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Del I 

1. Inledning
Uppsatsen har som syfte att undersöka hur heteronormen avspeglar sig i samkönade relationer och 

hur detta gestaltas i Bengt Martins  Sodomsäpplet från 1968 samt Jonas Gardells  Präriehundarna 

från 1987. Jag har valt att inte använda alltför mycket forskning om homosexuella i litteraturen, 

detta  på grund av att  fokus i  uppsatsen ligger på parbildning av samkönade par,  fokusering på 

homosexualitet i litteratur har en tendens att koncentrera sig på sexualitet och romantiska praktiker 

medan den här uppsatsen har fokus på genus i förhållande till relationen mellan karaktärerna. Det är 

alltså gestaltningen av relationen och hur de förhåller sig till varandra samt  till  heteronormativa 

praktiker som är det intressanta, inte hur de gestaltas som homosexuella individer.

 1.2. Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka  hur relationerna i romanerna förhåller sig till heteronormen  och 

hur parterna gestaltas i relation till varandra genom att undersöka gestaltningen av parbildandet i 

samkönade par  i  två utvalda  författarskap.  Parbildning  definieras  i  den här  uppsatsen  som den 

process när individer går in i ett förhållande, ett bildande av en relation med romantisk bas med en 

gemensam  uppfattning  om  en  delad  framtid.  Det  första  steget  är  taget,  resten  är  snarare  en 

förstärkning  av  konstruktionen.  Paren  som  undersöks  i  den  här  uppsatsen  gestaltas  som  och 

identifierar sig som män och har relationer med andra män. För att kunna komma fram till  denna 

slutsats  så  kommer  vissa  identitetsundersökningar  göras  i  de  fall  det  påverkar  karaktärernas 

inbördes  relation  och  hur  den  kulturella  kontext  de  agerar  inom  påverkar  dem.  Dessa 

identitetsundersökningar kommer utgå från visa principer som förklaras i kapitel 4. 

1.2 Frågeställning och metod

Uppsatsen  ska  titta  på  hur  parbildningen  av  samkönande  par  gestaltas.  Hur  skapas  kön  i 

gestaltningen?  Är  relationerna  påverkade  av  heteronormen  och  hur  tar  sig  detta  uttryck?  Har 

relationen spår av en könsmaktsordning och är den indelad i könsroller?  För att undersöka detta 

kommer  jag  göra  en  tematisk  analys  av  den  litterära  framställningen  ur  ett  genus-  och 

queerperspektiv samt ställa författarskapen mot  varandra för att se om det finns generella likheter. 

Uppsatsen är disponerad som  så att de två romanerna först kommer att undersökas var för sig och  i 

slutet av  uppsatsen blir det en avslutande diskussion. 
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2. Tidigare forskning

Jag har avsiktligt valt att inte fokusera alltför mycket på de enskilda författarskapen och forskningen 

runt dem, eftersom uppsatsen tar upp gestaltning kopplat till genus och inte till författarna. I mina 

undersökningar har jag inte funnit mycket akademiskt material.  Nämnas bör dock  HBT speglat i  

litteraturen av Dodo Parikas som tar upp bägge författarna, då Parikas brister i källredovisning och 

ej  skriver  i  en  akademisk  kontext  har  jag  medvetet  valt  att  inte  använda  verket.  Utifrån  den 

utgångspunkt jag haft  under arbetet med uppsatsen är att fokusera på gestaltningen i uppsatsen och 

inte på författarskapen. 

Istället  så  ligger  fokus  på  andra  faktorer  som genus  och  heteronormen.  För  att  belysa 

manlighet och maskulinitet så utgår analyserna från R.W. Connells  Maskuliniteter  och Om Genus 

som fokuserar på män och mansrollen. Denna forskning har varit relevant för uppsatsen på så sätt 

att den belyser hur maskulinitet fungerar i samhället  och hur detta tar sig i uttryck. För att koppla 

samman teorierna med litteratur så används  Eve Kosofsky Sedgwicks  Between men.  Kosofsky 

Sedgwick tittar på hur maktförhållanden mellan män uppstår i litteratur och motsatsförhållandet 

mellan homosocioalitet och homosexualitet genom att se på triangeldramer inom engelsk litteratur. 

Kosofsky Sedgwick används för  att  klarlägga sambandet  mellan den litterära  gestaltningen och 

samhällslivet och har varit användbar i analysen och för förståelse av begreppen. 

Denna tolkning behöver dock kompletteras, genom att belysa heteronormen och hur den 

påverkar relationer. För att  undersöka heteronormens konsekvenser för samkönade par så kommer 

en  hel  del  av  uppsatsen  baseras  på  Anna  Norbergs  doktorsavhandling  Samkönad  tvåsamhet  – 

vardagsliv  och  heteronormativa  praktiker. Avhandlingen  är  sociologisk  och  handlar  om  hur 

samkönade par förhåller sig till heteronormen och hur den påverkar deras samkönade tillvaro. 

Norbergs avhandling tar upp ämnen som berör queerteori.  För att  mer ingående förklara 

teorin så kommer till exempel Judith Butlers Genustrubbel – feminism och identitetens subversion  

användas.Butler har fokus på queerteori och skapande av genus. Dessa teorier används i uppsatsen 

för att undersöka hur dessa teorier tar sig uttryck i en fiktiv värld istället för Butlers konkreta. För 

att lite närmare förklara begreppet queer kommer jag att utgå från Fanny Ambjörnssons  Vad är  

Queer? Ambjörnsson ger oss en grundstomme,  För att mer distinkt koppla samman queer med 

litterär gestaltning och heteronormen så kommer jag använda Tiina Rosenbergs  Queerfeministisk 

agenda och Queersverige (red. Don Kulick, Stockholm, 2005) med ett bidrag av Ulrika Dahl. Dessa 

bidrag används för att förklara queer men även för att kunna visa på ett resonemang kring hur queer 

artar sig i både gestaltning och relationer. 

 För  att  underbygga  de  delar  som  tar  upp  historiken  i  Sverige  så  används  främst 
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Undantagsmänniskor då denna har ett akademiskt förhållningsätt och underbyggs av fakta. Gay – 

en världshistoria  och  används som komplettering vid behov. Dessa är översiktsverk som behandlar 

homosexualitet ur ett historiskt perspektiv, skrivna av akademiker men i en populärvetenskaplig 

kontext. De kommer att användas i de fall som homosexualitetens historia berörs på olika sätt. 
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3. Begreppsdefinition
Uppsatsen använder en del begrepp som antagligen inte är välkända för den allmänna läsaren. Det 

här kapitlet har som syfte att förklara dessa begrepp och analysmodeller. Begreppen  är relevanta för 

uppsatsen på så sätt att de är verktyg för att analysera det litterära hantverket utifrån det särskilda 

perspektiv som uppsatsen har. Då begreppen som används i uppsatsen inte är allmänt bekanta 

kommer de att förklara tydligare i det här kapitlet.  

3.1 Vad är en man?

För att  definiera  kön i  den här  uppsatsen  så  kommer  jag  använda BSM-modellen  som utläses 

Biologiskt, Socialt och Mentalt kön. Modellen, som bland annat används av RFSL1, bygger på det 

kön du är född med (biologiskt), vilket kön du agerar som i sociala miljöer (socialt) och vilket kön 

du tillhör identifierar dig som (mentalt).2  

3.2 Vad är samkönat? 

Ett samkönat par består av två individer av samma kön, dessa individer behöver inte nödvändigtvis 

ha samma sexualitet eller ha en romantisk eller sexuell relation med varandra. En samkönad relation 

är en relation bestående av två personer av samma BSM-kön. För att avgöra sexuell läggning så 

används  i uppsatsen modellen PIP- Praktik, Identitet, Preferens. Modellen bygger på att man skiljer 

på en individs sexuella beteende (praktik), vad individen identifierar sig som och vad (vilket kön) 

individen attraheras av.3

4.3 Vad är heteronormen? 

Heteronormen är en tankefigur som präglar samhällets syn på hur folk ska leva och hur de blir 

bemötta. Enligt heteronormen så bör individer leva i monogam olikkönad tvåsamhet och uttrycka 

sin könstillhörighet genom att agera på ett sätt som är förväntat för det kön personen uppfattas som.4 

Anna Norberg tar i sin avhandling upp hur heteronormen institutionaliseras i samhället och 

repeteras även hos par som står utanför den gängse normen ( till exempel samkönade). Judith 

Butler, den främsta forskaren på området, kallar det för den heterosexuella matrisen. Den 

heterosexuella matrisen är ett diskursivt begrepp med fokus på uteslutande mekanismer av det 

1 Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter. 
2 ”Vad är kön?” http://www.rfsl.se/?p=623  hämtad 2009-12-06 
3 ”Sexuell läggning - vad är det?” http://www.rfsl.se/?p=414 hämtad 2009-12-06
4 ”Heteronormativitet och dess konsekvenser” http://www.rfsl.se/?p=412  hämtad 2009-12-11 
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normbrytande inom vårt språk. Butler tar stöd i Lévi-Strausses teorier inom strukturalismen, där 

fokus ligger på tabun. För Butler och Lévi-Strauss så är det grundläggande tabut incesten och detta 

leder till den patriarkala klankulturen där kvinnan är en handelsvara mellan olika familjer (genom 

sitt namnbyte). I en sådan kultur finns det inte plats för  avvikelser från den hegemoniska 

familjestrukturen eftersom att den bygger på monogami och  reproduktion. I dessa avvikelser  ingår 

även heterosexuella som lever utanför detta system. 5  I uppsatsen så kommer heteronormen 

användas för att undersöka hur den påverkar parbildandet i romanerna, om det är möjligt att dra 

slutsatser om hur heteronormen påverkar relationerna.  

5 Judith Butler, Genustrubbel – feminism och identitetens subversion, (Stockholm, 2007),  s. 91ff. 
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Del II 

Analys 

Här kommer romanerna Sodomsäpplet och Präriehundarna att analyseras. Analyserna kommer att 

se lite olika ut mellan böckerna beroende på olika faktorer i den dramaturgiska uppläggningen men 

de kommer att analyseras utifrån samma teoretiska utgångspunkt.

4. Sodomsäpplet, Bengt Martin 

Sodomsäpplet handlar om att vara ung homosexuell under 1950-talets Sverige,6 även om boken är 

utkommen i slutet av 1960-talet. 1944 avskaffades kriminaliseringen av homosexualitet i Sverige. 

1950-talet kom dock att grusas av Haijby- och Kejneaffärerna där framträdande personer hängdes ut 

för sin homosexualitet.7 Joakim Mander som boken handlar om är präglad av sin samtid och även 

om homosexualitet är lagligt så är det ingenting man pratar öppet om.  Joakim bor tillsammans med 

sin  mamma  i  Stockholm  och  går  i  läroverket.  Familjen  är  fattig  och  får  ta  in  inneboende  i 

lägenheten för att klara sig. I en av dessa inneboende får Joakim sin första kärlek, Verner. Historien 

blir kortvarig men sätter igång en process hos Joakim. Lite senare får han ett jobb på ett tryckeri och 

träffar den lite äldre Nick och inleder en relation med honom. Det är denna relation som kommer tas 

upp i uppsatsen. 

