitet kan innebära både en avsaknad av sexuell attraktion till andra 

och en brist på intresse för sex, där jag finner det senare mer i linje med vad som kommer till 

uttryck i boken. En biromantisk läggning, å sin sida, innebär en attraktion till individer av 

båda könen, som inte nödvändigtvis tar sig sexuella uttryck eller är baserad på sexuella begär. 

Detta skulle, i likhet med alla andra former av tolkningar som förhåller sig till en sexualitet 

bortom heterosexualitet, med största sannolikhet placera in honom i den sexuella 

värdehierarkins yttre cirkel, även om ett specifikt fält saknas, på grund av att det, precis som 

homosexualitet, betraktas som en sexuell avvikelse, om än en oproblematisk sådan. 
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2. Dvärgens sexualitet behöver inte förklaras till att passa in i den heterosexuella matrisen, då 

han genom sitt förhållande till normaten automatiskt utestängs från att besitta någon sexualitet 

som kan likställas med funktionsdugliga personers. I enlighet med cripteorin måste en individ, 

för att kunna betraktas som en sexuell varelse, först göra genus på rätt sätt.
98

 Att göra genus 

kräver i sin tur en rad kroppsliga förutsättningar, i synnerlighet om det skall göras ”på rätt 

sätt”. Malmberg menar att kroppsnormativitet i sin praktik fungerar exkluderande på precis 

samma sätt som heteronormativitet, dvs. att en hel och funktionsduglig kropp, precis som 

heterosexualitet, är någonting förväntat och förgivettaget, vilket per automatik gör alla 

avvikelser till brott mot normen. Hon menar vidare att de båda utgör en form av rutmönster 

som placeras över samhället och är till gagn för dem som passar in genom att dess kärna 

består i en förväntning om identiska kroppar. Denna förväntning skapar sedermera en hierarki 

över vem som får räknas och/eller bli accepterad.
99

 Som ett resultat av detta blir individer med 

funktionshinder inte betraktade som ”könade i allmänhet eller sexuella i synnerhet”.
100

 

Oavsett vilken av dessa två tolkningar en väljer att förhålla sig till blir resultatet detsamma; 

dvärgens avvikelse från den heterosexuella normen är sanktionerad av könsmaktsordningen, 

då den dels inte är ett brott mot maskuliniteten eftersom traditionell maskulinitet är begränsad 

till normaten, och dels inte tas på allvar. 

När dvärgen så deklarerar att han, om han verkligen skulle älska någon, skulle det vara en 

man är detta således inte sammankopplat med samma problematik som det skulle vara för de 

övriga karaktärerna. Detta uttalande leder inte till att hans manlighet rubbas, baserat på det 

faktum att han inte har ordentliga förutsättningar för att göra genus på ett trovärdigt sätt och 

sedermera inte kan ses som en sexuell varelse i ordets egentliga innebörd.  

Detsamma gäller för alla övriga uttryck med hänsyftning på sexualitet som istället kan tolkas 

vara en av byggstenarna i den litterära karaktärens depravering, vilket är ett av hans främsta 

attribut. Detta kan även tolkas finna stöd i det faktum att det han uttrycker allra minst sexuellt 

intresse för är en dvärginna, vilket skulle ha haft störst chans att legitimera honom som en 

sexuell varelse. 

 

6.4.2 Furstinnan 

Furstinnan presenteras tidigt i boken som en lastbar kvinna, med en uppsjö av sexuella 

relationer utanför äktenskapet. Av dessa nämns särskilt den till don Riccardo. Dvärgen 
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beskriver sig själv besitta en maktposition över henne, genom att fastslå att hon är i en 

beroendeställning till honom och han påpekar ständigt hur mycket han hatar henne och vill se 

hennes brinna i helvetet. 