4.1 Identitet 

Redan på första sidan i Martins bok Sodomsäpplet så möts vi av samtidens attityd i frasen ”Du är 

kokett.  Som en  liten  flicka”.8Att  definiera  Joakim utefter  principen  om Biologiskt,  Socialt  och 

Mental kön är lite knepigt, för han lever som man, är biologisk man och framstår även för läsaren 

som en man mentalt. På flera ställen i romanen så förekommer dock tankar hos Joakim om hans 

manlighet. Eftersom han dras till män så funderar Joakim på om han är en flicka innerst inne och att 

det är därför det är 'fel' på honom, vilket vi senare kommer att se får konsekvenser för hans identitet 

i parbildningen. Genom att han tvivlar på sin könsidentitet och sitt genus så kommer Joakim att 

agera utifrån en typisk könsmaktsordning och tänka utifrån ett  tankesätt som han associerar till 

6 Sodomsäpplet (Stockholm, 1968) kommer i den uppsatsen behandlas utifrån en upplaga från 1974 där även 
uppföljaren Nejlikemusslan (Stockholm, 1969) förekommer, dessa är utgivna under titeln  Joakm del 1. 

7 Svante Norrhem, Jens Rydström och Hanna Winkvist, Undantagsmänniskor – En svensk HBT-Historia, 
(Stockholm, 2008), s. 149ff. 

8 Bengt Martin,  Joakim del 1, (Stockholm, 1974) s. 5. 
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feminitet och kvinnan enligt heteronormen. Detta är ett tecken på hur Bengt Martin är påverkad av 

sin kulturella kontext. För Joakim finns det bara två kön och två beteendemönster, om man inte är 

en man så är man per definition en kvinna. Utifrån det tankesättet så agerar Joakim utifrån BSM-

begreppet och tänker att om han agerar så som en kvinna så bör han även vara en kvinna på andra 

sätt.  
'Jag lät som en flicka.' /.../ Jag är en...Vågar inte. Det kan räcka. Det blir ett  tvång: 'Jag är en 
flicka.' En flicka, en flicka, en flicka. Ibland målar jag mina läppar med mors läppstift. När ingen 
är hemma. Lånar hennes halsband, provar hennes klänningar.9 

Joakims fokus ligger på könsrollen. Hans pipiga röst uppfattas av både honom och hans betraktare 

som ett signifikant tecken på att han uppträder som en flicka. Genom att leka med sin mammas 

smink och kläder  så  ikläder  han sig en annan roll,  han skapar  en ny identitet,  utmanar  de två 

traditionella genusen.  Butler  skriver om det hon kallar  för performativt  kön, hur vi  skapar vårt 

genus genom vårt  agerande.  Det performativa kommer genom att  Joakim agerar  utifrån en (av 

samhället)  förväntad roll.  Genom att  upprepa  det  här  agerandet  så  skapar  vi  en  genusidentitet. 

Genus är för Butler ett beteendemönster som upprepas. Det är alltså inte fråga om en fast identitet 

utan om en rörlig identitet utifrån vårt eget agerande.10 Joakims identitet är alltså en performativ 

skapelse, han skapar sin genusidentitet som inte hänger samman med hans BSM-identitet. Genom 

att han agerar på ett sätt som inte förväntas av honom så bryter han mot den bild som omgivningen 

har av män. Romanen problematiserar därmed tanken om fasta köns- och genusidentiteter. Men då 

är frågan vad som egentligen utgör en man. Judith Butler skriver:
Om det är möjligt att att tala om en 'man' med ett maskulint attribut och förstå detta attribut som en 
lycklig men tillfällig egenskap hos den mannen, då är det också möjligt att tala om en 'man' med ett 
feminint attribut, vilket det än må vara, och ändå vidmakthålla genusintegriteten. Men när vi väl 
upphör att prioritera 'man' och 'kvinna' som varaktiga substanser, då är det inte längre möjligt att 
avfärda dissonanta genusdrag som sekundära och tillfälliga egenskaper hos en i grunden orubbad 
genusontologi.  Om  begreppet  varaktig  substans  är  en  fiktiv  konstruktion  skapad  genom  det 
obligatoriska ordnandet av attribut i sammanhängande genussekvenser, då tycks genus som substans, 
man och kvinna som funktionsdugliga substantiv, bestridas av de dissonanta attribut som inte följer 
sekvens- eller orsaksmönsten för begriplighet. 11 

Butler tittar här på vad som bestämmer det faktiska könet, vilka attribut som används för att skapa 

ett  genus.  Genus är  en  social  konstuktion,  där  det  biologiska könet  tillskrivs  vissa egenskaper. 

Joakim överskrider alltså gränsen för vilket uppfattas som provocerande av omgivningen. Genom 

att ställa sig mellan  sitt genus och raderar ut gränsen mellan man och kvinna,de två polära genus 

som den kulturella kontexten tar för givna så skapar Joakim en identitet som är problematisk för 

omgivningen och hans relation med Nick kommer att präglas av utanförskapets mekanik. Romanen 
9 Martin, s. 54. 
10 Butler, s. 218ff.
11 Ibid., s. 77.
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visar på heteronormens påverkan på den binära könsuppfattningen. 

Genom Joakim ifrågasätter alltså romanen könsidentitet kopplat till sexualitet. Genom att 

Joakim utmanar den maskulina rollen och omgivningen beskriver honom som feminin med 

kommentarer som utgår ifrån att han agerar som en flicka ”[...] Vad menar du att du blir ful...du är 

väl ingen tjej heller. det är bara tjejer som snackar sådär...”,12  tvingas Joakim in en annan roll och 

börjar tvivla på sig själv. Genom att avvika från maskuliniteten revolterar Joakim från rollen som 

man, och gör ett provocerande drag i ett samhälle som styrs av starka könsroller. R.W. Connell 

skriver i sin bok Om genus  om hur pojkar inte uppmanas att vara attraktiva utan istället dominanta. 

De förväntas agera utifrån en mall om hårdhet och agerande, en roll som kommer från deras egen 

omgivning, detta i sin tur kommer att påverka den samhälleliga uppbyggnaden då dessa män söker 

sig till miljöer där dessa egenskaper premieras.13 Här ser vi hur Joakim avviker från detta mönster. 

Joakim anpassar sig inte till den roll som han tilldelats, vilket gör honom och hans omgivning 

konfys. 

Eve Kosofsky Sedgwick kopplar samman den könsöverskridande provokationen med att det 

i patriarkala samhällen finns ett samband mellan relationer mellan män (homosociala och 

homosexuella) och intresset av bevarandet av männens maktposition.14  Joakim utmanar alltså 

männens makt och könets betydelse genom att inte agera utifrån de ramar som omger hans 

könsidentitet. Judith Butler tar upp hur det inom debatten om genus förs fram att genus är en fråga 

om relationer och inte ett individuellt attribut.15 I det här fallet ser vi en relation mellan kropp och 

agerande. Joakims omgivning förknippar hans biologiska kön med ett särskilt önskvärt beteende 

(manligt genus). Joakims genus är inte ett individuellt attribut då det skapas av omgivningens 

reaktioner och påverkar hans egen  uppfattning om sig själv och gör att han börjar tvivla på sin egen 

könstillhörighet. Detta tvivel blir en röd tråd genom romanen och återkommer ständigt i olika 

skildringar. Martin lägger ner stor tyngd på omgivningens påverkan på Joakims identitetsbildning. 

Joakim kommer dock senare i romanen finna sig trött på den här tvetydiga identiteten och 

konstaterar: ”Flicka eller pojke; man kan ju undra. Jag heter Joakim Mander och jag är man. Pojke, 

yngling,  gosse,  grabb,  kille.  Det  ser  ni  väl  för  helvete!  Att  jag  inte  är  en  flicka.”16 Joakim 

identifierar sig alltså som man, och är att betrakta som en man utifrån BMS. Men även om Joakim 

ser sig som man så är omgivningen inne på att underkänna honom i hans manlighet, detta på grund 

av  att  han  utmanar  den  kollektiva  mansbilden.  R.W Connell  skriver  att  genus  handlar  om att 

12 Martin, s. 34.  
13  R. W. Connel, Om genus, (Göteborg, 2003[1996]), s. 13. 
14  Eve Kosofsky Sedgwick, Between men English literature and Male Homosocial Desire, (NewYork/Chichester/West 

Sussex,1985),  s. 25. 
15 Butler, s. 59. 
16 Martin, s. 244.  
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strukturera den sociala praktiken, inte att i sig utföra den. Genus interagerar med andra faktorer som 

klass och etnicitet och leder till hur en identitet skapas, den vita heterosexuella mannen är inte bara 

i kontrast till den vita heterosexuella kvinnan, utan även till den svarta heterosexuella mannen och 

så vidare.17 Sett till den kontext boken utspelar sig i så ser vi att den vita heterosexuella mannen står 

i konstrast  till  det  som Joakim utgör.  Den här kontrasten påverkar synen på den heterosexuella 

mannen som känner sig utmanad i sin identitet genom Joakims agerande. Han uppvisar klassiskt 

kvinnliga drag, vilket i romanen kopplas samman med en homosexuell praktik.  På grund av den 

här genussegregeringen så görs en koppling mellan sexuell praktik och könsidentitet/-uttryck. Det 

leder  till  att  Joakim i  romanen uppfattas som en man som agerar som en kvinna och därav är 

homosexuell alternativt agerar som en kvinna på grund av sin homosexualitet. Enligt Connell är 

detta en fråga om hegemoni mellan maskuliniteter och hur de förhåller sig hierarkiskt till varandra. 

Den  homosexuella  mannen  står  under  den  heterosexuella  genom  sociala  praktiker.18 Joakim 

befinner sig alltså i en lägre status genom att han utmanar den norm som är högst upp i hierarkin. 

 Även läsaren riskerar inledningsvis att tolka Joakims agerande och identitet utifrån detta 

tankeled, men allt eftersom handlingen utvecklas får läsaren större förståelse för Joakims identitet, i 

samma  utsträckning  som  Joakim.  Ett  exempel  är  när  Nick  står  för  ett  antal  nedvärderade 

kommentarer om ”fjollor” och ”pullor”, homosexuella män som enligt Nick inte beter sig som män 

'skall' utan dras åt det feminina hållet. Dessa homosexuella drar enligt Nick ner dem i smutsen, de 

är mer som kvinnor än som män.19 

Kommunikationen mellan Joakim och Nick är begränsad, men Joakim lever sig in i rollen 

som hemmafru, lagar mat och sköter hushållssysslorna. Han får till och med en ring med Nicks 

namn i, en önskan som Nick inte uppskattar då han vill att Joakim ska vara en grabb.20 I deras 

relation så är det Nick som betalar allt, Joakim låter sig bjudas. Deras förhållande präglas av den 

heteronormativa praktik som genomsyrade tidsåldern då det var mannen som var familjeförsörjaren 

(i det här fallet Nick) och frun var hemma och skötte markservicen, passade upp på sin man och tog 

hand om barnen. Joakims och Nicks relation präglas av det mönster som samtidens heterosexuella 

relationer har, detta får som efterföljd att de tar roller som är av omständigheterna givna.21

När Joakim berättar för Nick att de är avslöjade så väljer Nick att avsluta relationen 

rädd för de repressalier den kan leda till. Han väljer att säga upp sig, fly fältet och hålla Joakim 

kort. Innan de skiljs åt så älskar de en sista gång, Nick lyfter upp Joakim, jämför honom med en 

jänta och ser sexakten som en tröst,  medan Joakim fokuserar på känslor och på den kärlek han 
17   Connell,  ( 2003[1996]) s. 99.  
18  Ibid.,  s. 100ff. 
19   Ibid., s. 137. 
20 Martin. s. 115.
21 Ibid., s. 232.
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känner för Nick.22 

Joakim försöker i sin dagbok förstå sig på Nick och här agerar Martin utifrån devisen om att 

könen är från olika planeter, genom att låta Joakim ikläda sig rollen som kvinnan som ska försöka 

förstå mannen. Martin gör alltså en distinktion mellan könen som grundar sig på ett biologistiskt 

synsätt, som kopieras i en samkönad relation. Genom att de intar roller i förhållandet så skapar de 

performativa genusskillnader där de agerar utifrån den könsroll som är representativ för den roll de 

tagit. Martin ställer alltså Nick och Joakim mot varandra, som representanter för olika tankesystem. 