Furstinnans syndfulla och omoraliska leverne placerar henne i den sexuella värdehierarkins 

yttre cirkel och i flickmatrisens fält för den dåliga flickan då hennes sexualitet bör betraktas 

som ett stigma. I enlighet med flickmatrisens förklaring av den dåliga flickan görs furstinnans 

karaktär statisk genom hennes sexuella avvikelse. Detta uttrycks  bland annat genom att en 

återkommande beskrivning av hennes yttre attribut rör hennes halvt frånvarande leende och 

tomt stirrande blick, som kan tolkas antyda en form av själslig frånvaro. I slutet av boken sker 

dock någonting som kan ses som en glidning inom flickmatrisen. Denna glidning beskrivs 

som avhängd don Riccardos död och tar sig uttryck genom att furstinnan blir sängliggande. 

Österlund presenterar, genom att använda sig av Deorah O’Keefes teorier om flicktyper, 

begreppsparet vertikala- och horisontella hjältinnor, där furstinnan kan tolkas göra anspråk på 

den senare. Begreppet horisontell hjältinna avser sängliggande, tillsynes oberoende av orsak, 

kvinnor. O’Keefe i sin tur tar utgångspunkt i Susan Coolidges bok What Katy did, där 

huvudrollskaraktären blir invalidiserad, vilket, menar hon, kan ses som ett passande sätt att 

”tukta en argbigga”.
101

 Österlund påpekar att horisontalitet främst är förknippat med den 

duktiga flickan och att det i regel är att betraktas som en dubbelhet: en passiv handling eller 

ett aktivt och medvetet brott med flickrollen.
102

 Jag tolkar detta, genom att se till O’Keefes 

uttalande om argbiggan, som att horisontalitet i sig innebär en förskjutning inom flickmatrisen 

då den appliceras på den dåliga flickan, snarare än att horisontalitet endast är applicerbart på 

den redan duktiga flickan, och hävdar att det kanske är främst då som den fyller sin funktion i 

det avseende att horisontalitet i så fall kan betraktas som ett utfall av proteststrategin, där 

flicktypen som bryter mot den normerade och sanktionerade maktordningen genom att bli 

sängliggande tvingas tillbaka inom ramarna för vad som får räknas som kvinnligt.  

 

Relationen mellan furstinnan och dvärgen utgör en av bokens mest komplicerade ur 

analyssynpunkt. Detta beror till viss del på hur dvärgen väljer att beskriva henne, alltid med 

en uttalad avsky och med sexualiserade adjektiv såsom sköka. Detta står i konflikt med hur 

relationen rent praktiskt tar sig uttryck. För att kunna skapa en grund utifrån vilken en 

queeranalys kan upprättas blir det en ofrånkomlig nödvändigthet att betrakta dvärgens 

motvilja gentemot furstinnan som stående i direkt relation till hennes föreställda sexuella 
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utsvävande. Det är också detta som främst utgör det klister som binder de två karaktärerna 

samman. Furstinnan har nämligen utsett dvärgen till sin budbärare i kommunikationen med 

sina älskare. Han beskriver själv hur han bär breven som hon gömmer under hans jacka – en 

beröring som får honom att skälva och blodet att rusa till hans huvud – fyllda med hennes 

kärleksord, glödande vid sitt hjärta. Han uttrycker vidare att han även bär furstinnans 

hemlighet i sitt hjärta, och att ingenting i världen kan få honom att yppa ett ord om den till 

någon annan. Varför så är fallet, när han hatar henne så mycket, kan han inte svara på.  

Om furstinnan nämns att hon vid ett flertal tillfällen skall ha gett uttryck för att betrakta 

dvärgen som en vän, ibland hennes enda vän, vilket kan tolkas vara ett erkännande av 

jämbördighet. Detta i sig särskiljer henne, och den relation hon delar med dvärgen, från övriga 

karaktärers. 