Genom den här konstrasten så visar Martin dels på skillnaden  mellan Joakim och Nick men även 

på  inflytandet  som normen  har  på  gestaltningen.  Nick  och  Joakim får  ikläda  sig  olika  roller, 

anpassade efter 50-talets ideal. När Joakim i slutet väljer att ta livet av sig genom att gasa ihjäl sig 

(men misslyckas) så väljer Martin att sätta in Joakim i en kontext av kvinnlig självmordsstatistik. 

Ett exempel är Sylvia Plath (1932-63) som tog livet av sig på samma sätt 1963 liksom hennes alter 

ego Ester vars självmordsförsök skildras i romanen Glaskupan (1963). 

Martin  hanterar  den  inre  tvivel  hos  Joakim  genom  att  låta  oss  få  se  Joakims  egna 

reflektioner, genom att berätta utifrån Joakims egna känslor och paranoia.23 Det litterära hantverket 

bygger på en skildring av en bestämd tid och dess förutsättningar. Gestaltningen är tydligt påverkat 

av den tidens syn på kön och genus, vilket genomstrålar Joakims identitet. Martin har mejslat fram 

ett  trovärdigt  porträtt,  då Joakim är dynamisk,  han förändras och har flera  sidor inom sig som 

påverkar varandra.24 

Utifrån PIP-modellen kan vi konstatera att Joakim praktiserar sex i princip uteslutande med 

män och prefererar män. Sett till Joakims identitet så väljer Martin att vara mer svävande, Joakim 

uttalar sig aldrig som att han identifierar sig som en homosexuell man, men han säger sig inte heller 

inte vara det. Den homosexuella mannen fanns inte som identitet på samma sätt, utan var snarare en 

man som hade sex med män.25 Men för Joakim så är det inte bara det sexuella utan han uttrycker 

även romantiska känslor och verkar ha accepterat sin homosexuella identitet. Martin använder sig 

här av dåtidens syn för att visa hur den påverkar identitetsuppfattningen, det vill säga hur den tar sig 

i  uttryck  i  romanpersonernas  egna  identitetssökande.  Genom  att  visa  på  ambivalensen  och 

osäkerheten i detta så fångar inte Martin bara en tidsanda men även den osäkerhet som finns i en 

komma ut process. 

Ett  annat  perspektiv  är  klasstillhörighet,  enligt  Greger  Erman  så  var  det  inte 

arbetargrabbarna som träffade varandra i Humlegården. Det var ett ställe för Stockholmare som 

22 Ibid., s. 151.  
23 Martin, s. 125
24 Ibid., s. 137 ff. 
25 Skillanden ligger i att den homosexuella mannen var ett utryck för en mindre värd, feminin, man. 
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hade det bättre ställt men även för de soldater som var en del av den utspridda soldatprostitution 

som fanns i Sverige under första halvan av 1900-talet.26 Som vi tidigare läst så väljer Nick att ta 

avstånd från den homosexuella subkulturen.  R.W Connell hävdar att det finns olika maskuliniteter 

beroende på bland annat socialt skikt och att dessa förhåller sig annorlunda till varandra.27 Nick 

förhåller sig alltså till den bild han har av manligheten och kan jämka sitt homosexuella begär med 

att han inte är en ”fjolla” och agerar inom ramen för sin klasstillhörighet. Kosofsky Sedgwick tar 

upp inställningen till sex mellan olika samhällsklasser och hur homosexualitet är mer accepterad i 

de högre klasserna där en exotifiering görs av arbetaren, som blir ett ideal men även den Andre. 

Arbetaren  blir  spännande,  men  ett  objekt,  en  symbol  och  tillskrivs  generella  drag  (maskulin, 

muskulös  etc)  och  inte  en  individuell  personlighet.28 Nick  och  Joakim  agerar  i  en  lägre 

samhällsklass och Nicks kommentarer tar avstånd både från den feminiserade mannen men även 

från överklassens koketteri. Genom att markera sin manlighet på det sätt som han gör så agerar han 

utifrån den maskulinitet han tillhör och i deras parbildning utgår de från den feminina stereotypen 

som motbild. 

4.2 Relationen 

4.2.1 Parbildning 
Äktenskap. Tänker så. Vi är gifta. Vi är ett par.29 

För Joakim är relationen med Nick tydlig, men den kantas av problem. Joakim är 16, under 21 

vilket lagen kräver för samkönade relationer i Sverige på 50-talet. Relationen i sig är inte olaglig, 

det är ålderskillnaden som är problemet. Joakim är i övre tonåren men inte myndig.  Hotet om att 

skiljas gör att Joakim och Nick snarare drivs till varandra och trots hemligheterna de lever så kan de 

se framåt planera, tänka sig själva som ”[...]två små gubbar”.30 

 I deras relation så ser vi ett heteronormativt tankesätt prägla den sexuella praktiken mellan 

dem,  ”Nick  talade  om att  den  ena  partnern  skulle  vara  den  feminina,  den  andra  maskulin  till 

bristningsgränsen. I ett homosexuellt förhållande. Men de hade växlat, blandat samman. Inte kunnat 

hålla reda på vem som var vem”.31 Martin beskriver Joakims och Nicks relation så som att det är 

26 Greger Eman ”När man möts” i Sympatiens hemlighetsfulla makt – Stockholms homosexuella 1860-1960, red. Göran 
Söderström, (Stockholm, 1999), s. 134f. 

27 Connell, 2003[1996], s. 56f. 
28 Kosofsky Sedgwick, s. 174f. 
29 Martin, s. 107. 
30 Ibid., s. 112.  
31 Ibid., s. 232.
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Nick som är den som tar besluten och dikterar villkoren, eftersom att det är han som rent konkret 

bryter  mot  lagen  och har  mest  att  förlora,  han  agerar  alltså  utifrån  en typisk mansbild,  medan 

Joakim är passiv och låter sig föras med, förföras och styras.  De vågar att riskera sin hemlighet och 

besöka operan, som Nick hyser en stor förkärlek till. Detta ska visa sig bli ett stort misstag, då de på 

operan ses tillsammans av kamrern på tryckeriet. Killarna väljer att lämna salongen tillsammans i 

panik, Nick skjuter Joakim ifrån sig. Detta kommer att bli slutet på deras relation som avslutas med 

att Nick helt och hållet tar avstånd ifrån Joakim vilket leder till Joakims självmordsförsök. 

Vi ser alltså att även om Nick har en bild av att en relation ska präglas av en heteronormativ 

uppbyggnad, så är deras relation flexibel så till vida att de går in och ut ur sina roller. Detta är inte 

bara i det sexuella, utan Joakim tar även han initiativ och agerar och Nick är passiv och följer med. I 

början av deras relation så beskriver Joakim Nick som att han är som en vanlig grabb, med den enda 

skillnaden att Nick inte pratar om flickor, vilket de flesta grabbar i Joakims närhet brukar göra.32 

Joakim  har  en  väldigt  romantiserad  bild  av  Nick,  som passar  in  i  det  som brukar  kallas  för 

'flickromantik',  ett i  sig intressant begrepp sett till  uppsatsens tema. Detta begrepp betecknar en 

första kärlek med oerhört stora proportioner. 

Anna  Norberg  skriver  i  sin  avhandling  Samkönad  tvåsamhet:  vardagsliv  och 

heteronormativa praktiker att samkönade par marginaliseras och att de par hon studerat känner att 

de ofta utsätts för en stereotyp uppfattning att det samkönade paret lever i en kopia av ett olikkönat 

par där den ena partnern agerar 'man' och den andra 'kvinna'.33  

Nick verkar vilja ta avstånd från den stereotypa bilden genom att söka sig till en monogam 

tvåsamhet. Den monogama tvåsamheten blir en trygghet för Nick, en symbol för ett lyckat liv, att 

leva upp till heteronormens tvåsamhetsideal. Martin ger ett övergripande intryck att för Nick är det 

relationen som sådan som är det viktiga, att ha någon, vem personen är inte lika intressant. 

Trots ålderskillnaden och variationer i mognadsgrad  inleder de en relation. Joakim följer 

med Nick hem redan första kvällen efter jobbet. Deras relation utvecklas snabbt, en kort tid senare 

har Joakim nyckel till Nicks lägenhet.34 Hotet ligger hela tiden över dem och präglar deras relation, 

hotet att avslöjas, skiljas från varandra och bli satta i fängelse respektive på ungdomsanstalt. I och 

med slutet  på Sodomsäpplet så slutar även relationen med Nick. 

32 Martin., s. 102.  
33 Anna Norberg,  Samkönad tvåsamhet – vardagsliv och heteronormativa praktiker, (Umeå, 2009). s 128f.  
34 Martin, s 104-105.
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5. Präriehundarna, Jonas Gardell 

5.1 Romanen Präriehundarna
Präriehundarna är  en roman med ett  upplägg som avviker  en del  från den klassiska romanen. 

Romanen är indelad i tre delar med ett antal kapitel vardera där varje nytt kapitel byter fokalisering 

och person i fokus.  Mellan kapitlen med person så förekommer kapitel under rubriken Anklagaren ,  

de här  delarna  är  strukturerade  som reflektioner,  som egentligen  inte  tillför  handlingen  något 

särskilt.  

I persongalleriet  ser vi det gifta paret Lena och Percy Brandt, vars äktenskap är att definiera 

som svart  och på gränsen till  tragikomiskt,  i  stil  med Edward Albees (1928-)  Vem är rädd för  

Virgina Woolf?(1962) Paret Brandt har en son, Reine, som är en sökande konstnär utan fast plats i 

livet, i början skildrad som en stereotyp avbild men senare får han mer märg och mer dynamik i sin 

person. 

Utanför familjen Brandt  finns Pia och Anders, två individer som har en relation med Reine. 

Anders är en spontan person som lätt anpassar sig efter situationen han befinner sig i. Pia är mer av 

den jordnära, enkla typen som vill ha kontroll på situationen. 

I den här uppsatsen kommer relationen mellan Reine och Anders stå i fokus. Denna relation 

kommer  dock  att  kontrasteras  mot  relationen  mellan  Lena  och  Percy  och  relationen  med  Pia 

kommer att  hanteras i  kontrast  med relation Reine-Anders,  och den dynamik som finns mellan 

dessa tre.

5.2 Präriehundarna och BSM respektive PIP. 
Reine  uppvisar  genom  romanen  inga  tecken  på  att  avvika  från  rollen  som  man  enligt  BSM-

modellen. Hans sexualitet är dock mer varierande då han praktiserar bisexualitet men verkar föredra 

män (detta baserat på förhållandet till Anders som verkar ha en romantisk bas till skillnad från det 

med  Pia  som  baseras  på  en  sexuell  praktik),  vilket  Gardell  låter  antyda  i  meningar  som: 

”Konstnären [Reine] hade velat  arbeta,  sedan ville han knulla henne,  ta emot hennes fjäsk och 

smicker – men han ville inte veta av henne.”35 När det gäller Reines identitet verkar han identifiera 

sig som en heterosexuell man som lever med en annan man. Anders är i princip att definiera på 

samma sätt. Percy är den karaktär i romanen vars BSM/PIP är mest svårtydd, han är  biologiskt och 

35 Jonas Gardell, Präriehundarna, (Stockholm, 1987), s. 32. 
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socialt sett en man som uppvisar tecken på att identifiera sig som kvinna: ”Ibland så känner jag mig 

som det lilla förtryckta hembiträdet Agnes, i svart klänning och stärkt förkläde, som slavar hos en 

bortskämd  och  oduglig  madame.”36 Percys  idenitet  och  hans  relation  till  Lena  är  en  nyckel  i 

analysen av romanen, eftersom att dessa karaktärer påverkar Reine i hans identitetssökande och 

parbildande.  

5.3 Lena och Percy: relationen och skapandet av genus
För att förklara relationen mellan Reine och Anders kommer uppsatsen här att ta upp romanens 

skildring av Reines föräldrar,  för att  kunna förklara hur Gardell  gestaltar Reines reaktioner och 

förhållningssätt till kärlek och parbildande. Paret Lena och Percy visar på heteronormens baksida, 

och  blir  en  utgångspunkt  för  Reine  i  sitt  relationssökande  med  Anders.  Föräldrarna  som anti-

förebilder kommer att avhandlas i en egen del där fokus ligger på att visa på likheter och skillnader 

mellan paren och hur Gardell visar på skillnaden i deras relationer. För att kunna göra en sådan 

koppling så kommer jag dock först avhandla relationen mellan Lena och Percy och hur de förhåller 

sig till varandra och till sin relation och hur den förhåller sig till heteronormen.  Sedan kommer jag 

visa på hur genus skapas i relationen utifrån ett könsmaktsperspektiv och hur detta skiljer sig från 

relationen mellan Reine och Anders.  Lena och Percys används av Gardell som en negativ motpol 

till Reine och Anders. Den heteronormativa definitionen av en relation  som romanen utgår ifrån 

behöver exemplifieras för att förklara hur Gardell skildrar kärlekshistorien.  

Relationen  mellan  Lena  och  Percy  upprätthålls  i  mångt  och  mycket  av  sin  egen 

destruktivitet. Det kärlekslösa tillståndet mellan dem verkar snarare driva dem ihop än att hålla dem 

isär, som framgår av Lenas tankar nedan.  
Om tre timmar stänger vi kassan. Om tre timmar beger jag mig hem till Percy, och då har han redan 
väntat i tre timmar på att jag ska komma, sedan har vi tolv timmar tillsammans innan han måste gå till 
banken, och då har jag fyra timmar för mig själv innan jag öppnar här om inte Percy sjukskriver sig som 
vanligt, det mähät. Ja fy fan säger jag. 37 

Relationen mellan dem verkar som synes bygga på ett förakt mot den andre, men ett förakt som 

samtidigt innehåller ett behov. De behöver varandra så mycket att de föraktar den andre (och sig 

själv) för det.

När Lena väljer  att  lämna hemmet och resa till  Kanarieöarna så väljer  Percy att  snarare 

stödja  Lena  i  det,  för  han  beundrar  henne  för  hennes  mod.  Lena  tänker  bedra  Percy  med 

skådespelaren Redde, ändå känner hon en form av pliktkänsla gentemot Percy, som hon säger sig 

förakta. Hennes kropp sluter sig och hon inser att hon inte kan lämna Percy, de är för emotionellt 

36 Gardell, s. 38. 
37 Ibid., s.  36. 

16



sammanbundna.38

När Reine och Anders är på besök konkretiseras deras problematiska relation till varandra. I 

utdraget nedan så befinner vi oss i en situation där Lena ganska markant ger sig på Percy med 

diverse smädliga påhopp. Lenas attityd får Percy att känna sig osäker och han vill inte att hon ska 

göra så mot honom inför Reine och Anders. 
Percy vände sig vädjande mot Lena.
- Vill du ha mer kaffe älskling?
-  Rädda dig själv, och kalla mig inte älskling i andras närvaro!
- Men...
- Jag är så trött på att höra att du älskar mig. 
-Jag älskar dig. 
Anders rodnade. Lena tog ett par geléhallon till i munnen och försökte fundera ut någon mer elakhet.39

Reine sammanfattar sedan för Anders sina föräldrars relation. 
De bygger korthus och slår sönder varandras. Det är deras enda nöje, deras hämnd, ett 
sätt att få livet att gå. Och egentligen är de nöjda med tillvaron som misslyckade, bara 
de kan ta hem sådana som du som åskådare ibland. [...] 
-Pappa föraktar mamma för hennes kärringtidningar men läser dem i smyg när hon är 
på jobbet. Mamma tycker pappa är en tönt som arbetar på bank, men i februari är hon 
glad över att få slippa deklarationen. Egentligen är hon inte någon vanlig simpel 
biljettförsäljerska, hon är Kompositörens ledsagarinna. Basta. De kanske inte kunde bli 
något annat än förlorare, men de blev de med bravur. Jag ska aldrig bli som dem. 40'

Som synes så har Reine en (rätt) cynisk inställning till sina föräldrars förhållande, men visar ändå 

på att han förstått att det mellan dem finns en stark kärlek som håller dem samman. Gardell 

återkommer längre fram till hur Lena och Percy mer eller mindre har vuxit ihop och blivit en 

symbios, de behöver varandra för att kunna fungera.41 Lena och Percys relation visar hur en 

heteronormativ relation blir en negativ modell, för Reine som växt upp i detta blir deras mönster 

avskräckande vilket kommer att påverka hur han söker relationer. Gardell skildrar Lena och Percy 

som negativa förebilder, en relation som kväver individerna och skapar ett beroende. Reine skildras 

istället som en individ som söker plats för sig själv. Lena och Percy bildar en kontrast till den 

relation Reine ingår med Anders, denna konstrast kommer uppsatsen utgå ifrån i sin analys av 

relationen mellan Reine och Anders. 

Vi kommer att se att  den olikkönade relationen är en motpol till den samkönade relationen. 

Genom att ingå en samkönad relation så utmanar du heteronormen, det fundament som samhället 

bygger på. Connell skriver i sin bok Maskuliniteter att homosexuella utgör en motpol till den 

heterosexuella hegemonin och därför blir en fara för den rådande hierarkin.42 Detta är alltså vad 

Anders och Reine gör i sin relation.  De utgör en motpol till den heteronormativa samkönade 

38 Gardell, s. 84-102.
39 Ibid., s. 158. 
40 Ibid., s. 158ff.  
41 Ibid., s. 220.
42 Connell, 2003[1996], s. 100-110.
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relationen som styr den kulturella kontext som de lever i. 

5.3.1 Skapande av kön 
I  relationen  mellan  Lena  och  Percy  gäller  en  ombytt  könsmaktsordning.  Den  klassiska 

könsmaktordningen är en stereotyp uppfattning att män är de starkare, aktiva och den försörjande 

partnen medan kvinnorna är den som är svag, passiv och blir försörjd. Det är Lena som har makten i 

relationen och fattar besluten, som är familjeförsörjaren (Percy har de facto även han ett jobb men 

är rätt så ofta sjukskriven) och den aktiva. Percy är undergiven och passiv, sköter hushållet och lider 

av diverse krämpor, han hävdar sig inte som individ.43 När sonen Reine berättar att han lever med 

en  man  så  reagerar  Percy  med  ömhet  och  förståelse  medan  det  är  Lena  som  reagerar  med 

oförståelse och hårdhet, som att Reine har svikit sitt kön. 
- Men du är väl inte fikus? Vi har aldrig haft några sådana i vår släkt. Inte i min i alla fall.
- Nej, vad jag vet är jag inte homo...
- Inte det där gräsliga ordet, tack!
 - Men jag säger ju att jag inte är det. Jag älskar inte Anders för att han är en man, utan jag älskar en man 
för för att han är Anders. 
[...]
- Percy, ropade hon så att det hördes både till köket och till grannarna. Din son är Fikus! 
[...]
- Vad vill du?
- Reine har h-sex med den där Anders som var här alldeles nyss och drack upp vårt kaffe.
Percy torkade sig om händerna, knycklade ihop handduken, ångrade sig, vek ut den, vek ihop den igen, 
omsorgsfullt. 
- Men säg nåt då! 
Han ville gå. Bort från Lena, bort från hemmet och aldrig komma igen. Han skulle ta med sig Reine, 
släppa honom vid första bästa gatukorsning och välsigna honom. Det var hans enda vilja.44

  
Lena  gestaltas  alltså  med  en  personlighet  som  är  att  definiera  som  maskulin  utifrån  en 

könsrollskontext,  till skillnad från Percy som gestaltas som en individ med klassiskt feminina drag 

i sin personlighet. Dessa könsroller bygger på en syn att könskillnader är en social konstruktion, så 

kallat genus (som särskiljs från kroppsliga genus). Dessa genus (manligt respektive kvinnligt) är 

traditionellt  sett  tillskrivna  olika  egenskaper45.  Vi  ser  här  hur  heteronormen  tydligt  präglar 

reaktionen, och hur föräldrarna byter roller gentemot sitt kön och bryter mot könsrollen men ändå 

upprätthåller  heteronormens  maktdiskurs.  Genusen,  de  socialt  skapade  könsrollerna,  är  här 

omvända men existerar båda två.  Alltså, även om paret går ifrån respektive könsroll så präglas 

relationen av en heteronorm även om den är omvänd. Heteronormen bygger på att dessa två olika 

roller finns i en relation, Gardell ger alltså sken av att (den här) oliksamkönade relationer/n  kräver 

att båda könsrollerna finns för att relationen ska kunna definieras som en relation. Definitionen av 

en relationen bygger då på rollerna mellan individerna, att de kompletterar varandra oavsett vem 

43 Gardell., s. 13. 
44 Ibid., s. 160f.  
45 Butler 55f. 
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som spelar  vilken  roll.  De upprätthåller  heteronormen mellan  sig  genom att  dela  in  relationen 

utifrån normen även om genus och könsroll varierar dem emellan.  

Butler ifrågasätter om en person bara har ett genus, och hävdar att genus är något som man 

gör,  en konstruerad kulturell  tolkning som handlar om maktdiskurser.46  Butler  menar alltså  att 

genus är mer än bara ett kön, mer än bara ett begär och att vi kan ha flera genus. Genus kan enligt 

Butler  vara  en  samling  erfarenheter,  kön och  begär,  vilket  Butler  förklarar  med  att  ”Den  inre 

koherensen eller enheten hos vart och ett av dessa genus, man och kvinna, kräver alltså både en 

stabil och motsatsbaserad heterosexualitet.”47  Percy och Lena delar på de olika könsrollerna i sin 

relation och delar upp genus mellan sig och verkar bygga sin relation på att de är beroende av den 

här balansen. I gestaltningen av dem framstår det ömsesidiga beroendet som ett kitt i deras relation, 

de gestaltas som halva personer som behöver den andra för att kunna existera som individer. Deras 

kontrasterade genusbildning påverkar deras sexualitet, som vandrar mellan lust och olust, där de 

bägge  individerna  turas  om  rollen  som  den  aktiva.  Ena  stunden  är  det  Lena  som  söker 

uppmärksamhet,  för  att  i  nästa  stöta  bort  Percy.  Sexualiteten  dem  mellan  verkar  vara  en 

komplicerad bit av deras relation, det faktum att Percy verkar ha en dragning till män (vilket inte 

skrivs rent ut utan antyds av Gardell)48 är ett ämne som återkommer inom paret och påverkar hur de 

förhåller sig till sin könsrollsidentitet. Genom att Percy (sett genom heteronormen) utmanar rollen 

som man genom att attraheras av kvinnor och uppvisa stereotypt feminina drag så stärker detta Lena 

i hennes maskulina persona. Enligt Butler så speglar begäret genus och genus speglar könet och 

hänger samman med en syn på ett samband mellan kön och genus samt begär.49 Eftersom Percy 

verkar begära män så blir hans genus respektive kön påverkat av hans begär.  