Frågan om naturen av deras relation kommer upp till ytan och påtalas först i slutet av boken 

genom att dvärgen frågar sig om han någonsin skulle kunnat älska någon och konstaterar att 

det i så fall skulle ha varit furstinnan, men att han hatar henne istället. 

 

 

6.4.3 Fursten 

Fursten beskrivs i första halvan av boken som en förgivettagen heterosexuell man. Med detta 

menar jag att han, till skillnad från furstinnan och dvärgen, inte omnämns med några sexuella 

termer. Medan furstinnans sexualitet utgör den, för läsaren, absolut främsta byggstenen i 

hennes karaktärisering låter boken oss förstå furstens sexualitet enbart genom hans äktenskap 

med furstinnan och hans faderskap till Angelica, även om det senare flera gånger ifrågasätts. 

Hans förhållningssätt till furstinnan och hennes sexualitet beskrivs i termer av ointresse. Det 

görs ingen ordentlig klarhet i huruvida han känner till hennes påstådda hemliga liv, men 

uttrycks att frågan i sig är honom totalt likgiltig, om ens existerande. 

Hans koppling till heteronormen reproduceras ständigt genom dvärgens beskrivningar av 

honom som en stor man. Inom pojkmatrisen faller han väl inom ramarna för macho, då han är 

både handlingskraftig, krigisk och mäktig. Han tillskrivs dock även en mängd egenskaper och 

attribut som låter honom förhålla sig till den tredje kategorin, mjuk pojke eller new age boy, 

då han sägs vara mycket bildad, en god konversatör, ödmjuk och konstintresserad och i slutet 

av boken är det hit han förflyttat sig. I den sexuella värdehierarkin hamnar han, precis som de 

tidigare karaktärerna, i den yttre cirkeln.  

Fursten är den karaktär som dvärgen själv anser sig ha svårast att komma underfund med. 

Detta är någonting han fastslår redan i presentationen av honom, tre sidor in i boken: 



41 
 

Jag känner min herre rätt väl. Men jag vill inte därför påstå att jag känner honom fullständigt. 

Han är en sammansatt natur som inte är så lätt att komma underfund med. Det vore fel att 

säga att han gömmer på några gåtor, det gör han inte alls, men han är på något sätt 

svåråtkomlig.
103

 

 

Detta tycks vara oförändrat även när boken slutar, då dvärgen på sista sidan, medan han sitter 

fängslad i slottet, tillsynes dömd av fursten som ansvarig för furstinnans död, skriver: 

 

Om jag känner min herre rätt kan han inte i längden undvara sin dvärg. Så tänker jag här i 

min källarhåla och är vid gott mod. Jag tänker på den dag då man ska komma och lösa mina 

bojor för att han har skickat bud efter mig.
104

 

 

Hur det än är med det gör detta sammantaget fursten till den karaktär som utelämnas mest till 

att förstås mellan raderna vilket per automatik gör honom till den mest intressanta karaktären 

att analysera. Detta litterära knep gör att läsaren vid en vanlig läsning förväntas veta mycket 

lite om fursten, speciellt som dvärgen erkänner att hans okritiska beundran gjort honom blind. 

Sanningen är dock att dvärgen, om än subtilt, lämnar ut tillräckligt med information för att en 

relativt pålitlig analys skall kunna göras. Tre saker är, som jag ser det, grundläggande i 

förståelsen av fursten: 

1. Han utgör den enda av bokens karaktärer som dvärgen uttrycker någon bestående 

tillgivenhet och affektion för. 

2. Av alla bokens karaktärer är don Riccardo den som dvärgen hatar mest. 

3. Dvärgen vill att fursten skall känna precis som han och under handlingens gång börjar han 

intala sig själv att så är fallet, vilket orsakar en förvrängning i hans berättar- och 

tolkningsposition. 