När Reine och Anders för första gången besöker Lena och Percy konkretiseras som sagt 

genusförskjutningen ordentligt; Percy agerar som en hemmafru, Lena domderar och säger till Percy 

att han ska sätta på kaffe och servera, själv så intar hon en passiv-aggressiv position som en patriark 

medan Percy intar rollen som den som passar upp.50 I scenen där paret ska besöka Reines vernissage 

så är könsrollsväxlingen stor, i ena sekunden så sitter Lena med papiljotter och gör att de kommer 

för sent, men väl på plats så är det Percy som intar den stereotypa moderliga rollen. Detta uttrycks 

genom att han  uppvisar sentimentala känslor och känner sig som att Reine aldrig blivit stor på 

riktigt, ett uttryck som ofta tillskrivs moderskapet.51 

Efter det att Anders dött förändras även Lena och Percy. Lena blir mer introvert men söker 

46 Butler, s. 57. 
47   Ibid., s. 74.  
48 Gardell, s. 130f. 
49 Butler, s. 75. 
50 Gardell., s. 156f. 
51   Ibid., s. 173ff.  
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sig samtidigt till destruktivitet, hon går från passiv aggressivitet till utåtagerande impulsivitet.52  När 

hon uppsöker Reine tar hennes tålamod slut och hon går till fysiskt agerande genom att dels skada 

Reine men även förstöra saker.53 Detta leder till att Reine släpper ut sina känslor, men även till en 

närhet mellan mor och son som vi inte sett innan i romanen. Lenas våldsbenägenhet hänger både 

ihop med hennes tendens till att tangera ett motsatt könsrollsmönster. Lena agerar utifrån ett genus 

(manligt) där könsrollen indikerar en svårighet med verbal kommunikation och att våld ses som en 

lösning för att nå konsensus och lösa problem (detta kommer vi att se längre fram i relationen 

mellan Anders och Reine). Samtidigt är det första gången som Lena gestaltas som en mor (utefter 

den heteronormativa synen på moderskapet) och tröstar Anders (detta efter våldsinslaget vill säga). 

Sammanfattningsvis  kan  vi  konstatera  att  Lena  och Percys  relation  kommer  att  påverka 

Reines relationer, vilket uppsatsen nu kommer att klarlägga i den följande analysen. 

5.3.2 Heterosexuella som anti-förebilder
Kärlek  är  att  ha  tråkigt,  bli  besviken,  att  plåga  sig  igenom  den  andres  sura  dagar,  nycker  och  
migränanfall, det är att förnedra och förinta sig, att ljuga, gräla och ständigt anpassa sig – och till slut  
finna att man har vuxit ihop med den andre, som ben och armar på samma kropp.54

Citatet  ovan kommer  från  ett  kapitel  som behandlar  relationen mellan  Lena  och  Percy.  Denna 

relation kommer nu att studeras i konstrast till relationen mellan Reine och Anders, hur relationen 

där parterna har blivit beronde av varandra för att kunna fungera, blir en utgångspunkt för Reine. 

Anna Norberg skriver i sin avhandling att  samkönade par i ett  heteronormativt  samhälle 

måste finna sin identitet och relation i förhållande till heteronormen. Norberg visar på hur hennes 

intervjupersoner (individer i samkönade par) tar avstånd ifrån heteronormativa beteendemönster och 

könsroller.  I  Norbergs  studie  så  framgår  att  bildandet  av  den  samkönade  relationen  är  mindre 

komplicerad och att förväntningarna att bilda en traditionell familj är lägre. 55 Utifrån det så kan vi 

se på relationen mellan Reine och Anders. Reine tar ett tydligt avstånd från sina föräldrar och deras 

beteendemönster.  Han  vill  bygga  en  relation  där  partnerna  kompletterar  varandra  och  inte  är 

beroende av varandra för att existera som individer.  I likhet med Norbergs studie ser vi hur den 

heteronormativa matrisen blir en utgångspunkt för hur relationen bildas, med ett avståndstagande 

från de förväntningar som anses omgärda en heterosexuell relation. Reine utgår från den bild  han 

har av ett varaktigt förhållande och ser vilka strategier han kan använda för att undvika att spegla 

sina föräldrars relation i sin egen. Genom att ha en motpol att kontrastera sig mot så försöker Reine 

att undvika ett heteronormativt förhållande men lyckas inte komma undan från andra problem som 

52 Gardell, s. 242f.
53 Ibid., s .259ff.
54 Gardell, s.  220. 
55 Norberg, s. 69f.
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drabbar relationer.  

 Norberg  belyser  även  rädslan  att  präglas  av  den  kommunikationsbrist  som 

intervjupersonerna finner i sina föräldrars relationer, de är även rädda att ta med dessa in i den egna 

relationen. Norberg poängterar dock att kommunikationsbristen inte är könad, det vill säga att den 

egentligen inte hör i ihop med den sexuella läggningen utan om relationen i sig. Intervjupersonerna 

anser dock att deras relationer präglas av en öppnare kommunikation än inom olikkönade par. 56 

Sett till relationen mellan Anders och Reine ser vi att problemet med kommunikationen går 

igen här, Reine är tydligt rädd för att hamna i en relation likt den mellan Percy och Lena. Genom att 

söka sitt genus, sin plats i relationen så testar han sig fram, han söker Anders kärlek samtidigt som 

den skrämmer honom. I relationen med Pia så behövde inte Reine släppa sin garde på samma sätt, 

för relationen var i grund och botten ganska ytlig. Gardell skildrar här hur Anders är bekant med 

den heteronormativa kod som ofta återfinns i heterosexuella förhållanden. I relationen med Anders 

så vet inte Reine hur han ska hantera det hela, eftersom han inte är bekant med de koder som omger 

den här typen av förhållande. Reine konfronteras dels med det faktum att han har känslor för en 

annan man, men även att han har så starka känslor att han blir beroende av någon annan, detta 

ställler Gardell i skuggan av relationen mellan Lena och Percy, som lever i en form av symbios.  I 

sin  kommunikation med Anders  uttrycker  Reine  sin  rädsla,  men de har  en  ständig  dialog med 

varandra,  till  skillnad från Lena och Percy som har  låsta  positioner och egentligen pratar  förbi 

varandra  (med andra  ord,  de  uppfattar  inte  vad  den  andra  säger).  Romanen  skapar  konstraster 

mellan Reine-Anders som en lyckad relation och Lena-Percy som misslyckad. Reines kärlek till 

Anders  grundar  sig  i  känslor  för  en  individ,  inte  i  en  könsidentitet.  Percy  och  Lenas  relation 

gestaltas  istället  som att  den bygger  på skillnaden mellan en man och en kvinna,  fast  med de 

stereotypa rollerna delvis ombytta. 

I skapandet av relationen med Anders gör Reine klart hur han ser på sin kärlek: ”Jag älskar 

inte Anders för att han är en man , utan jag älskar en man för att han är Anders.”57  Genom att 

manifestera sitt avstånd till att vara homosexuell så uppvisar Reine en identitet grundad på en syn 

att relationen är på riktigt, den ska bemötas på samma sätt som om Reine hade haft en relation med 

en  kvinna.  Karaktären  Reine  är  medveten  om  hur  den  heteronormativa  synen  på  samkönade 

förhållanden ser ut och vill belysa hur hans nya relation inte skiljer sig från den med Pia.  I episoden 

när Reine och Anders samtalar med varandra efter besöket hos Reines föräldrar om sitt  förhållande 

så säger Reine till Anders: 
− Mamma tror att jag bög.
− Jaha.

56 Ibid., s. 70f. 
57 Gardell 160. 
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− Som om vi har något jävla förhållande.
− Det har vi ju. 
− Du är ju inte bög. 
− Frågan är om det är ett önskat förhållande eller inte.
− Jag tänker inte låtsas att jag är fikus när jag inte är det.
− Och dum som är jag så tar jag hänsyn till det. 
− Jag vill inte att man ropar efter oss, att det tisslas och tasslas och snackas skit om vad vi håller på med.
− Jag struntar högaktningsfullt i vad folk kallar oss. 
− Två grabbar som leker mamma pappa barn. Det är ju urbarnsligt. 
− Jag tänder inte heller på killar i allmänhet, men jag tänder på dig kan det inte få vara bra så? 58 

Här ser vi hur Reine definierar ett förhållande utifrån ett heteronormativt perspektiv, ett förhållande 

är till för att avla en avkomma och ska levas i monogam tvåsamhet.59 

Gardell låter parbildningen mellan dem växa fram ur ett successivt trevande, de måste göra 

om  sin  identitet  utifrån  PIP-modellen.  Eftersom  Reine  agerar  utifrån  ett  heteronormativ 

tankemönster i synen på relationer och roller  får de i sin relation testa sig fram för att hitta en plats 

där de kan skapa en identitet som de trivs med. Gardell låter här relationen mellan Anders och Reine 

bli ett föredöme, eftersom den är byggd på utjämnad könsmaktsordning där Anders och Reine tillåts 

att agera som två män som älskar varandra och inte intar olika könsroller gentemot varandra. Reine 

är medveten om och präglad av de attityder  som finns rörande homosexualitet  i  den kulturella 

kontext i vilken han agerar. Gardell demonstrerar hur Reine vill visa att hans relation är precis lika 

mycket värd som andras genom att manifestera den som en relation mellan två individer snarare än 

mellan två män. 

Norberg belyser i sin avhandling hur kampen för rättigheter till HBT-personer har präglats 

av en vi-är-som-ni-tanke där man velat visa att HBT-personer är precis likadana som heterosexuella. 

Norberg pekar på att relationer av alla de slag har gemensamma problem som inte hänger samman 

med könstillhörighet. Ett av de samkönade paren i Norbergs avhandling består av  två män  och 

berättar om känslan av att de måste positionera sig till  den gängse bilden av den homosexuella 

mannen och hur de känner att de sexualiseras. Paret i fråga tar, enligt Norberg, indirekt ställning 

mot icke-heterosexuella relationer som lever utanför normen när de poängterar hur normativa de är. 

Norberg målar upp en komplex bild där de samkönade paren dels vill stå utanför heteronormen men 

ändå ta avstånd från bilden att deras relationer skulle skilja sig från olikkönade.60 Hos Gardell är den 

här positioneringen ständigt återkommande i gestaltningen av relationen mellan Anders och Reine. 

Reine och Anders tvingas förhålla sig till bilden av den homosexuelle, en bild de tar avstånd ifrån.61 

Samtidigt förhåller de sig till heteronormen och efter att de undersökt sin relation till varandra via 

58 Ibid., s. 164. 
59 Ibid., s. 164f. 
60 Norberg, s. 77ff.. 
61 Gardell, s. 164f.
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Pia (genom att  Anders  använder  Pia  för  att  göra Reine svartsjuk och  erkänna sina  känslor  för 

Anders) så kommer de att leva i en monogam relation.62 De  verkar inte vilja identifiera sig som 

bögar eftersom de förknippar bögen med den stereotypa bilden av promiskuitet och femininitet. 

Istället betonar de sin normalitet i sin monogama relation där de är män som är ihop med varandra 

trots att de är män bägge två. Connell skriver att genom att homosexuella män inte lever upp till den 

stereotypa bilden av femininitet så undergräver de den hegemoniska maskulinitet som råder.63 Det 

är alltså genom att ta avstånd från femininiteten som de kan behålla sin identitet som maskulina 

män som har ett förhållande med varandra. Gardell låter oss här förstå att deras relation är som 

vilken som helst, och ska betraktas utifrån heteronormens (assimilerande) måttstock. Kärleken är 

samma vilka individer oavsett som är inblandade, verkar Gardell mena. Genom att gestalta Anders 

och Reine som ett heterosexuellt par men bestående av män (sett till Reines och Anders sätt att 

identifiera  sig  själva  kopplat  till  PIP),  låter  Gardell  kärleken  mellan  dem  bli  ett  kategoriskt 

imperativ,  en kärlek att  förklara  till  en allmän maxim. Den allmänna maximen är en teori  från 

Immanuel Kant som går ut på allt vårt handlande ska kunna lyftas upp till ett allmänt rättesnöre, en 

form av kristendomens ”den gyllende regeln”.64 I fallet med Anders och Reine syftar Gardell till att 

vilja normalisera förhållandet dem emellan, göra deras kärlek till en kärlek lika god som vilken som 

helst men även en föregångare,  en motpart till  den heteronormativa kärleken (som gestaltas via 

Lena och Percy som får stå som en en negativ förebild). 

Vi  kommer  se  längre  fram  hur  Anders  och  Reine  förhåller  sig  till  varandra  och  sitt 

förhållande, utifrån ett heteronormativt förhållningssätt där de tar avstånd från den homosexuella 

identiteten och eftersträvar att ses som en del av normen, även om de vill stå utanför den. För att 

kunna förklara det så kommer uppsatsen nu att ta upp deras förhållande i relation till Pia. 

5.4 Reine i relation med Anders och Pia 
Efter att Reine och Pia gjort slut, så börjar Pia jobba i en glasskiosk, och en dag så kommer Reine 

och Anders, nyförälskade, förbi. De tre individerna möter varandra och Pia känner sig exkluderad. 

Mellan Anders och Pia så uppstår en överenskommelse som går Reine förbi.65

Den överenskommelsen leder till att Reine när han kommer hem till Anders lägenhet någon 

dag senare finner Anders och Pia i säng med varandra.  Mellan Reine och Pia så uppstår en spänd 

stämning.  Anders väljer att lämna sällskapet vilket leder till en konflikt mellan Reine och Pia där 

62 Ibid., s. 147ff. 
63 Connell, Conell, maskuliniteter, (Göteborg, 1995), s. 178f. 
64 Svante Nordin, Filosofins historia: Det västerlänska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, (Lund, 

2003[1995]), s. 398f. 
65 Gardell, s. 121ff. 
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deras gamla känslor kommer på tapeten och Reine för första gången konkretiserar sina känslor inför 

Anders högt, och uttrycker att Anders är hans och han är den enda som förstår honom. Reine ger Pia 

en örfil, vilket får henne att lämna hemmet. Reine tar hela situationen hårt och går och lägger sig 

med alkoholen som tröst.66 Den här scenen kommer i nästa kapitel att analyseras grundligt eftersom 

detta är en avgörande sekvens i parbildningen. Nu söker Reine och Anders sina roller gentemot 

varandra för första gången och testar gränserna för vad de är för något. Mönstret i deras parbildning 

blir som tydligast här och central i uppsatsens analys.   

5.4.1  Relationer och erotiska trianglar 

Eve Kosofsky Sedgwick utgår från René Girards erotiska trianglar men lägger till ett homosocialt 

maktperspektiv med fokus på kön. Det som Kosofosky Sedgwick och uppsatsen fokuserar på är 

Girards teori om att det mellan de bägge rivalerna fanns en lika stark erotisk spänning som det fanns 

mellan dem och den de rivaliserade om. Det som Girard fastnat för är det faktum att det snarare 

handlar om vem som rivalen rivaliserar med, och inte så mycket om objektet som står i fokus.  67 

Med hjälp av Kosofsky Sedgwick kommer uppsatsen att behandla det triangeldrama som driver 

historien. Parbildandet mellan Reine och Anders kommer att kopplas till hur de använder sig av Pia 

för att utforska sina känslor för varandra. Men även relationen mellan Pia/Reine och Pia/Anders 

kommer att behandlas för att visa på hur alla dessa relationer påverkar varandra i parbildandet av 

Reine-Anders,  och  vilka  maktstrategier  som  är  inblandade.  Dessa  maktstrategiers  eventuella 

grundande i heteronormativiteten kommer även undersökas.  

I Präriehundarna ser vi tre olika trianglar. Dels rivaliteten mellan Anders och Pia om Reine, 

dels mellan Pia och Reine om Anders och slutligen mellan Anders och Reine om Pia. De olika 

trianglarna manifesterar sig på olika sätt och är tydliga på olika sätt. I slaget mellan Anders och Pia 

så ser vi att Reine redan har bestämt sig för Anders, men det finns en attraktion som gör kampen 

spännande för Anders och Pia. Även om segern redan är bestämd, så slåss de för slagets skull, vilket 

leder oss in på nästa, antagligen den mest spännande triangeln. Kampen mellan Reine och Pia har 

ingen klar vinnare, utan handlar om att manifestera sin makt. Anders är som vi har märkt flexibel 

och vill testa gränserna, och verkar i sin handling här vilja testa Reines känslor. Genom att Anders 

utsätter Reine för svartsjuka reagerar Reine genom att försvara sin relation med Anders mot Pia, en 

relation han innan inte  velat  erkänna.  Anders verkar  alltså  betrakta  Pia  som ett  redskap för  att 

komma åt Reine, eftersom att han vill få Reine att närma sig sina känslor. Anders använder här 

sexualiteten  som maktmedel  mot  Reine,  och  spelar  på  Reines  genus  och  den  heteronormativa 
66 Ibid., s .147ff.  
67 Kosofsky Sedgwick, s. 21f. 

24



monogamin  som  gör  att  Reine  agerar  för  att  försvara  vad  som  är  hans  (vilket  är  stereotypt 

förknippad med mansrollen). Pia i sin tur gör ungefär samma sak, hon använder Anders för att 

komma åt Reine, men eftersom Reines känslor är starkare till Anders så får hon känna sig besegrad. 

Den tredje triangeln är alltså den som mest överensstämmer med Girards teorier, då det är 

tydligt att det är en starkare relation mellan Anders och Reine och att Pia mest är ett redskap för att 

de ska våga erkänna sina känslor inför varandra. I deras parbildning så är detta ett viktigt steg, för 

de behöver en kvinna för att förstå sin kärlek till en annan man. Den heteronormativa relationssyn 

som präglar karaktärerna kommer här till synes, eftersom att det är efter den här händelsen som 

Anders och Reine på riktigt finner varandra och kan acceptera sin kärlek och sina relation. 

Kosofsky Sedgwick hävdar till skillnad från Girard att trianglarna inte är symmetriska. Hon 

belyser istället  bandet  mellan det sexuella  och ickesexuella  i  relationer  mellan män och ser ett 

samband mellan homosocialitet och homosexualitet med patriarkala strukturerade samhällen.  68 Vi 

kan alltså konstatera att det i Präriehundarna inte förkommer en symmetrisk triangel, utan antingen 

en  osymmetrisk  som  sätter  alla  i  inblandade  i  relation  till  varandra,  eller  tre  olika  trianglar. 

Relationen  mellan  dem är  inte  isolerad,  utan  alla  relationer  påverkar  varandra  och  driver  dem 

framåt.  Blandningen  mellan  praktiserandet  av  homosexualitet  och  homosocioalitet  visar  på  att 

relationerna inte är symmetriska. Mellan Reine och Anders finns hela tiden ett begär för den andre, i 

relation med Pia verkar de mest längta bort och Pia i sin tur verkar inte vilja vara ensam. Det faktum 

att  de  tre  olika  relationerna  har  olika  startpunkter  och  förhållningspunkter  till  varandra  gör  att 

triangeln inte blir symmetrisk. Det är snarare en spetsig triangel där avståndet mellan Anders och 

Reine är kort men däremot avståndet för både Anders och Reine i förhållande till  Pia är långt. 

Därför blir triangeln inte symmetrisk/liksidig utan spetsvinklig.

Sett  till  uppsatsens  syfte  är  dessa  trianglar  intressanta  då  den  tar  upp  förhållandet  till 

heteronormen.  Girard/Kosofsky Sedgwick kopplar in ett begär mellan rivalerna och fokuserar på 

ett könsperspektiv vilket vi kan jämförma med Anders-Reines relation till Pia. Anders och Reine 

behöver Pia för att kunna stärka sin egen relation, de måste söka sin manlighet genom att blanda in 

en kvinna.  Genom denna strategi så inser Reine sina känslor för Anders och blir  starkare i  sin 

identitet, Anders använder Pia för att få Reine att öppna sig och testa hans känslor. I parbildandet 

mellan Anders och Reine så spelar identitetsökandet en stor roll, då Reine behöver acceptera en ny 

del av sig själv och måste kunna närma sig Anders. 

Genom att  undersöka relationen utifrån Girard/Kosofsky Sedgwick ser  vi  uppbyggnaden 

mellan Anders och Reine och hur genus spelar in mellan dem. För att kunna identifiera sig som män 

behöver de en kvinna och det är kvinnan som utlöser de känslor som krävs för att de ska kunna 

68 Kosofsky Sedgwick, s. 79ff.  
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närma sig varandra i sin relation. Istället för att ikläda sig heteronormativa könsroller så används Pia 

som redskap för att bilda en relation mellan dem som bygger på en jämn kommunikation, befriad 

från könsmaktsordning. Detta blir en konstrast till Kosofsky Sedgwick som hävdat att det inte finns 

ett  kontinuum  mellan  homosocialitet  och  homosexualitet,  ett  samband  samhället  förbjuder 

Kosofsky Sedgwick hänvisar dock till att dessa förbindelse finns i Girards studie vilket hon tar upp 

i  Between Men.  I  Präriehundarna ser vi  denna teorier  genom att  relationen mellan Anders och 

Reeine utvecklas från en homosocial  relation till  en homosexuell,  och visar att  inom patriarkal 

homosocialitet  så  finns  det  plats  även  för  homosexuella  relationer.  Heteronormens  uteslutande 

mekanismer går igen i strukturen som relationerna bygger på, gestaltade som ett paradigmskifte i 

Reines uppfattning om  vad som definierar ett förhållande.  

Immanuel Kant tar i sina teorier upp förhållandet mellan kunskap a priori och kunskap a 

posteriori,  kunskap  före  och  efter  erfarenheten.  Vår  kunskap  bygger  på  vår  erfarenhet  och  a 

posteriori omdömen är alltid syntetiska enligt Kant medan a priori omdömen är analytiska. 69 Denna 

modell kan användas för att visa på hur Reine förändras av sin erfarenhet, hur han skapar en ny 

identitet/genus genom sina erfarenheter. A priori så är Reine med Pia och lever enligt heteronormen, 

detta förhållande analyseras och insikten att det inte fungerar för Reine sluts. Även föräldrarnas 

relation  analyseras  och  blir  en  anledning  för  Reine  att  söka  sig  åt  andra  håll.  A posteriori  så 

använder  han  sina  erfarenheter  för  att  bygga  en  relation  med  Anders  som  avviker  från  de 

erfarenheter han har sedan innan. Utifrån sina kunskaper grundade i empirisk undersökning så har 

Reine skapat en ny identitet.

  

5.4.2 Reine och Anders 
I det här kapitlet så kommer uppsatsen att beröra relationen mellan Reine och Anders, dels dess 

utveckling men även förhållandets kronologiska utveckling i kontrast till  hur romanen kronologiskt 

utvecklas.