 

Furstens sexualitet, då den någonstans i bokens mitt frångår att vara en förgivettagen 

heterosexualitet, framstår vid en vanlig läsning som en påvisad heterosexualitet. Detta låter 

dvärgen oss anta genom att fursten, efter det att furstinnan blivit sängliggande, inleder en 

relation med hovdamen Fiametta. Fiametta i sin tur beskrivs som kall och oåtkomlig, och 

relationen till fursten som sprungen ur härsklystnad, vilket på sätt och vis gör henne till 

furstinnans motpol. 
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Vid ett annat tillfälle låter han emellertid skissera upp en kväll under kriget, där han beskriver 

hur fursten tillsammans med don Riccardo låtit underhålla två kurtisaner i sitt tält. Detta 

specifika avsnitt är dock intressant av ännu ett skäl, som delvis lämnas att utläsas mellan 

raderna. 

 

Han [don Riccardo, egen anm.] vilade hos den vackraste och jag kunde inte undgå att både 

då och sedan under kvällen lägga märke till den egendomliga blick som fursten ibland fäste 

på honom när de vackra flickorna verkade mest upptagna...
105

 

 

Dvärgen fortsätter med att konstatera att förhållandet mellan fursten och don Riccardo är av 

en gåtfull art. Denna slutsats drar han, när han får höra talas om hur don Riccardo räddade 

furstens liv i strid, efter det att fursten i sin tur satt ut för att rädda don Riccardos och på så vis 

själv försatt sig i fara, ett händelseförlopp han alls inte förstår. Hans oförståelse inför 

händelsen kan menas ha sin utgångspunkt i de förförståelser jag tidigare nämnt. 

 

Jag begriper inte riktigt det här. Man kan väl inte både älska och hata en mänska? Jag minns 

hans blick då om natten – den bådade död. Men jag minns också hans drömmande, fuktiga 

ögon när han låg och lyssnade till don Riccardos deklamationer om kärleken, den stora, 

översvinnliga kärleken som fyller oss så helt med sin eld att allt i vårt väsen blir 

genomglödgat och förtärt av den.
106

  

 

De mest subtila och tillika starkaste indikationerna på att furstens tillsynes påvisade och 

förgivettagna heterosexualitet kan och bör ifrågasättas står i direkt relation till dvärgens 

agerande då han, på eget bevåg, beslutar sig för att förgifta don Riccardo. Denna handling är 

vad som kan beskrivas som början av slutet och utgör en utlösande faktor för en rad 

dramatiska händelser. Då informationen som krävs för att läsaren skall kunna göra sig en 

rättvis bild av fursten till stor del ligger gömd i det som inte är direkt uttalat, är det sådeles lätt 

att mycket tappas bort, speciellt i denna del av boken där informationsflödet är intensivt. Det 

försvåras ytterligare av att dvärgen, vid denna punkt, helt har gått över till att betrakta furstens 

känslor som en förlängning av sina egna, vilket innebär att den information som bryter mot 

dessa presenteras till läsaren tillsynes utan hans kännedom. 

Don Riccardos död beskrivs skapa sorg vid hovet. Furstinnan faller in i en djup depression 

och blir sängliggande utan att äta. Dvärgen beskriver hur fursten uppvisar en typ av beteende 
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som anstår någon av hans karaktär, med termer som ”ädelmodigt deltagande” och ”vemodigt 

lyssnande till lovtal”. Diskrepansen mellan furstens uppförande och dvärgens förståelse för 

detsamma tydliggörs vid några separata tillfällen i synnerhet. 