Gardell gestaltar Reine som en halv individ innan han träffar Anders, som om han bär på en 

tomhet.70 I sin relation till Pia så verkar Reine i det närmaste oberörd, deras uppbrott verkar inte 

påverka honom. Efter att Gardell låtit oss förstå hur ensam han egentligen är, så låter han honom fly 

fältet för att komma bort, han åker till Portugal. Efter ett par timmar i Lissabon så söker han upp 

turistinformationen för att få information men finner istället Anders, som föreslår att de ska äta 

69 Nordin, s. 392f.  
70 Gardell,s. 73f. 
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middag ihop. Mellan killarna så uppstår en omedelbar relation och Reine väljer att följa med Anders 

hem igen, trots att han nyss kommit. Reine visar på en känsla av ständigt utanförskap som här nått 

sin ände: ”Jag hade ju åkt bort för att jag var ensam, nu var jag inte ensam längre.”71  Även Pia 

uppvisar tecken på att söka sig till en relation mest för att undkomma ensamheten. Hon går till och 

med så lång att hon dränker en katt för att hon och hennes nye kille Måns ska kunna flytta in ett 

kollektiv trots att Måns är allergisk.72 Rädslan för ensamheten och behovet av tvåsamhet kommer 

här fram tydligt, Pia går in i en ny relation mest för att ha en pojkvän och kunna känna sig behövd. 

Det är tydligt hur det heteronormativa tvåsamhetsidealet är rådande för agerandet hos karaktärerna, 

de är hellre i en relation som inte är helt lycklig än att vara ensamma. 

På vägen hem till Stockholm så visar Reine sin rädsla för den närhet som Anders uppvisar, 

det hela kulminerar i ett slagsmål mellan dem, som avslutas med raderna: ”Anders sov med knutna 

nävar. Ibland så fnyste han oroligt. Reine grät i sömnen. Nu så älskade de varandra.”73 Kosofsky 

Sedgwick skriver att mellan män från arbetarklassen söks ofta intima relationer till varandra som en 

utveckling från våld, för att de inte har några andra sätt att kommunicera sina känslor på.74 Om 

Reine och Anders tillhör arbetarklassen är svårt att svara på (de är själva låginkomsttagare men 

kommer från familjer som har mer finansiellt kapital att röra sig med) men Kosofsky Sedgwick 

pekar ändå på ett intressant fenomen. Anders och Reine kan inte med ord formulera sina känslor för 

varandra utan behöver gå via fysisk brutalitet för att nå fram till varandra. Först via våld så kan de 

erkänna sina känslor. Det som gestaltas i den här scenen är hur de båda  männen söker sin ledarroll i 

relationen, och hur Reine som är ovan vid intimitet med en man svarar med det enda medel han 

känner till, våld. Gardell har här valt att låta karaktärerna testa sin maskulinitet, de söker sin roll i 

relationen och måste testa innan de kan släppa ner sin gard och erkänna sina känslor. Genom våld så 

hittar de sin identitet. Eftersom uppsatsens syfte är att visa på relationskapandet så är denna episod 

särskilt intressant, för det är här den riktiga parbildningen sker mellan dem. 

Connell  tar  i  sin bok  Maskuliniteter  upp mansrollen. Connell anser att  detta  begrepp är 

missvisande, då det finns flera olika sorters roller och begreppet ”social roll” är felaktigt. Istället vill 

Connell prata om maskuliniteter och skillnaderna mellan dem. Det är till exempel skillnad på den 

maskulinitet som finns på arbetarklassens fabriksgolv och i medelklassens tjänstemannaroll. Dessa 

är  strukturer  skapade utifrån  nödvändighet,  med de attribut  som behövs för  situationen,  för  att 

individen ska överleva i miljön.75 Reine och Anders söker alltså efter sin maskulinitet. Styrd av sin 

71 Ibid., s. 80.  
72 Ibid., s. 212.
73 Gardell, s. 111. 
74 Kosofsky Sedgwick, s. 174f.  
75  Connell, 2003[1996], s. 56f.  
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respektive sociala tillhörighet försöker de rättfärdiga och förena denna med att leva med en man. I 

sökandet efter sin plats i hierarkin så testar de sina roller och förenar dessa med varandra, här ser vi 

återigen deras ovilja att definiera sin sexualitet. Att till exempelvis kalla sig för bög skulle vara att 

måla in sig i en roll som är svag sett till hierarkin i samhället, ett samhälle de försöker ta avstånd 

ifrån men samtidigt är beroende av. Connell skriver att inom den patriarkala strukturen är synen på 

homosexualitet  enkel,  de  har  helt  enkelt  ingen  maskulinitet.  76 Om den  homosexuella  mannen 

saknar maskulinitet så är han inte  en del av den patriarkala strukturen överhuvudtaget, han är en 

individ som står utanför systemet. Homosexualitet kan, enligt Connell, hamna i konflikt med andra 

maskuliniteter,  då maskuliniteter  skapas  i  relation till  varandra och andra identitets  påverkande 

faktorer.  Den homosexuella  mannen utgör  ett  hot  gentemot  den  heterosexuella,  dels  genom att 

rubba könsmaktsordningen men även genom valet av sin partner. Genom att ha begär för en annan 

man så utmanar man maskuliniteten, manskroppen blir ett objekt och den patriarkala strukturen får 

problem att  upprätthållas.  77 Denna  tankefigur  är  tydlig  hos  paret  Anders-Reine  då  de  vet  att 

homosexualitet skulle utmana deras manlighet och de privilegier en heterosexuell man har i deras 

kulturella kontext. Eftersom deras begär är homosexuellt och inte homosocialt så stärker de inte 

varandra i sin respektive maktposition utan snarare så försvagar de den andres maskulinitet genom 

sitt förhållande. Genom att de inleder ett förhållande som utmanar den maskulinitet de agerar utefter 

(efter  den  sociokulturella  kontext  de  lever  i)  så  är  de  som par  en  större  fara  för  den  rådande 

hegemonin genom deras begär för varandra än som individer med begär för varandra. 

Efter det att Anders har haft samlag med Pia konfronterar Reine honom med detta, de når ett 

känslomässig crescendo och erkänner till slut sina känslor för varandra, att de är förälskade, de går 

till sängs och älskar med varandra för första gången.78 Gardell använder här antydningar, han låter 

oss förstå att rör de sig mot varandra, deras motstånd bryts ner och de inser vilka känslor de har för 

varandra, genom att endast använda sig av dialog istället för beskrivning så förstår vi deras ömhet 

gentemot varandra på ett annat sätt. I scenen så gör Gardell kopplingar till det antika Grekland med 

frasen ”det gjorde dem vackrare. Det gjorde dem till marmorgudar”.79  Metaforen och kopplingen 

till  antika  Grekland  är  intressant.  Charles  Hubberts  skriver  i  Gay  -  En  världshistoria  om hur 

homosexualitet var ett integrerat inslag i den grekiska kulturen, det var en kultur där manlighet 

överfördes från äldre män till yngre genom att den äldre lärde upp den yngre. I Aten var systemet 

med pedarasti särskilt vanligt och kärleken mellan män sågs som en finare form av kärlek än den 

76 Ibid.,  s. 163.
77  Connell, 2003[1996], s. 172ff. R.W. 
78 Gardell, s. 149f.  
79 Ibid., s. 150. 
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mellan  en  man  och  en  kvinna.80 Kosofsky  Sedgwick  skiljer  mellan  homosocialt  begär  och 

homosexuellt, där det homosociala handlar om att upprätthålla ett system som gynnar män. Ordet 

begär grundar sig i att det finns ett erotiskt begär snarare än ett romantiskt.  81 Vidare så kopplar 

Kosofsky  Sedgwick  samman  detta  med  den  patriarkala  strukturen  och  diskrepansen  mellan 

homosocialitet och homosexualitet. Kosofsky Sedgwick anser att homofobin inte är nödvändig för 

att upprätthålla en patriarkal struktur på samma sätt som heterosexualiteten är. Homosocioalitet är 

alltså inte naturlig hävdar Kosofsky Sedgwick utan är beroende av kulturen, i det antika Grekland 

till exempel så är  homosexualitet och homosocialiteten bundna till varandra, vilket den inte är i den 

kulturella kontext i vilken  Anders och Reine befinner sig. 82 

Utifrån detta kan man undra om Reines och Anders relation snarare grundar sig på ett begär 

än en kärlek.  Begär de varandras bekräftelse? Är det så att  de vill  ha sin relation till  varandra 

bekräftad av den andre, att det är acceptabelt att dras till män? Är det faktum att de inte verkar vilja 

definiera sig om homosexuella, grundat i insikten av den makt de förlorar av att vara det? Genom 

att snarare betrakta sig utifrån en homosocial kontext så förlorar de inte sin manlighet eller sin 

position i samhället. Kosofsky Sedgwick poängterar hur detta manifesteras olika mellan kvinnor 

och män, den homosociala kontexten mellan kvinnor är inte lika förknippad med makt. Kosofsky 

Sedgwick hävdar att homosexuella män ofta inte ser kopplingen mellan sin sexualitet och deras del 

i ett system för att främja andra män.83 

 I fallet med Anders och Reine så ser vi detta gestaltas. Reine vill inte riskera att förlora sin 

makt  och  avmaskuliniseras.  Gardell  knyter  alltså  an  till  en  gammal  tradition  (marmorstatyer 

föreställande gudar och främst ynglingar är vanligt förekommande från den antika perioden) och 

skriver  in  Anders  och  Reine  i  en  kontext  där  homosexualitet  och  homosocialitet  är  en  fullt 

accepterad kombination (mellan män). Med denna koppling till marmorgudarna så gör Gardell två 

associationer  som leder till en större acceptans för relationen och stärker dess legitimitet. Genom 

ledet marmor i Marmorgudar så hänsyftas de antika skulpturerna av ynglingar, som i sin tur är en 

del av den pederastiska kulturen där relationer mellan män sågs som en finare form av kärlek. 

Gudar ger syftningar på gudomligt, något som står över det mänskliga, precis på det sätt som Reine 

verkar betrakta sin kärlek till Anders. 

 Det är ganska tydligt att i alla fall Reine identifierar sig snarare som att han är kär i Anders 

80 Charles Hubberts ”Homosexualitet i antikens Grekland och Rom” i Gay. En världshistoria, red. Robert Aldrich, 
(Stockholm, 2007), s. 30-39. 

81 Kosofsky Sedgwick, s. 62f.
82   Ibid., s. 65ff.
83 Ibid., s. 64. 
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än att han är homosexuell, vilket brukar definieras som en MSM.84 Reine säger att han inte tänder 

på män i allmänhet utan uteslutande på Anders och ifrågasätter deras samlevnadsform, kan två män 

verkligen leva tillsammans i en heteronormativ konstellation? Enligt Ulrika Dahl så är problemet 

med  jämställdhet  inom  samkönade  par  av  män  ett  tematiskt  problem, dels  på  grund  av  att 

jämställdhetsarbetet utgår från en tankefigur runt kvinnan som förtryckt av mannen, men också för 

att homosexuella män räds stämpeln som fjollan. Dahl erfar att de samkönade paren visar på en 

problematik inom jämställdheten, med dem så kommer en ny dimension. Hur förhåller man sig till 

när det inte finns någon könsskillnad i förhållandet och hur strävar man efter jämlikhet mellan två 

samkönade individer när det inte är könstillhörighet som är grunden för ojämlikheten? Kan man 

förklara våld i samkönade relationer?  85 Anders och Reines problem är hur de ska förhålla sig till 

den heteronormativa bilden av ett förhållande. Eftersom de är två män så kan de inte bygga sitt 

förhållande utifrån könsroller vilket leder till att de ställs inför frågeställningen om förhållandets 

struktur. Kan de som två män ha ett förhållande med varandra utifrån den normativa tankefigur de 

bygger sin uppfattning av ett förhållande på? De står inför det faktum att skapa sitt förhållande 

utifrån en ny grundval och en ny definition av vad ett förhållande är och kan vara. 

Anders står för en mer avslappnat attityd till det hela, där han konstaterar att de bägge två 

gillar varandra och därför borde bejaka det och inte tänka för mycket på konsekvenserna utan leva i 

nuet.86 I ett senare samtal om vad Reine vill med förhållandet med Anders så svarar Reine att han 

vill: ”[...] försöka bli vuxen”.87 För Reine är oro ett genomgående tema, han avslöjar till exempel att 

han tidigare var skrämd inför döden men nu vill dela döden med Anders. I samband med att de 

flyttar ihop så slutar han inte vara ängslig, men nu är han rädd för att relationen med Anders ska få 

honom att utveckla en ny personlighet och förändras. 88

Deras förhållande framställs av Gardell som ett förhållande på ett metafysiskt plan, som står 

över alla andra, deras förhållande kan inte definieras för då försvinner dess betydelse.89 Den här 

distinktionen känner vi igen från queerbegreppet, som även det faller om man definierar det. Nu går 

det inte riktigt att göra den här formen av jämförelse så enkelt. För att utveckla resonemanget och 

jämförelsen så kommer jag att förklara queerteorin och sedan  applicera detta på relationen.

Queer är en teori som handlar om att sätta fokus på det som påstås vara normalt. Fanny 

84 Män som har sex med män. Begrepp som används för alla män som har eller haft sex med andra män, då 
homosexualitet är en term som en del av dessa män, bland annat av kulturella aspekter, inte använder om sig själva. 

85 Ulrika Dahl “Scener ur ett äktenskap: Jämställdhet och heteronormativtet. I Queersverige red. Don Kulik. 
(Stockholm, 2005), s. 67ff. 

86 Gardell, s. 164f.
87 Ibid., s. 199. 
88 Ibid., s. 200-206.  
89 Ibid., s. 218. 
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Ambjörnsson skriver i  Vad är queer? att  queer   hjälper oss att se bortom ramarna för vad som är 

normalt och bortse från distinktioner mellan människor. Queer är ett redskap för att ifrågasätta vad 

som är normalt och vad som är normativa sanningar.90 För Tiina Rosenberg är queer inte bara ett 

namn för en kritisk hållningspunkt, utan även ett paraplybegrepp för HBT-personer. Istället för att 

dela in människor så kan man utgå ifrån queer. Queer är återtaget ifrån homofoberna, men det gör 

det inte enklare att förhålla sig till då det inom gruppen finns en ovilja att bli ihopklumpade. 91 Här 

känner vi igen Reines och Anders inställning till sitt förhållande, de vill inte definieras utifrån vad 

som är normalt  och normativt,  de ser sitt  förhållande som något  som står  över det.  Genom att 

begrunda sitt förhållande och sin identitet utifrån det här perspektivet, och genom att inte låta sig 

definieras rörande varken det ena eller det andra så använder de ett queert förhållningssätt till sin 

omgivning. Rosenberg tar upp hur queerteorin skiljer på identitet och anti-identitet, då teorin som 

sådan tar ställning mot fasta identiteter. Detta bygger på synen av en individ som kan fyllas med 

olika delar, som kön, sexualitet och så vidare men utan att detta påverkar grundindividen. Individer 

påverkas av den sociala kontexten, och inte tvärtom.92 Ambjörnsson tar upp hur normalisering och 

makten  hänger  ihop,  och  hur  detta  är  en  utgångspunkt  i  queerteorin.  Genom  att  studera  hur 

maktstrukturer är konstruerade i samhället så kan vi förstå hur till exempel könsmaktsordningar 

skapas.93 

När  Anders  dör  i  en  trafikolycka  så  avslutas  sidan  med:  ”Hemma  väntade  Reine  med 

middagen. Kanske var det det sista Anders tänkte”.94 Gardell slår alltså fast vardagligheten i deras 

förhållande, men även skörheten i livet. Deras förhållande särskiljs inte från andra, det är som vilket 

förhållande  som  helst.  Men  döden  är  det  som skiljer  dem  från  ett  vanligt  par.  Reine  är  inte 

välkommen på begravningen, då Anders familj inte räknar honom som en del av familjen. Reine 

blir osynliggjord och fråntagen sin status som en del av Anders familj: ”De var de anhöriga. Inte 

han”95. Reine räknas inte som en del av familjen, deras förhållande blir återigen sett som oriktigt 

enligt omgivningen. Rosenberg tar upp heteronormens två grundprinciper: 

1. uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi – de

2. assimileringen genom införlivandet av avvikelser i normen96

Rosenberg menar alltså att heteronormen agerar enligt en dualism, här praktiserat genom att 

föräldrarna gör skillnad på sig själva (de normala) och på Reine ( den onormala) genom att 

90 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, (Stockholm, 2006), s. 9. 
91 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, (Stockholm, 2002), s. 39-49. 
92 Rosenberg, s. 52ff. 
93 Ambjörnsson, s. 47. 
94 Gardell., s. 233.
95 Ibid., s 239.  
96 Rosenberg, s. 102. 
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osynliggöra Reine och Anders kärlek till varandra manifesterar de sin makt i relation till Reine. De 

bestämmer vad som är acceptabelt eller inte. Genom att behandla Reine som en nära vän till Anders 

så vill de assimilera in Reine i deras normativa hegemoni. Reine från sin sida spelar med och låter 

sig på olika sätt assimileras genom att spela rollen som en gode vännen. Han kräver inte sin plats 

som  Anders älskade utan lämnar ifrån sig sakerna som föräldrarna vill ha (eller egentligen sina 

egna saker som han ersatt Anders tillhörigheter med) och ser hur föräldrarna åker iväg till Gävle 

med dem. Kvar står Reine i sin ensamhet, han iklär sig Anders kläder och väljer på det sättet att 

hantera sin sorg genom att assimileras med Anders. 97

97 Gardell, s. 239f. 
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Del III

6.Avslutande diskussion  
I den här uppsatsen har vi  gjort  en tematisk analys av två romaner som handlar om samkönad 

kärlek. Uppsatsen har undersökt parbildningen kopplat till heteronorm och genusperspektiv. Genom 

att analysera den litterära gestaltningen utifrån det här perspektivet får vi en bättre överblick över 

hur litteratur och verklighet hänger samman, för även fiktiva personer dras med samma kval som 

ickefiktiva. 

I analysen av parbildningen  har vi konstaterat att de samkönade paren präglas och påverkas 

av heteronormen. I relationen mellan Joakim och Nick ser vi hur omgivningens åsikter (och rådande 

lagstiftning)  påverkar  dem.  Nick  söker  sig  till  tryggheten  i  en  tvåsamhet,  en  heteronormativ 

konstruktion.  För  Nick  är  tvåsamheten  en  symbol  för  att  vara  som alla  andra,  assimileras  in  i 

normaliteten. För Joakim handlar kärleken till Nick istället om att hitta Den stora kärleken. Genom 

att inta ta en kvinnoroll (utifrån heteronormens sätt att dela in i könsroller) i relationen så stärker 

Joakim omgivningens uppfattning om att han agerar som en kvinna, men även den heteronormativa 

uppfattningen att inom ett samkönat par så agerar den ena partnern 'man' och den andra 'kvinna'.  

Anders  och  Reine  förhåller  sig  även  de  till  heteronormen  men  på  en  annan  nivå.  De 

diskuterar  tillsammans  möjligheten  för  dem  att  leva  tillsammans  som  två  män  i  ett  'riktigt' 

förhållande (definierat utifrån heteronormen) då ingen av dem vill kompromissa med sin manlighet 

och anpassa sig efter en könsmaktsordning där den ena agerar feminint. Styrda av sitt patriarkala 

arv, där de vet vilka sociala sanktioner en man som bryter mot den rådande mansbilden, och i den 

hegemoni de agerar i så testar de sin manlighet mot varandra genom den metod de förknippar med 

manlighet, våld. Våldet mellan dem i början av relationen stärker dem, men manifesterar även deras 

manlighet  och att  de bägge två är  männen i  relationen.  De söker  alltså  sin identitet  genom en 

stereotyp bild av manlighet, för att rättfärdiga sin relation. 

Heteronormens  tankemönster  rörande  könsidentitet/könsuttryck  och  sexuell  läggning 

kommer fram i bägge analyserna, framförallt ser vi den koppling som heteronormen gör mellan 

dessa  två  (vilket  går  att  ifrågasätta  då  sexuell  läggning  och  kön  inte  nödvändigtvis  är 

sammankopplade utan två enskilda system som ingår i  en individs syntetiska sammanställning) 

genom att en man är attraherad av en annan man så måste han agera som en kvinna. Kopplingen 

homosexuell  man  lika  med kvinna  ser  vi  hos  Joakim i  hans  sökande  efter  sitt  genus  och  den 

påmålade roll han får av omgivningen och av Nick som behandlar honom som en flicka. Dessutom 

är Nick äldre och tar hand om och lär upp Joakim vilket vi känner igen i patriarkala strukturer.  Men 
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även i agerandet mellan Anders och Reine så ser vi spår av dessa strukturer i deras försök att bevisa 

sin manlighet. 

Paret Lena och Percy har analyserats i uppsatsen trots att de är ett olikkönat par. Detta är på 

grund av de är en motvikt men även en utgångspunkt för Reine i hans relation till Anders, men 

också för att det är intressant att analysera ett olikkönat par utifrån heteronormen i kontrast till två 

samkönade, för att visa på de likheter och olikheter som finns. Lena och Percy är intressanta ur 

ytterligare ett perspektiv, genom hur de skapar genus och upprätthåller en könsmaktsordning. Lena 

och Percy agerar som par utifrån en relation som bygger på en gemensam känsla av vanmakt, de 

regregerar och söker tröst hos varandra men tar samtidigt avstånd från partnern. Bådda två uppvisar 

tecken på att växla i sitt könsuttryck och skapande av genus, men alltid med en jämn balans utifrån 

den heteronorma synen att den ena är man och den andra är kvinna. Genom att kontrastera dem mot 

de samkönade paren så får vi en bredare bild av dels hur heteronormen fungerar men även hur den 

kan ta sig i uttryck rent praktiskt. 

Uppsatsen  har  hittat  samband  mellan  författarskapen,  dels  inom  tematan  rörande  den 

homosexuella  identiteten  men  även  andra  faktorer  som  liknelser  i  den  litterära  gestaltningen, 

förhållningssättet  till  femininitet  och  den  sociala  stigmatisering  och  vad  den  leder  till  för 

karaktärerna.  Både Bengt Martin och Jonas Gardell verkar inom samma litterära genre  men de 

använder  olika  tekniker  för  att  illustrera  sina  karaktärer.  Martin  utgår  från  en  klassisk 

romandramaturgi och låter Joakim berätta själv om sitt liv. Martin gestaltar Joakim som en stereotyp 

homosexuell individ (sett från heteronormen). Genom hans författarhantverk känner läsaren empati 

med Joakim i läsningen och kan sympatisera med honom i hans våndor. Jonas Gardell har valt en 

teknik där han bryter med traditionell romanstilistik. Genom att byta fokalisering men även tempus 

och modus i  berättelsen och använda sig av reflekterande inslag skapar  Gardell  en roman som 

bryter mot normerna, även i persongalleriet. Både Lena och Percy bryter mot den bild av hur de 

borde agera, men främst Reine och Anders bryter mot den stereotypa bilden av den homosexuella 

mannen, men de förhåller sig ändå till heteronormen i  sin relation även om de ser den som en 

negativ förebild. 

Om man fortsätter studien med att titta på andra och/eller fler romaner, kommer man då se 

ett tydligt mönster? Ett förslag på fortsatt forskning är att jämföra med romaner utkomna på 2000-

talet, helst ett par stycken så att man kan jämföra skillnader och likheter mellan dem. Förslag på 

författare är Mats Strandberg (Jaktsäsong , Bekantas Bekanta och Halva liv) Peter Thai Christensen 

(Schlagerbög)  och Håkan  Lindqvist  (Min  bror  och  hans  bror, Dröm  att  leva  samt  Att  samla 

frimärken). 
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