 

Fursten gick främst i processionen, med böjt huvud, tydligen nedtryckt av sorg. Så snart 

det gäller att förställa sig är han alltid beundransvärd.
107

 

 

Och: 

 

Det kan mycket väl hända att han verkligen sörjer honom. Hans väsen är sådant att det 

inte alls är omöjligt. Jag skulle tro att han tycker om att sörja honom, tycker det är ädelt 

och vackert. En ridderlig, osjälvisk sorg är alltid något upplyftande och angenämt att 

känna.
108

  

 

Och: 

 

Han har inte yttrat ett ord till mig om saken, varken erkännande eller klander. En furste 

behöver inte låtsas om sina tjänare om han inte vill. Han undviker mig. Det gör han alltid 

efter sådant där.
109

  

 

När rykten om att ett fienden samlar ihop trupper för att starta ett nytt krig når hovet, förblir 

fursten likgiltig och medan befälhavarna beskrivs rafsa ihop trupper för att skydda staden 

konstaterar dvärgen att fursten inte företar sig någonting. Han beskrivs som rolös och retlig. 

Denna diskrepans kommer således även till uttryck genom en plötslig handfallenhet och en 

försämring av både hans fysiska och mentala tillstånd. 

 

Sammanfattningsvis kan det alltså hävdas att furstens förgivettagna heterosexualitet under 

handlingens gång kommer att porträtteras som en föreställd heterosexualitet snarare än en 

påvisad heterosexualitet. Med föreställd heterosexualitet menar jag, i likhet med queerteorin, 

att sexualitet som, i ett sammanhang där flera möjliga positioner erbjuds, genom sitt 

förhållningssätt till den normerande sexualiteten vinner företräde och på så vis rätten att 

finnas till, på bekostnaden av andra sexuella uttryck. Skillnaden mellan en föreställd och en 

förgivettagen heterosexualitet består i att den senare endast existerar när ingenting annat 
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nämns. Furstens förgivettagna heterosexualitet kunde således enbart råda fram till det stycke 

då han aktivt ger uttryck för någon form av sexuellt begär. I ett samhälle som är uppbyggt 

runt en heteronormativ kultur är heterosexualitet den utgångspunkt i relation till vilken övrig 

sexualitet kan och får förstås. Att tala om sexualitet innebär således att tala om 

heterosexualitet, om ingenting annat anges. I fallet med fursten anges både hetero- och 

homosexuella begär, men det är främst det heterosexuella som får ta plats. Det kan kanske 

argumenteras att detta beror på att de homosexuella tendenserna och den homoerotiska 

undertonen är alltför subtila för att kunna fastslås. Detta argument är emellertid bristfälligt då 

en krass läsning av boken visar att de heterosexuella tendenserna inte nödvändigtvis är vare 

sej fler eller mer påtagliga. Det främsta argumentet för en påtaglig heterosexualitet har sin 

grund i furstens äktenskap med furstinnan. För att detta argument skall bli giltigt krävs det 

dock att vi ifrågasätter var det skulle innebär för en furste att vara ogift i 1400-talets Italien. 

Att furstens sexualitet, till skillnad från dvärgens som också avviker från normen, är så 

kryptiskt formulerad bör ses som stående i relation till könsmaktsordningen, då ett avbrott 

från densamma i furstens fall inte kan tolkas som sanktionerat. Det, i sin tur, är avhängt det 

faktum att fursten är en karaktär som gör genus på rätt sätt och således står i relation till 

normaten. Avvikelse från heteronormen resulterar därför i en förlust av maskulinitet. 

 

6.4.4 Angelica 

Angelica är den av bokens huvudkaraktärer som gör minst anspråk på glidningar inom flick- 

och pojkmatriserna. Hon porträtteras boken igenom som ett barn, både löjlig och oskuldsfull. 

Inom flickmatrisen vill jag påstå att hon kan placeras helt inom ramarna för den duktiga 

flickan. Det bör dock påpekas att det råder en viss osäkerhet rörande huruvida hennes 

kärleksrelation till Giovanni – sonen till furstens krigsfiende Il Toro – tar sig fysiska uttryck 

eller ej, då boken underlåter att fastställa detta. Tolkningar för båda möjligheterna kan dock 

göras, även om den senare tycks vara den vanligaste. Med detta som utgångspunkt råder det 

således en viss tveksamhet över var inom den sexuella värdehierarkin hon bör placeras.    

Angelicas roll som en avgörande karaktär träder i kraft först i bokens andra hälft och är, i 

jämförelse med de andra i analysen nämnda karaktärernas roller, väldigt kortfattad. Jag 

betraktar den dock som tillräckligt avgörande för historien för att tas upp analysen. 

 

Precis på samma sätt som furstinnans karaktär är uppbyggd på de relationer hon håller till 

män får Angelica validitet genom sin relation till Giovanni. Deras relation kan tolkas 

symbolisera en ny tid och är på sätt och vis en motpol till fursten och furstinnans till synes 
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platoniska äktenskap, samt till de sexuella relationer de för utanför äktenskapet. Med detta 

menar jag att deras kärlek, i motsats till furstinnans sensuella och lidelsefulla, närmast är att 

betrakta som andlig. Även Angelica och Giovanni som karaktärer kan tänkas spegla dessa nya 

ideal då de målas upp som bärare av själsliga, snarare än fysiska, attribut. Angelica sägs ofta 

vandra omkring i sina egna tankar, och Giovanni beskrivs som mycket vacker och av dvärgen 

som både vek och omanlig, någonting som skulle kunna falla i linje med Stephens new age 

boy. Det berättas dock alltför lite om Giovanni för att en konkret slutsats skall kunna dras. 

Angelica och Giovanni inleder sin relation i samband med det att fursten och Il Toro sluter 

fred. Det nämns att de ses promenra tillsammans i hovets rosengård, eller utefter floden. 

Denna fred är, som tidigare nämnt, emellertid kortvarig då fursten låter förgifta Il Toro och 

hans mannar, och relationen förblir därför hemlig. När dvärgen så en natt kommer på 

Giovanni med att smita in över borggården till Angelicas rum tillkallar han fursten. När han 

finner de två sovandes i Angelicas säng blir han så arg att han hugger huvudet av Giovanni 

och slänger kroppen på avskrädeshögen utanför fönstret. 

I likhet med furstinnan tar Angelica i och med Giovannis död an rollen som den horisontala 

kvinnan. Hon blir sängliggande och insjuknar i feber. Hennes blick blir oseende och blank 

och hon talar inte med någon.  

Angelicas sexualitet kan tolkas utgöra motpolen till alla andra sexualiteter som kommer till 

uttryck i boken, i det avseende att den porträtteras som både ren och oskuldsfull. Hon blir 

bäraren av den heterosexuella normen – som inte bara låter oss förstå vem det är acceptabelt 

att älska men även hur – mot vilken de andra definieras och sedermera avviker. Det är 

naturligtvis ironiskt att det är just denna kärlek som betraktas som ett sådant hot att den måste 

förgöras, någonting som i sig kan tänkas styrka bilden av de övriga karaktärers depravation 

och fördärvade syn på kärlek. 

 

 

7. Resultat och avslutande diskussion   

 

7.1 Sammanfattning av analyserna 

De fyra böckerna tar alla avstamp i och förhåller sig till en förgivettagen heterosexualitet som 

har sin grund i den rådande heteronormen och könsmaktsordningen. Detta uttrycks genom de 

centrala karaktärernas föreställningar och handlingsmönster såväl som de förhållanden och 

karaktärer som befinner sig i böckernas periferi. I likhet med genusordningen och den 
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heterosexuella matrisen presenteras i Flugornas herre en sexualitet som befinner sig i direkt 

relation till en maktposition. Till grund för detta ligger en syn på femininitet som på samma 

gång uppfattas som hotfull och underordnad en våldsam maskulinitetsnorm. Genom att ge 

uttrycks för denna typ av sexualiserat våld förhåller sig boken direkt till könsmaktsordningen. 

Sexualiteten i Ett hål om dagen, som till skillnad från Flugornas herre inte är direkt situerad i 

makt, förhåller sig istället främst till heteronormen. Detta sker i sin tur i första hand genom att 

sexualitet i mycket liten utsträckning problematiseras eller ens tillåts existera som någonting 

mer än en föreställning om normen. Karaktärerna tillskrivs således indirekt en normerande 

sexualitet baserat på information utifrån. 

Blåögd är den av böckerna som i störst utsträckning både förhåller sig till och reproducerar 

bilden av en förgivettagen, och sedermera påvisad och oproblematiserad, heterosexualitet. I 

likhet med Flugornas herre uttrycks i romanen sexualitet i relation till makt.  Handlingen 

förhåller sig således direkt till både heteronormen och könsmaktsordningen. Då Blåögd är en 

roman skriven i relativ närtid blir Ambjörnssons revidering av den sexuella värdehierarkin 

mycket användbar. Genom en applicering av dessa hamnar karaktärerna, mer eller mindre, 

inom ramarna för den inre cirkeln och deras eventuella övertramp kan på sin höjd betraktas 

som marginella.  

Dvärgen är den enda av böckerna som förhåller sig till sexualitet bortom heteronormen. Detta 

görs både direkt och indirekt i texten. Genom fursten problematiseras den förgivettagna 

heterosexualiteten och genom Dvärgen problematiseras sexualitetsbegreppet som helhet. 

 

7.2 Förhållande till värdegrund och styrdokument 

Enligt skolverkets styrdokument för högstadie och gymnasium har skolan som uppgift att 

genom användandet av skönlitteratur inte bara förmedla och belysa identitet – och livsfrågor, 

men även skapa förutsättningar för elevernas egna identitetsskapande. Till grund för detta 

ligger kravet att skolan skall vara både demokratisk och mångsidig i utformningen av 

undervisningen. Även om sexualitet inte är någonting som direkt nämns i relation till 

användandet av skönlitteratur kan det, med queerteori som utgångspunkt, enkelt fastslås att 

sexualitet är en stor del av individens förståelse både av sig själv och av andra.  

 

Såväl Blåögd som Ett hål om dagen och Flugornas herre är böcker som aldrig problematiserar 

eller utmanar den förgivettagna heterosexualiteten. Heteronormen kommer således till uttryck 

i alla texterna som både naturlig och eftersträvansvärd och försträrks ytterligare av de mer 

eller mindre stereotypiserade könsrollerna. Utifrån mina analyser kan det således sägas att 
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representationen av karaktärer som direkt förhåller sig till en sexualitet, eller sexuella begär, 

bortom heterosexualiteten är mycket låg, och utgörs endast av en individ; Dvärgen. Genom 

honom erbjuds läsaren emellertid en rad olika positioner, om än enbart teoretiskt uttryckta. 

Indirekt kan även Fursten betraktas erbjuda en position bortom den förgivettagna 

heterosexualiteten. Detta innebär dock att dessa uttryck begränsas till en bok av fyra. 

Genom att använda termen normerande eller normerad i relation till heterosexualitet kan även 

karaktären Jack i Flugornas herre ses som avvikande och genom detta kan hans relation till 

Ralph betraktas erbjuda ännu en position. Då sexualitet i regel förstås genom termer som 

begär vill jag förtydliga att detta inte i första hand är vad jag åsyftar. Jacks sexualitet, som 

stående i direkt koppling till makt, gör att relationen till Ralph kan tolkas vara av en sexuell 

natur. Detta, som jag tidigare nämnt, underbyggs av Ralphs koppling till en femininitet som 

både skapar och skapas i relation till suggan.  

Med detta sagt är det ingen av de tre karaktärerna som enbart tillåts förhålla sig till dessa 

positioner då uttryck för desamma försvåras av såväl den rådande heteronormen som 

genusordningen. I Dvärgens fall handlar det om att inte framgångsrikt lyckas göra genus, och 

därigenom inte få uppfattas som en sexuell varelse, för Fursten om en föreställd 

heterosexualitet som vinner företräde på bekostnad av övriga uttryck och för Jack om en 

oproblematiserad syn på begreppet sexualitet. 

Då denna uppsats inte tar i beaktan hur litteraturen används i undervisningen utan enbart är 

baserad på textanalys blir slutsatsen att heteronormen, med mycket få och i regel subtila, 

undantag görs gällande i alla verken.  

 

7.3 Avslutande diskussion 

I Textens mening och makt förklarar Bergström & Boréus att texter kan förstås som ”konkreta 

manifestationer av diskurser”.110  Den förgivettagna heterosexualiteten gör sig gällande såväl i 

Dvärgen som i Blåögd och kommer både till uttryck och upprätthålls genom samma strukturer och 

principer. Det kan kanske betraktas som förståeligt att homoerotiska uttryck i en bok skriven bara 

några år efter andra världskrigets slut, och som i sin tur behandlar ett furstendöme under 

renässansen, framskrivs med en viss försiktighet, det är emellertid svårare att bortförklara att 

sexualitet inte problematiseras i moderna ungdomsböcker. Än mer svårförståeligt blir det när 

Berggren i Blåögd låter presentera sexuella uttryck för makt utan att någonsin behandla dessa, 

eller ens ge sken av att han är medveten om att det är vad han gör. Heteronormen kan således 
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tolkas bli reproducerad både genom en oproblematiserad sexualitetssyn och ett statiskt förhållande 

till genusordningen.  

En oproblematiserad sexualitetssyn blir, som sammanfattningen av analyserna anfört, till skada 

för en vanlig läsaning av såväl Dvärgen som Flugornas herre och även om Rubin genom den 

sexuella värdehierarkin vill problematisera begreppet är modellen alltför stereotypt utformad för 

att på ett tydligt sätt belysa dess fulla vidd. Termen sexualitet kan, som nämnt i stycket för 

centrala begrepp, innefatta såväl identitet som uttryck och begär. Det är emellertid viktigt att 

förstå att dessa inte nödvändigtvis ligger i lag med varandra och således utgörs av separata 

företeelser. Uttryck för sexualitet kan därför existera i en mängd olika former och inte enbart i 

direkt relation till en annan individ. Med detta i åtanke menar jag att Jacks handlingar, från och 

med mordet på suggan och framåt, måste betraktas som sexuella. 

Dvärgen erbjuder för en läsare ett spektrum av positioner och sexuella begär. Problemet med 

dessa är att de antingen göms mellan raderna och riskerar att försvinna bakom den föreställda 

heterosexualiteten, ogiltiggörs genom sin position i förhållande till normaten eller målas upp 

som ett resultat av bristande moral. De presenteras således på ett sådant sätt att de blir 

svåråtkomliga för läsaren. Detta, i förhållande till skolan som genom att vara en statlig 

institution kan betraktas vara ett heterosexuellt rum, gör att de helt kan komma att förbises vid 

en vanlig läsning i klassrummet. 

Skolans uppdrag att på ett allsidigt sätt förmedla och förse elever med demokratiska 

värderingar samt förebygga och förhindra diskriminering är i många avseenden svårare än vad 

det först kan verka. Då skolan är en statlig institution som verkar i ett heteronormativt 

samhälle blir den per automatik en bärare av dessa normer. I värdegrunden står skrivet att 

”intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”
111

 

Skolans ansvar för hur böcker blir lästa kan således hävdas vara av minst lika stor vikt som 

valet av böcker i sig. 

 

 

8. Vidare forskning 

Baserat på denna uppsats resultat känns det både väsentligt och intressant att undersöka hur 

skönlitteraturen används i skolan. Då många av de uttryck för sexualitet bortom heteronormen 

tillsynes kan tolkas förbehållna en viss typ av läsning är det praktiska arbetet med böckerna 

avgörande för huruvida dessa tillåts komma till sin rätt. 
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